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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр.43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка и
40/15), донела је

рила 2016. године године, и то Бошњак Светлани, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
Мандат новој одборници почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-71, 29. децембра 2016. године

ОД Л У КУ

Председник
Александар Ерор, ср.

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Утврђује се престанак мандата одборнице Скупштине
Градске општине Звездара, пре истека времена на који је
изабрана, због оставке Ане Опачић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-72, 29. децембра 2016. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”,
бр.43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/15)
и члана 11. Пословника Скупштине Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр.47/08, 52/09,
15/10, 39/12 и 28/15), донела је

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/15) и
члана 11. Пословника Скупштине Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10,
39/12 и 28/15), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

ОД Л У КУ

Потврђује се мандат oдборници Скупштине Градске
општине Звездара изабраној на изборима одржаним 24. априла 2016. године године, и то
Весни Здравковић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
Мандат новој одборници почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-73, 29. децембра 2016. године

Потврђује се мандат oдборници Скупштине Градске
општине Звездара изабраној на изборима одржаним 24. ап-

Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 63. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 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 19.
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 43/09 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка
и 40/15) и члана 4. Одлуке о Управи Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 107/16), донела је

ОД Л У КУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2016. ГОДИНУ
I. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 1.
У одлуци о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 85/15 и 94/16) додаје се члан 37. који гласи: „У складу са Законом о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 –
др. закон и 103/15), Јавно предузеће „Пословни простор Звездара” од 1. децембра 2016. године губи статус индиректног корисника буџетских средстава Градске општине Звездара“
Члан 2.
У осталом делу одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину остаје неизмењена.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-74, 29. децембра 2016. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 142/14,
68/15 – др. закон 103/15 и 99/16) члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) члана
19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 43/09 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка
и 40/15) и члана 31. Одлуке о Управи Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 107/16), донела је

ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2017.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Звездара за 2017. годину састоје се од:
I. Укупни приходи и примања
Буџетска средства
Донације
Неутрошена средства из претходне године
II. Укупни расходи и издаци
Текући буџетски расходи и издаци
Донације
III. Буџетски суфицит/дефицит

536.056.685
445.944.185
30.000.000
60.112.500
536.056.685
506.056.685
30.000.000
0
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Члан 2.
Буџет за 2017. годину састоји се од:
1) укупних приходa и примања у износу
од динара
2) укупних расхода и издатака у износу
од динара
3) буџетског суфицита у износу од динара

536.056.685
536.056.685
0

Члан 3.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету
у износу од 300.000 динара и користе се у складу са чланом
70. Закона о буџетском систему.
Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету
у износу од 3.000.000 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе
за које се у току године покаже да апропријације нису биле
довољне.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује
председник градске општине Звездара.
Члан 5.
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2017. годину у укупном износу од 536.056.685 динара по врстама,
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Економска
класифик.

Приходи

Износ

321

I Пренета неутрошена средства из претходне године

711

Порез на доходак грађана (7, 96% остварених на општини)

711

Порез на доходак грађана од самосталних делатности
(3% остварених на општини)

713

Порез на имовину и земљиште (17% наплаћених на општини)

713

Порез на пренос апсолутних права (2% наплаћених на
општини)

5.108.197

714

Локалне комуналне таксе (3% наплаћених на општини)

4.421.509

716

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

2.000.000

741

Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта
(комуналне таксе)

742

Општинске административне таксе (100% наплаћених на
општини)

2.300.000

742

Приходи органа

1.000.000

743

Приходи од мандатних казни и казни у управном поступку

1.655.000

745

Мешовити и неодређени приходи

3.000.000

742

Приходи од продаје добара и услуга

5.200.000

II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА:

60.112.500
218.189.301
7.102.387

188.237.791

500.000

438.714.185

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

5.500.000

772

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

1.730.000

733

Капитални трансфер из буџета града

30.000.000

III СВЕГА:

37.230.000

УКУПНО: I+II+III

536.056.685
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Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у
слeдећим износима:
Екон.
класификација

Опис

1

2

Средства Укупни расСредства из
из осталих ходи у 2017.
буџета
извора
години
3

4

1

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

228.111.440

0 228.111.440

411

Плате и додаци запослених

174.871.440

174.871.440

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

36.000.000

36.000.000

413

Накнаде у натури (превоз)

9.080.000

9.080.000

414

Социјална давања запосленима

6.960.000

6.960.000

415

Накнаде за запослене

Отплата главнице домаћим пословним банкама

49

РЕЗЕРВА

499
499

416

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

42

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

96.552.300 48.723.500 145.275.800

421

Стални трошкови

34.470.800

422

Трошкови путовања и превоз деце

423

Услуге по уговору

424

4

27.000.000

4.000.000

31.000.000

3.300.000

0

3.300.000

Стална резерва**

300.000

0

300.000

Текућа резерва***

3.000.000

0

3.000.000

Позиција

445.944.185 90.112.500 536.056.685

Опис

Износ

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

475.944.185

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

475.944.185

1

– буџетска средства

445.944.185

2

– сопствени приходи

430.000

3

– донације

4

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)

1.200.000

42.211.800

42.983.900

3.200.000

46.183.900

Специјализоване услуге

3.268.000

6.112.500

9.380.500

425

Текуће поправке и одржавања

7.369.600 28.450.000

35.819.600

426

Материјал

8.030.000

3.220.000

11.250.000

44

ОТПЛАТА КАМАТА

4.000.000

1.100.000

5.100.000

441

Отплата камата домаћим пословним банкама

4.000.000

1.100.000

5.100.000

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

59.913.435 24.789.000

84.702.435

463

Текући трансфер

24.773.435 15.789.000

40.562.435

465

Остале дотације и трансфери

35.140.000

9.000.000

44.140.000

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

8.604.800

4.000.000

12.604.800

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

6.176.800

515

Остала основна средства

2.428.000

47

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

8.285.460

3.000.000

11.285.460

472

Накнаде за социјалну помоћ из
буџета

8.285.460

3.000.000

11.285.460

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

10.176.750

4.500.000

14.676.750

481

Дотације невладиним организацијама:

6.426.750

2.000.000

8.426.750

482

Порези, таксе, казне наметнуте од
власти

483

Новчане казне по решењу суда

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

30.000.000

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

505.056.685

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

489.451.885

5

– текући буџетски расходи

462.451.885

6

– расходи из сопствених прихода

7

– донације

27.000.000

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

15.604.800

8

– текући буџетски издаци

12.604.800

9

– издаци из сопствених прихода

10

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

0

5

Члан 7.
Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања

0

430.000

3

УКУПНИ РАСХОДИ

41

7.741.000

2

611

5

1.200.000
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3.000.000
-29.112.500

0
4.000.000

2.428.000

550.000

11

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

12

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

10.176.800

550.000

3.200.000

2.500.000

5.700.000

27.000.000

4.000.000

31.000.000

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

-29.112.500

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
13

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

14

Примања од задуживања (категорија 91)

15

Неутрошена средства из претходних година

60.112.500

16

Издаци за отплату главнице дуга (61)

31.000.000

17

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

29.112.500
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Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015–2020 године и Статутом Градске општине Звездара исказују се у следећем прегледу

Прилог 2
Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 – 2019. године
Шифра ЈЛС:

140.478

0

0

0 30.000 55.478 55.000

0

у дин (заокружено на 000)
Година
Година почетУкупна
завршетка
ка финансивредност
финансирања
рања пројекта
пројекта
пројекта

Уговорени рок
завршетка
(месец-година)

Реализовано закључ2016 –
2016 –
но са
процена
план
31.12.2015.
извршења
године

2017

2018

2019

Након
2019

10

11

12

13

Приоритет

Назив капиталног пројекта

1

2

1

Уређење јавних површина-дечијих игралишта на територији ГО Звездара

2017

2017

16.000

0

0

0 16.000

0

0

0

2

Набавка реквизита за рекреацију на
јавним површинама

2017

2017

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3

Уређење јавних површина – стазе степеништа, платои, рампе и гелендри

2017

2017

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

4

Уређење јавних површина – изградња
паркинга (6 локација)

2017

2017

6.000

0

0

0

6.000

0

0

0

5

Уређење јавних површина – изградња
паркова за псе

2017

2017

1.000

0

0

0

1.000

0

0

0

6

Одржавање и санација некатегорисаних
путева

2017

2017

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

7

Уннапређење техничке заштите за
објекте основних школа

2018

2019

70.478

0

0

0

0 35.478 35.000

0

8

Санација фасаде објекта ГО Звездара склоне паду, у цињу безбедности
пролазника и повећања енергетске
ефикасности

2018

2019

40.000

0

0

0

0 20.000 20.000

0

9

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

Место, датум

3

4

5

M. П.

6

7

8

9

Потпис одговорног лица
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Члан 9.
Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2
9
2002
2002-1001
2002-1002
2002-1003
2002-1004
2002-1005
2002-1006
11
0901
0901-0001
0901-0003
0901-0008
0901-1002
0901-1003
13
1201
1201-0002
1201-1001
1201-1002
14
1301
1301-0001

15

16

1301-0002
1301-0003
1301-0004
1301-0005
0602
0602-0001
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0006
0602-0009
0602-0010
2101
2101-0001
2101-0002
2101-0002
2101-1001
2101-1002

Назив

Средства из буџета

3
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Исхрана и смештај ученика
Текуће поправке школа
Превоз ученика
Награде ученицима
Превоз ученика на републичка такмичења
Безбедност деце
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом
Волонтерски сервис
Реализација ЛАПЗ
Програм 13. Развој културе и информисања
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Позориште Звездариште
Звездаријада
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима
Подршка предшколском и школском спорту
Одржавање спортске инфраструктуре
Функционисање локалних спортских установа (СОФКА)
Спровођење омладинске политике (КЗМ)
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина –
Управа ГО (130)
Функционисање локалне самоуправе – Развој заједнице(620)
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско правобранилаштво
Инспекцијски послови (рушење)
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Функционисање Скупштине ГО
Функционисање извршних органа – Председник ГО
Функционисање извршних органа – Веће ГО
Пројекат – Дан општине
Пројекат – Општинска слава
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

4
16.306.751
2.700.000
2.211.000
8.235.751
1.060.000
500.000
1.600.000
14.689.460
2.958.000
1.820.000
5.000.000
1.571.460
3.340.000
7.314.900
3.314.900
3.000.000
1.000.000
11.360.000
1.000.000
1.860.000
0
7.000.000
1.500.000
352.858.324
281.772.624
4.440.000
15.087.700
31.000.000
16.758.000
500.000
3.000.000
300.000
43.414.750
11.416.750
6.248.000
24.950.000
500.000
300.000
445.944.185

Средства из
осталих извора
5
18.789.000
2.000.000
11.789.000
2.000.000

3.000.000
2.000.000
2.000.000

0

10.500.000

1.500.000
9.000.000
58.823.500
11.870.000
31.000.000
3.200.000
5.141.000
2.500.000
5.112.500

0

90.112.500

Укупна средства

Одговорна/овлашћена
лица

6
7
35.095.751
Лазо Шеган
4.700.000
Соња Стаменовић
14.000.000
Милош Петровић
10.235.751
Зоран Максимовић
1.060.000 Весна Петровић Урошевић
500.000
Зоран Максимовић
4.600.000
Милош Петровић
16.689.460
Мирослав Мариновић
2.958.000
Радмила Урошевић
3.820.000
Димитрије Петров
5.000.000
Радмила Урошевић
1.571.460
Милош Петровић
3.340.000
Радмила Урошевић
7.314.900
Роберт Милићевић
3.314.900 Весна Петровић Урошевић
3.000.000
Драгана Милинковић
1.000.000
Соња Стаменовић
21.860.000
Невена Миливојевић
1.000.000
Милош Петровић
3.360.000
Соња Стаменовић
0
Милош Петровић
16.000.000
Зоран Максимовић
1.500.000
Невена Миливојевић
411.681.824
Александар Ерор
293.642.624 Татјана Карановић-Лечић
35.440.000
Небојша Перић
18.287.700
Илија Томић
36.141.000
Милош Игњатовић
19.258.000
Биљана Чукић
5.612.500 Светлана Брујић Марковић
3.000.000
Милош Игњатовић
300.000
Милош Игњатовић
43.414.750
Милош Игњатовић
11.416.750
Александар Ерор
6.248.000
Милош Игњатовић
24.950.000
Милош Игњатовић
500.000
Јелена Папић
300.000
Јелена Папић
536.056.685

Члан 10.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje
1
000
090
100
111
130
160
170
300
330
600
620
800
810
820
900
912
950

Функционална класификација
2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Трансакције јавног дуга
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање
Образовање које није класификовано нивоом
УКУПНО

Средства из буџета
3
14.689.460
14.689.460
374.575.074
43.414.750
285.072.624
15.087.700
31.000.000
16.758.000
16.758.000
4.940.000
4.940.000
17.174.900
9.860.000
7.314.900
17.806.751
16.306.751
1.500.000
445.944.185

Средства из осталих извора
4
2.000.000
2.000.000
20.211.000
11.870.000
3.200.000
5.141.000
2.500.000
2.500.000
46.612.500
36.112.500
10.500.000
18.789.000
18.789.000
90.112.500

Укупна јавна средства
5
16.689.460
16.689.460
394.786.074
43.414.750
296.942.624
18.287.700
36.141.000
19.258.000
19.258.000
51.552.500
41.052.500
17.174.900
20.360.000
7.314.900
36.595.751
35.095.751
1.500.000
536.056.685
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Члан 12.
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:
ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат
Шифра

ИНДИКАТОР

Циљана
вредност
2017.

Циљана
вредност
2018.

Циљана
вредност
2019.

3

4

5

6

7

Назив

1
2002

ЦИЉ

2
Програм 9 – Основно образовање и
васпитање

Лазо Шеган

1. Унапређење квалитета осно- 1. Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/
вног образовања
општи)

19, 41

19, 42

1. Повећање доступности и
приступачности основног и
средњег образовања деци са
сметњама у развоју

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

115

115

115

6

6

6

1. Унапређење услова за боравак деце у основним школама
на територији ГО Звездара

1. Износ средстава буџета који се
издваја за текуће поправке школа

1. Повећање досутпности и
приступачности основног
образовања деци са сметњама у
развоју

1. Број деце за коју се организује
превоз

50

50

50

1. Унапређење квалитета
1. Број талентоване деце подржане
образовања и васпитања услова од стране града/општине у односу
на укупан број деце у школама
у основним школама
2. Број деце која су освојила место
на републичким такмичењима

25

25

25

135

135

135

1. Подстицање развоја талентованих ученика омогућавањем
учешћа на републичким
такмичењима финансирањем
превоза

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

12

12

12

1. Обезбеђивање услова за
развој животних вештина код
ученика

1. Број школа које реализују
пројекат

22

22

22

2000

2000

2000

2002-1006 Безбедност деце
Милош Петровић

0901

2. Број ученика који су укључени у реализацију пројектних
активности

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

550

550

550

1. Унапређење заштите сиромашних

200

300

350

0901-0001 Социјална помоћ
Радмила Урошевић

2.000.000

4.700.000

8.235.751

2.000.000 10.235.751

1.060.000

1.060.000

500.000

500.000

1.600.000

Програм 11
-Социјална и дечја
заштита

Мирослав Мариновић

10

12.000.000 15.000.000 20.000.000

2002-1005 Превоз ученика на
републичка такмичења
Зоран Максимовић

9

2.211.000 11.789.000 14.000.000

2002-1004 Награде ученицима
Весна Петровић Урошевић

8

2.700.000

2002-1003 Превоз ученика
Зоран Максимовић

Сви
извори

19, 43

2002-1002 Текуће поправке
школа
Милош Петровић

Остали
извори

16.306.751 18.789.000 35.095.751

2002-1001 Исхрана и смештај
ученика
Соња Стаменовић

Извор 01

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

3.000.000

4.600.000

14.689.460

2.000.000 16.689.460

2.958.000

2.958.000

29. децембар 2016.
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6

7

8

0901-0003 Подршка социо
хуманитарним
организацијама
Димитрије Петров

1.820.000

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

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

10

12

12

2. Број програма које реализују ове
организације

10

12

12

0901-0008 Подршка старијим
лицима и особама са
инвалидитетом
Радмила Урошевић

1. Број услуга
1. Обезбеђивање услуга
социјалне заштите за старије и 2. Број корисника
одрасле са инвалидитетом

20

20

20

89

89

89

4, 5

5

5

4, 5

5

5

5

5

5

20-30

30

40

0901-1002 Волонтерски сервис
Милош Петровић

1. Степен задовољства корисника
1. Повећање степена личног
задовољства корисника волон- (1-5)
терске подршке и волонтера
2. Степен задовољства волонтера
(1-5)

0901-1003 Реализација ЛАПЗ
Радмила Урошевић

1201

1. Унапређење међусекторске
сарадње у области запошљавања и повећањре броја
запослених

1. Број организованих стручних
скупова
2. Број запослених

Програм 13 – Развој
културе и информисање

Роберт Милићевић

1. Подстицање развоја културе 1. Укупан број посетилаца на свим
кроз јачање капацитета култур- културним догађајима који су
организовани
не инфраструктуре

13000

13000

1. Унапређење разноврсности
културне понуде

1. Број програма и пројеката
Удружења грађана подржаних од
стране града /општине

30

35

12

12

12

4.500

4.500

4.500

1. Број деце из посебно осетљивих
2. Повећање доступности
културних садржаја што већем друштвених група која су посетила
фестивал
броју деце

370

370

370

3. Стварање услова за развијање 1. Број градова и земаља које
учествују на фестивалу
интеркултуралног дијалога у
земљи и региону
2. Број градова и земаља пријављених за учешће на фестивалу

7

7

7

30

30

30

7

8

9

150

160

170

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

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

1201-1002 Звездаријада
Соња Стаменовић

1301

1. Број едукативних програма
1. Развој различитих знања и
вештина код младих за њихово 2. Број младих укључених у реалиактивно учешће у различитим зацију програма
програмима у области културе

Програм 14 – Развој
спорта и омладине

Невена Миливојевић

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

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

20

30

1.571.460

1.571.460

3.340.000

3.340.000

7.314.900

7.314.900

3.314.900

3.314.900

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

35

1.000.000

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

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

5

5

5

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

10

10

11

1301-0002 Подршка предшколском и школском
спорту
Соња Стаменовић

5.000.000

11.360.000 10.500.000 21.860.000

1301-0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима
и савезима
Милош Петровић

5.000.000

40

1201-1001 Позориште Звездариште
Драгана Малинковић

10
3.820.000

13000

1201-0002 Јачање културне
продукције и
уметничког стваралаштва
Весна Петровић Урошевић

9
2.000.000

1.860.000

1. Унапређење предшколског,
школског и рекреативног
спорта

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

14

16

18

1.000.000

1.500.000

3.360.000
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1301-0004 Функционисање
локалних спортских
установа
Зоран Максимовић

1. Обезбеђивање услова за рад
установа из области спорта

1. Број програма које реализују
установе из области спорта

9

8

0602

1. Подршка активном укључивању младих у различите
друштвене активности

1. Број младих корисника услуга
мера омладинске политике

200

200

10

9.000.000 16.000.000

1.500.000

1.500.000

10

1301-0005 Спровођење омладинске политике
(КЗМ)
Невена Миливојевић

9

7.000.000

200

Програм 15 – Опште
услуге локалне
самоуправе

352.858.324 58.823.500 411.681.824

Александар Ерор
0602-0001 Функционисање
локалне самоуправе
и градских општина
– Управа
Татјана Крановић Лечић

281.772.624 11.870.000 293.642.624

1. Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине

1. Проценат решениих предмета у
календарској години (у законском
року, ван законског рока)

8.200

8.300

8.400

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

4.440.000 31.000.000 35.440.000

1. Стављање у функцију инфра- 1. Проценат реализације планираструктурних и јавних садржаја них активности
и површина

55%

70%

75%

0602-0002 Функционисање
месних заједница
Илија Томић

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

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

609

660

1. Одржавање финансијске
стабилности града/општине
и финансирање капиталних
инвестиционих расхода

1. Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног
дугу града/општине

<13%

<12%

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

145

155

5.141.000 36.141.000

16.758.000

2.500.000 19.258.000

165

0602-0006 Инспекцијски послови – рушење
Светлана Брујић Марковић

31.000.000
<10%

0602-0004 Општинско правобранилаштво
Биљана Чукић

3.200.000 18.287.700

715

0602-0003 Сервисирање јавног
дуга
Милош Игњатовић

15.087.700

500.000
1. Квалитетно обављање инспекцијских послова

1. Број решених предмета грађана
у односу на број примљених
предмета

70%

75%

5.112.500

5.612.500

75%

0602-0009 Текућа буџетска
резерва

3.000.000

3.000.000

300.000

300.000

43.414.750

43.414.750

11.416.750

11.416.750

6.248.000

6.248.000

Милош Игњатовић
0602-0010 Стална буџетска
резерва
Милош Игњатовић
2101

Програм 16 –
Политички систем
локалне самоуправе

Милош Игњатовић
2101-0001 Функционисање
Скупштине
Александар Ерор

1. Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине

1. Број седница Скупштине
општине

6

6

6

2. Број седница радних тела

36

36

36

2101-0002 Функционисање
извршних органа –
Председник
Милош Игњатовић

1. Функционисање извршних
органа

1. Број иницијатива/број представки упућених органима ради
побољшања живота грађана
Звездаре

85

90

95

29. децембар 2016.
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2101-1001 Дан општине
Јелена Папић

1. Пригодно обележавање
1. Број гостију
датума значајног за општину и 2. Број медија који је пратио и
грађане општине Звездара
објавио вест о прослави дана
општине Звездара

380

400

400

10

10

12

1. Пригодно обележавање
верског празника

180

180

180

8

8

8

2101-1002 Општнска слава
Јелена Папић

1. Број гостију
2. Број медија који је пратио
и објавио вест о обележавању
општинске славе

2101-0002 Функционисање
извршних органа
– Веће
Милош Игњатовић

1. Функционисање извршних
органа

1. Број седница извршних органа

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 13.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Звездара – утврђен у члану 1. ове oдлуке, повећан је за износ
пренетих средстава из предходне године и средстава рефундације (меморандумске ставке).
Члан 14.
Корисници буџетских средстава су:
1. Директни – Скупштина Градске општине Звездара,
председник градске општине Звездара, Веће Градске општине Звездара, Јавно правобранилаштво Градске општине
Звездара и Управа Градске општине Звездара.
2. Индиректни – Месна заједница Звездара.
Члан 15.
Расходи распоређени у oдлуци у члану 11. посебног дела
за директне и индиректне кориснике, извршавају се преко
подрачуна који су отворени код Управе за трезор – филијала Палилула. Корисници из овог члана, који одређени расход
извршавају из средстава буџета и из осталих извора, обавезни су да измирење тог расхода прво врше из осталих извора
финансирањa.
Члан 16.
Председник градске општине је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке.
Председник општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 17.
Наредбодавац директних и индиректних корисника
буџетских средстава је руководилац, односно лице које је
одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Члан 18.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред руководиоца директних и индитектних корисника буџетских средстава, одговоран је и
начелник општинске управе.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава обавезни су да тромесечне извештаје о извршењу финансијских планова доставе

50

50

9

10

500.000

500.000

300.000

300.000

24.950.000

24.950.000

50

Одељењу за финансије и привреду у року од 10 дана од истека периода.
Одељење за финансије и привреду је обавезно да редовно прати извршење буџета и два пута годишње, односно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног
периода, достави извештај председнику градске општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета
и извршења као и образложење великих одступања.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 3.
овог члана председник градске општине усваја и доставља
извештај Скупштини општине.
Члан 20.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим
наменама финансијским планом прихода и расхода корисника буџетских средстава а у склопу припадајућих програма и у складу са организационом, економском, функционалном класификацијом и извором средстава.
Члан 21.
Буџетски корисници могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им, по њиховом захтеву, та средства одобрена.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног акта.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета, а у оквиру утврђене апропијације.
Ако се у току године приходи смање, расходи буџета
извршаваће се по приоритетима и то: за обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 23.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе
настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих
поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Број 132 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Корисници буџетских средстава дужни су да одобрена
средства из буџета користе законито, наменски за извршавање послова и задатака из свог делокруга рада, а према
распореду средстава из члана 11. oдлуке.
Члан 24.
Распоред и коришћење средстава вршиће се на основу
годишњег финансијског плана директних и индиректних
корисника буџета.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да врше плаћања до висине квота које за тромесечни
период одреди Одељење за финансије и привреду, а сразмерно планираним средствима у буџету као и ликвидним
могућностима буџета.
Члан 25.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2016. години, а неизвршене у току те године, преносе се
и имају статус преузетих обавеза у 2017. години и извршавају се на терет одобрених апропријација.
Члан 26.
У случају да један ниво власти својим актом определи
наменска трансферна средства, као и у случају уговарања
донације, чији износи нису могли бити познати у поступку
доношења ове одлуке, Одељење за финансије и привреду на
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 27.
Председник градске општине Звездара може донети одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених
расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход
чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода буџета, док се приходи из осталих извора
могу мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
општине доноси одлуку да се износ апропријације који није
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које средства нису предвиђена у довољном
обиму.
Члан 28.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, – др. закон
103/15и 99/16) и Законом о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС”, бр.104/09 и 68/15), број запослених код корисника
буџета Градске општине Звездара (директни и индиректни
буџетски корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
Члан 29.
У буџетској 2017. години обрачун и исплата плата, божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста
награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним
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колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета градске општине, вршиће се у
складу са Законом о буџету Републике Србије.
Члан 30.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова морају да поступе у складу са Законом
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15).
Члан 31.
Директи и индиректни корисници буџетских средстава,
у 2017 години, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 32.
У одлуци износ од 300.000 динара издвојен је за сталну
буџетску резерву.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве и на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене у складу са чланом
70. Закона о буџетском систему.
Члан 33.
У одлуци износ од 3.000.000 динара издвојен је за текућу
буџетску резерву.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за намене у складу са чланом
69. Закона о буџетском систему.
Члан 34.
Пренета средства из претходне године у износу од
60.112.500 динара користиће се у складу са преузетим обавезама и према распореду средстава из одлуке о буџету.
Члан 35.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор – филијала Палилула, Секретаријату за финансије Градске управе Града Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.
Обра зложење
Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину, израђена је у складу са одредбама Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. закон, 103/15 и 99/16) који јединствено уређује планирање, припрему, доношење и извршење буџета града и
градских општина, упутством за припрему буџета градских општина Града Београда за 2017. годину и пројекција-
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ма за 2018. и 2019. годину и одлуком о обиму средстава за
вршење послова града и градских општина и утврђивању
прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години.
На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет
се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.
I – Општи део одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2017. годину, исказан у члану 1. одлуке, састоји се од
укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака
у износу од 536.056.685 динара, и чине га:
– 445.944.185 динара – укупна буџетска средаства Градске општине Звездара, и то:
класичан оквир који износи 438.714.185 динара и
7.230.000 динара – меморандумске ставке за рефундацију
расхода (рефундација расхода групе конта 42);
– 60.112.500 динара – пренета средства из 2016. године;
– донације 30.000.000 динара.
Структура прихода – класичан оквир буџета је:
1. Порез на доходак грађана-зараде
218.189.301 49,73%
2. Порез на зараде од самосталних
7.102.387
1,62%
делатности
3. Порез на имовину и земљиште
188.237.791 42, 91%
4. Порез на пренос апсолутних права
5.108.197 1, 16%
5. Приход од локалних комуналних
6.921.509 1, 58%
такси
6. Приходи од продаје добара и
5.200.000 1, 19%
услуга
7. Административне таксе, мешо7.955.000
1,81%
вити приходи, мандатне казне и
приходи органа
УКУПНО: 438.714.185 100,00%
Структура прихода за 2017. годину исказана у члану 5.
Одлуке о буџету Градске општине Звездара, састоји се од:
Прихода од пореза на доходак грађана – на зараде, који
се оствари на подручју градске општине дели се између града и Градске општине Звездара у односу 92,04: 7,96 што значи да 7,96% припада Градској општини Звездара;
Прихода од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, који се оствари на подручју градске
општине дели се између града и Градске општине Звездара
у односу 97:3 што значи да 3% припада Градској општини
Звездара;
Прихода од пореза на имовину, који се оствари на подручју градске општине, дели се између града и Градске
општине Звездара у односу 83: 17, што значи да 17% припада Градској општини Звездара;
Прихода од пореза на пренос апсолутних права, који се
оствари на подручју градске општине дели се између Града
и Градске општине Звездара у односу 98:2, што значи да 2%
припада Градској општини Звездара.
Прихода од локалних комуналних такси, који се оствари
на подручју градске општине, дели се између града и Градске општине Звездара у односу 97:3, што значи да 3% припада Градској општини Звездара.
Остали приходи из члана 5. ове одлуке у целини су приходи Градске општине Звездара.
Планирање масе средстава за плате и броја запослених у
2017. години у Одлуци о буџету Општине Звездара.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијом за 2018. и 2019.
годину, основица за обрачун и исплату плата планирана је
на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о
буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, бр. 103/15 и 99/16).
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Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава, планирана су на апропијацији
економској класификацији 465 – Остале донације и трансфери.
У 2017. години не могу се исплаћивати запосленима награде и бонуси који према међународним критеријумима
представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда.
На основу упутства за припрему буџета градских
општина Града Београда за 2016. годину и пројекција за
2017. и 2018. годину, бр. 031-1302/15, добијеног од Секретаријата за финансије, планирану масу за обрачун и исплату
плата који се финансирају из буџета градских општина у
2016. години требало је умањити за 3% у циљу спровођења
рационализације у складу са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору. Ради спровођења смањења броја запослених било је потребно прилагодити све економске класификације у оквиру групе 41 –
Расходи за запослене. Средства за решавање смањења броја
запослених пребачена су са економских класификација 411
и 412 на економску класификацију 414.
С обзиром да у Упутству за припрему буџета градских
општина Града Београда за 2017. годину и пројекција за 2018.
и 2019. годину, бр. 031-2260/16, добијеног од Секретаријата за
финансије, не стоји да је потребно одређени проценат средства
за решавање смањења броја запослених пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414,
Одељење за финансије и привреду, Одсек за буџет је поступио тако што је износ средстава који је 2015. године био пребачен на економску класификацију 414 вратио на економске
класификације 411 и 412. Средства за решавање евентуалног
смањења броја запослених биће пребачена са економских класификација 411 и 412 – плате и социјални доприноси на економску класификацију 414 – социјална давања запосленима.
Планирање броја запослених
Планирање броја запослених утврђено је у члану 4. став 1.
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15), запослених код корисника буџета Градске општине Звездара (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
Члан 12. став 3. овог закона, прописује да се повећање
броја запослених на неодређено време, до доношења акта о
систематизацији усклађеног са актом о максималном броју
запослених за 2017. годину, врши у складу са прописима
којима се уређује буџетски систем, односно организациони
облици траже повећање броја запослених преко надлежног
органа локалне власти и Министарства државне управе и
локалне самоуправе од Комисије Владе.
Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору
о делу, уговору о привременим и повременим пословима и
лица ангажованих по другим основама не може бити већи од
10% броја запослених на неодређено време (члан 10. став 1.)
Укупан број запослених у Градској општини Звездара за
које су обезбеђена средства за исплату плата у 2017. години
износи 190, од чега:
– запослених на неодређено време – 161;
– запослених на одређено време – 29.
У прилогу одлуке налазе се попуњене табеле, планирана маса као и број запослених у 2017. години, прописане од
стране Министарства финансија, и то:
– табела 1 – број запослених и планирана маса средстава
за плате у 2017. години;
– табела 2 – број запослених чије се плате финансирају
из буџета са осталих економских класификација у 2017. години;
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– табела 3 – планирана средства на економској класификацији 465 у 2017. години;
– табела 4 – планирана средства на економској класификацији 414 у 2017. години;
– табела 5 – планирана средства на економској класификацији 416 у 2017. години;
– табела 6 – преглед броја запослених и средства за плате у 2017. години по звањима и занимањима у органима јединице локалне власти;
– табела 7 – број запослених који је радио у 2016. години
и који планира да ради у 2017. години;
– табела 8 – исплаћена средства на економској класификацији 413-416 у 2015. и 2016. години, као и планирана у
2017. години.
У прилогу одлуке налазе се попуњене табеле, прописане
од Министарства за комисије и уговоре, и то:
Комисије:
1. Административно-мандатна комисија Скупштине
Градске општине Звездара;
2. Комисија за прописе Скупштине ГО Звездара;
3. Савет за Месне заједнице и локалну самоуправу
Скупштине Градске општине Звездара;
4. Савет за буџет, финансије и привредна питања
Скупштине ГО Звездара;
5. Савет за комуналне делатности, урбанизам и заштиту
животне средине Скупштине ГО Звездара;
6. Савет за друштвене делатности Скупштине ГО Звездара;
7. Изборна комисија ГО Звездара;
8. Стручна комисија за избор пројеката/програма у области културе који ће се финансирати или суфинансирати
средствима из буџета ГО Звездара.
Уговори:
1. Уговор о делу – услуга унапређења положаја националних мањина на територији градске општине Звездара;
2. Уговор о делу– услуга пружања подршке лицима која
су у неједнаком положају са осталим грађанима и помоћи
жртвама насиља у породици.
3. Уговори о обављању привремених и повремених послова.
У члану 6. ове одлуке утврђени су расходи и издаци по
групама и економским класификацијама.
Структура укупно планираних расхода и издатака
Расходи за запослене (41) на економској класификацији 411
и 412 су бруто плате изабраних, постављених и запослених лица
у Градској општини Звездара, у износу од 210.871.440 динара.
На економским класификацијама 413 до 416 планирана
су средства за превоз запослених, новогодишње поклоне
деци запослених, наканаде за боловање до 30 дана, помоћи
у случају болести и смрти, отпремнине приликом одласка у
пензију, јубиларне награде у износу од 17.240.000 динара.
Коришћење роба и услуга (42), у укупном износу од
145.275.800 динара.
– 421 – стални трошкови – трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и остали трошкови од чега су
34.470.800 динара буџетска средства а износ од 7.741.000 динара средства из осталих извора;
– 422 – тошкови службених путовања и превоз деце у
износу од 430.000 динара;
– 423 – услуге по уговору – административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге штампања билтена, часописа и публикација, услуге информисања јавности и односи са јавношћу трошкови
репрезентације и протокола, правне услуге, административне
услуге, повремени и привремени послови, уговори о делу и
седнице Скупштине и комисија, превоз одборника и накнаде
члановима надзорног одбора у укупном износу од 46.183.900
динара од чега су 42.983.900 динара буџетска средства, а износ од 3.200.000 динара средства из осталих извора;
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– 424 – специјализоване услуге – услуге образовања,
културе и спорта, услуге очувања животне средине и геодетске услуге у укупном износу од 9.380.500 динара од чега
су 3.268.000 динара буџетска средства а износ од 6.112.500
динара средства из осталих извора;
– 425 – текуће поравке и одржавање објекта и опреме у
укупном износу од 35.819.600 динара, од чега су 7.369.600
динара буџетска средства, а износ од 28.450.000 динара
средства из осталих извора;
– 426 – материјал – канцелариски материјал, материјал
за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене, потрошни материјал и резервни делови и ситан инвентар у укупном износу од 11.250.000 динара;
Отплата камата (44), у укупном износу од 5.100.000 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 4.000.000
динара, а средства из осталих извора у износу од 1.100.000
динара;
Донације, дотације и трансфери (46), у укупном износу
од 84.702.435 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 59.913.435 динара, а средства из осталих извора у
износу од 24.789.000 динара;
Основна средства (51), у укупном износу од 12.604.800.
динара. Буџетска средства су планирана у износу од
8.604.800 динара, а средства из осталих извора у износу од
4.000.000 динара;
Права из социјалног осигурња (47), у укупном износу од
11.285.460 динара. Буџетска средства су планирана у износу
од 8.285.460 динара, а средства из осталих извора у износу
од 3.000.000 динара;
Остали расходи (48), у укупном износу од 14.676.750 динара. Буџетска средства су планирана у износу од 10.176.750
динара, а средства из осталих извора у износу од 4.500.000
динара;
Отплата главнице (61), у укупном износу од 31.000.000
динара. Буџетска средства су планирана у износу од
27.000.000 динара, а средства из осталих извора у износу од
4.000.000 динара;
Административни трансфери буџета – резерва (49),
у укупном износу од 3.300.000 динара. Стална резерва је
планирана у износу од 300.000 динара а текућа у износу од
3.000.000 динара.
Употреба резерве је дефинисана законом као и случајеви
у којима се може користити.
У члану 7. одлуке утврђени су буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања.
1. Укупно планирани приходи и примања 475.944.185
динара.
2. Укупно планирани расходи и издаци и издаци за набавку нефинансијске имовине 505.056.685 динара.
3. Буџетски дефицит (1-2) – 29.112.500 динара.
Корекција буџетског дефицита:
Пренета неутошена средства у износу од: 60.112.500 динара користиће се за:
– покриће издатака за отплату главнице дуга 31.000.000
динара;
– остварени суфицит из 2016. године 29.112.500 динара.
У члану 8. одлуке приказани су планирани капитални
издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину.
Капитални пројекати у периоду 2017–2019. година
Капитални пројекти су пројекти чија реализација (извођење) траје дуже од годину дана и чији век трајања,
односно коришћења је дужи од пет година. Капитални
пројекти укључују вишегодишње финансирање и релативно велике издатке у садашњости, за које се очекује да ће
генерисати корист односно добит у годинама након реализације.
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У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у општем делу одлуке
о буџет, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају
фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.
У 2017. години за капиталнe пројекатe планирано је
30.000.000 динара, и то:
1. уређење јавних површина дечијих игралишта на територији градске општине Звездара, планирано је 16.000.000
динара;
2. набавка реквизита за рекреацију на јавним површинама, планирано је 3.000.000 динара;
3. уређење јавних површина – стазе, степеништа, платои, рампе и гелендери, планирано је 2.500.000 динара;
4. уређење јавних површина – изградња паркинга (шест
локација), планирано је 6.000.000 динара;
5. уређење јавних површина – паркова за псе, планирано
је 1.000.000 динара;
6. одржавање и санација некатегорисаних путева, планирано је 1.500.000 динара.
У 2018. години за капиталнe пројекатe планирано је
55.478.000 динара, и то:
1. унапређење техничке заштите за објекте основних
школа, планирано је 35.478.000 динара;
2. санација фасаде Градске општине Звездара склоне
паду, у циљу безбедности пролазника и повећања енергетске ефикасности, планирано је 20.000.000 динара.
У 2019. години за капиталнe пројекатe планирано је
55.000.000 динара, и то:
1. унапређење техничке заштите за објекте основних
школа, планирано је 35.000.000 динара;
2. санација фасаде Градске општине Звездара склоне
паду, у циљу безбедности пролазника и повећања енергетске ефикасности, планирано је 20.000.000 динара.
Програмска информација
Чланом 28. Закона о буџетском систему прописано је да
се буџет састоји из општег дела, посебног дела и образложења, као и да се финансијски планови састоје из расхода и
издатака урађених у складу са економском, функционалном
и програмском класификацијом према изворима финансирања.
Финансијски планови директних и индиректних корисника буџетских средстава налазе се у прилогу ове одлуке.
Одлука о буџету Градске општине Звездара у члану 9.
обухвата шест програма са издацима по програмској класификацији, док је у члану 12. одлуке садржан приказ средстава буџета по програмској класификацији са утврђеним
циљевима и индикаторима, и одговорним лицима за спровођење програма.
Одговорна лица за програме, програмске активности
и пројекте у програмској структури буџета утврђена су
Закључком председника број 020-2-122 од 20. децембра
2016. године.
– 2002 Програм 9 – Основно образовање и васпитање
Сектор: образовање
Сврха: доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Опис програма: подршка основном образовању и васпитању.
Општи циљ: унапређен квалитет основног образовања.
Индикатор исхода: просечан број поена на матурском
испиту (математика/српски/општи).
Извор верификације: извештај ОШ, база података.
У оквиру програма налазе се следећи пројекти:
Пројекат 2002–1001 – исхрана и смештај ученика
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Сврха: унапређење услова за боравак деце у основним
школама.
Опис: трансферисање новчаних средстава којима би се
обезбедила исхрана и смештај ученицима ОШ који имају
сметње у развоју а чиме би се обезбедили бољи услови за
њихово школовање.
Циљ: повећање доступности и приступачности основног и средњег образовања деци са сметњама у развоју.
Индикатори исхода:
1. број деце која остварују право на бесплатну исхрану у
школи;
2. број деце која остварују право на бесплатну исхрану и
смештај у школи са домом за ученике.
Извор верификације: захтеви и извештаји школа.
Пројекат 2002–1002 – текуће поправке школа
Сврха: унапређење услова за боравак деце у основним
школама.
Опис: трансферисање новчаних средстава школама за
текуће одржавање чиме би се побољшали услови за боравак
деце у школским објектима.
Циљ: унапређење услова и безбедности за боравак деце
у основним школама на територији ГО Звездара.
Индикатор исхода: износ средстава буџета који се издваја за текуће поправке школа.
Извор верификације: одлука о буџету и одлука о завршном рачуну.
Пројекат 2002–1003 – превоз ученика
Сврха: унапређење услова за боравак деце у основним
школама.
Опис: трансферисање новчаних средстава ОШ за превоз
деце са посебним потребама чиме би се повећала доступност образовања за сву децу са територије ГО Звездара.
Циљ: повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју.
Индикатор исхода: број деце за коју се организује превоз
Извор верификације: извештај школа.
Пројекат 2002–1004 – награде ученицима
Сврха: унапређење услова за боравак деце у основним
школама.
Опис: обезбеђивање награда за ђаке генерације и ученике који су показали изузетан успех у одређеној области
образовања.
Циљ: унапређење квалитета образовања и васпитања у
основним школама.
Индикатори исхода:
1. број талентоване деце подржане од стране града/
општине у односу на укупан број деце у школама;
2. број деце која су освојила место на републичким
такмичењима.
Извор верификације: извештај школа
Пројекат 2002–1005 – превоз ученика на републичка
такмичења.
Сврха: унапређење условца за боравак деце у основним
школама.
Опис: трансферисање новчаних средстава за превоз ученика на републичка такмичења.
Циљ: подстицање развоја талентованих ученика омогућавањем учешћа на републичким такмичењима финансирањем превоза.
Индикатор исхода: број школа које учествују на републичким такмичењима која су дефинисана календаром
такмичења и смотри за основне и средње школе.
Извор верификације: извештај школа.
Пројекат 2002–1006 – безбедност деце
Сврха: унапређење услова за боравак деце у основним
школама.
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Опис: трансферисање новчаних средстава по јавном позиву за програме у области безбедности деце/ученика.
Циљ: обезбеђивање услова за развој животних вештина
код ученика.
Индикатори исхода:
1. број школа које реализују пројекат;
2. број ученика који су укључени у реализацију пројектних активности.
Извор верификације: извештај Комисије за избор и
праћење реализације програма/пројеката и Извештај школа.
– 0901 Програм 11 – социјална и дечја заштита.
Сектор: социјална заштита.
Сврха: обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и
помоћи најугроженијем становништву општине.
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Опис програма: подршка јачању социјалне заштите на
територији ГО Звездара.
Општи циљ: унапређење ефикасности пружених услуга.
Индикатор исхода: број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствимa локалног буџета.
Извор верификације: годишњи извештаји о спроведеним активностима у области социјалне бриге.
У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 0901–0001 Социјалне помоћи.
Сврха: обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и
помоћи најугроженијем становништву општине.
Опис: социјалне помоћи.
Циљ: унапређење заштите сиромашних.
Индикатор исхода: број грађана – корисника других
мера материјалне подршке.
Извор верификације: годишњи извештаји о спроведеним активностима у области социјалне бриге.
Програмска активност 0901–0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама.
Сврха: обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и
помоћи најугроженијем становништву општине.
Опис: социохуманитарне активности
Циљ: подстицање развоја разноврсних социјалних и
других услуга у заједници.
Индикатори исхода: 1. број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине;
2. број програма које реализују ове организације.
Извор верификације: јавно спроведен конкурс и Споразуми о сарадњи општине са удружењима.
Програмска активност 0901–1008 – Подршка старијим
лицима и/или особама са инвалидитетом
Сврха: социјала инклузија и помоћ особама са инвалидитетом.
Опис: услуге пружања подршке за старије и особе са инвалидитетом.
Циљ: обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије
и одрасле са инвалидитетом.
Индикатори исхода: 1. број услуга,
2. број корисника услуга.
Извор верификације: евиденција о реализацији услуга
Пројекат 0901–1002 – Волонтерски сервис
Сврха: обезбеђивање волонтерске подршке у свакодневном функционисању најугроженијем становништву у кућним условима, просторијама Волонтерског сервиса и путем
телефона.
Опис: унапређење положаја најугроженије категорије
становништва
Циљ: повећање степена личног задовољства корисника
волонтерске подршке и волонтера са вођењем родне статистике.
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Индикатори исхода:
1. степен задовољства корисника (1–5);
2. степен задовољства волонтера (1–5).
Извор верификације: анкета волонтера
Пројекат 0901–1003 Реализација ЛАПЗ
Сврха: смањење незапослености на територији ГО Звездара
Опис: унапређење запошљавања на територији ГО Звездара.
Циљ: унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених.
Индикатори исхода:
1. број организованих стручних скупова;
2. број запослених.
Извор верификације: евиденција о реализованим скуповима и евиденција о броју запослених.
– 1201 Програм 13 – Развој културе и информисање
Сектор: култура, комуникације и медији.
Сврха: очување, унапређење и представљање локалног
културног наслеђа, добара и баштине.
Правни основ: статут града Београда члан 74. и 77.
Опис програма: подршка развоју културе на територији
ГО Звездара.
Општи циљ: подстицање развоја културе.
Индикатор исхода: укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани.
Извор верификације: извештаји УК, Удружења грађана....
У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 1201–0002 – Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва.
Сврха: очување, унапређење и представљање локалног
културног наслеђа, добара и баштине.
Опис: подршка развоју културе на територији ГО Звездара.
Циљ: унапређење разноврсности културне понуде.
Индикатор исхода: број програма и пројеката удружења
грађана подржаних од стране града/општине.
Извор верификације: извештај о раду Одељења.
Пројекат 1201–1001 – Позориште Звездариште
Сврха: очување и унапређење и представљање локалног
културног наслеђа, добара и баштине.
Опис: међународни такмичарски фестивал који представља најбоља сценска остварења у позоришној продукцији за децу и младе.
Циљ: 1. развој културних потреба и навика код деце
предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара
2. повећање доступности културних садржаја што већем
броју деце;
3. стварање услова за стварање интеркултуралног дијалога у земљи и региону.
Индикатори исхода:
– за први циљ: 1. број одржаних представа; 2. Број деце
која су посетила фестивал;
– за други циљ: број деце из посебно осетљивих
друштвених група која су посетила фестивал;
– за трећи циљ: 1. број градова и земаља које учествују
на фестивалу; 2. број градова и земаља пријављених за
учешће на фестивалу.
Извори верификације: извештај о реализацији фестивала и број продатих и подељених улазница (за утврђене индикаторе у оквиру првог циља);
Број бесплатних улазница за децу из осетљивих група,
извештај о реализацији (за утврђени индикатор у оквиру
другог циља);
Програм фестивала, евиденција пријављених позоришних остварења и Извештај селектора (за утврђене индикаторе у оквиру трећег циља);
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Пројекат 1201–1002 Звездаријада
Сврха: очување и унапређење и представљање локалног
културног наслеђа, добара и баштине.
Опис: реализација едукативних радионица из области
културе, такмичења, изложби и презентација стваралаштва
младих.
Циљ: развој различитих знања и вештина код младих за
њихово активно учешће у различитим програмима из области културе.
Индикатори исхода:
1. број едукативних програма;
2. број младих укључених у реализацију програма.
Извори верификације: извештај о реализацији активности у оквиру Звездаријаде, извештаји школа и спискови
са похађања радионица.
– 1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине
Сектор: спорт и омладина
Сврха: обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта.
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Опис програма: подршка јачању спорта на територији
ГО Звездара.
Општи циљ: обезбеђење услова за бављење спортом
свих грађана и грађанки града/општине.
Индикатор исхода: број спортских организација преко
којих се остварује јавни интерес у области спорта.
Извор верификације: годишњи извештај финансирања.
У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 1301–0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
Сврха: обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта.
Опис: дотације спортским организацијама
Циљ: обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни
интерес у области спорта у граду/општини
Индикатори исхода: 1. број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине;
2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине;
Извор верификације: извештаји спортских организација.
Програмска активност 1301–0002 – Подршка предшколском и школском спорту.
Сврха: обезбеђивање приступа спорту и подршка
пројектима у вези са развојем омладине и спорта.
Опис: манифестације у области спорта и подршка омасовљавању физичке културе.
Циљ: унапређење предшколског и школског спорта.
Индикатори исхода: број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту.
Извор верификације: годишњи извештај о раду.
Програмска активност 1301–0004 Функционисање локалних спортских установа.
Сврха: обезбеђивање приступа спорту и подршка
пројектима у вези са развојем омладине и спорта.
Опис: спорт и омладина.
Циљ: обезбеђивање услова за рад установа из области
спорта.
Индикатори исхода: број програма које реализују установе из области спорта.
Извор верификације: извештај спортског центра.
Програмска активност 1301–0005 Спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)
Сврха: обезбеђивање приступа спорту и подршка
пројектима у вези са развојем омладине и спорта.
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Опис: повезивање младих са образовним и културним
институцијама у циљу бољег образовања и развоја младих
на територији ГО Звездара.
Циљ: подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.
Индикатори исхода: број младих корисника услуга мера
омладинске политике.
Извор верификације: извештај о раду Канцеларије за
младе
– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе.
Сектор: опште услуге јавне управе.
Сврха: Обезбеђивање услова за остварење заштите права грађана на лакши и бржи начин у општини.
Правни основ: Статут Града Београда чл, 74. и 77.
Опис програма: програм 15 обухвата активности органа
ГО Звездара.
У оквиру програма налазе се:
Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа Градске
општине Звездара.
Сврха: обезбеђење услова за остваривање права грађана
на лакши и бржи начин у општини.
Опис: подршка функционисању Управе ГО Звездара.
Циљ: функционисање управе.
Индикатор исхода: проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока).
Извор верификације: извештај Службе за управљање
документима и Процедура управљања циљевима (ИСО
9001:2008).
Програмска активност 0602–0001 – Функционисање локалне самоуправе – Развој заједнице
Сврха: обезбеђење услова за остваривање права грађана
на лакши и бржи начин у општини.
Опис: подршка функционисању Управе ГО Звездара.
Циљ: стављање у функцију инфраструктурних и јавних
садржаја и површина.
Индикатор исхода: проценат реализације планираних
активности.
Извор верификације: записници о увођењу у посао и записници о примопредаји радова и извршених услуга.
Програмска активност 0602–0002 – Функционисање
месних заједница.
Сврха: обезбеђење бољих услова за живот и остваривање права грађана на територији месне заједнице.
Опис: непосредна комуникација са грађанима у циљу
бржег и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територије месне заједнице.
Циљ: обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница.
Индикатор исхода: број електронских пријава грађана
и иницијатива /предлога месних заједница према граду/
општини у вези са питањима од интереса за локално становништво.
Извор верификације: годишњи извештај о раду Службе
Програмска активност 0602–0003 – Сервисирање јавног
дуга
Сврха: обезбеђивање бољих услова за грађане Звездаре
Опис: подршка инвестиционим улагањима на територији ГО Звездара.
Циљ: одржавање финансијске стабилности града/
општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Индикатор исхода: удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног
дугу града/општине.
Извор верификације: план отплате кредита.
Програмска активност 0602–0004 – Општинско правобранилаштво
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Сврха: заштита имовинско правних интереса Управе ГО
Звездара.
Опис: подршка функционисању Управе ГО Звездара
кроз заштиту имовинско правних интереса општине и давање сагласности или мишљења на акта општинске управе.
Циљ: заштита имовинских права и интереса града/
општине.
Индикатор исхода: број правних мишљења која су дата
органима града/општине, стручним службама и другим
правним лицима чија имовинска и друга права заступа.
Извор верификације: укупан број предмета према евиденцији „М” и „ЈП”.
Програмска активност 0602–0006 – Инспекцијски послови (рушење)
Сврха: обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање
и заштита права грађана и јавног интереса.
Опис: обављање поверених послова комуналне и грађевинске инспекције.
Циљ: квалитетно обављање инспекцијских послова.
Индикатор исхода: број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета.
Извор верификације: интерна електронска евиденција
ГО Звездара.
Програмска активност 0602–0009 Текућа буџетска резерва
Сврха: покривање недовољно планираних средстава.
Опис: део планираних прихода који се не распоређује
унапред.
Програмска активност 0602–0010 – Стална буџетска резерва.
Сврха: покривање трошкова уклањања последица услед
ванредних околности.
Опис: део планираних прихода који се не распоређује
унапред.
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
Сектор: политички систем.
Сврха: обављање основних функција изборних органа
локалне самоуправе.
Правни основ: Сатут Града Београда члан 74. и 77.
Опис програма: унапређење услова за живот грађана
кроз политичко деловање.
Општи циљ: ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.
У оквиру програма налазе се:
Пограмска активност 2101–0001 – Функционисање
Скупштине Градке општине
Сврха: обезбеђивање услова за остваривање права
грађана доношењем општих и појединачних аката.
Опис: стара се о интересима и потребама грађана
општине Звездара кроз општа акта која доноси и усваја на
својим седницама.
Циљ: функционисање локалне Скуштине
Индикатори исхода:
1. број седница скупштине;
2. број седница сталних радних тела и седница ОИК.
Извори верификације:
1. усвојени записници са седница СО;
2. усвојени записници са седница радних тела.
Пограмска активност 2101–0002 – Функционисање извршних органа – председник градске општине
Сврха: обезбеђивање услова за рад општинских органа и остваривање права грађана који се обраћају Градској
општини Звездара.
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Опис: подршка функционисању Управе ГО Звездара вршењем надзора над радом Управе.
Циљ: функционисање извршних органа.
Индикатори исхода: број иницијатива/број представки
упућених органима ради побољшања живота грађана Звездаре.
Извори верификације: евиденција по попису аката.
Пограмска активност 2101–0002 – Функционисање извршних органа – Веће Градске општине
Сврха: обезбеђивање услова за остваривање права
грађана на лакши и бржи начин у општини.
Опис: подршка функционисању Управе ГО Звездара вршењем надзора над радом Управе.
Циљ: функционисање извршних органа.
Индикатори исхода: број седница извршних органа.
Извори верификације: записници са одржаних седница.
Пројекат 2101–1001 – Дан општине
Сврха: обележавање Дана општине Звездара.
Опис: прослава дана општине Звездара, 16. октобар, дан
ослобођења Звездаре од фашизма у Другом светском рату
која обухвата пригодан културно-уметнички програм и доделу јубиларних награда запосленима у Управи ГО Звездара.
Циљ: пригодно обележавање датума значајног за општину и грађане општине Звездара.
Индикатори исхода:
1. број гостију;
2. број медија који је пратио и објавио вест о прослави
Дана општине Звездара.
Извори верификације: послате позивнице и Извештај
Службе за скупштинске послове.
Пројекат 2101–1002 – Општинска слава
Сврха: прослава славе Сретење Господње.
Опис: обележавање општинске славе Сретење Господње,
верски обред, пригодно послужење за присутне званице,
додела захвалница и плакета и додела хуманитарне помоћи
деци без родитељског старања из средстава Задужбине Шеговић.
Циљ: пригодно обележавање верског празника.
Индикатори исхода:
1. број гостију;
2. број медија који је пратио и објавио вест о прослави
славе Сретење Господње.
Извори верификације: послате позивнице и Извештај
Службе за скупштинске послове.
Процењена пренета средства
Процењена пренета средства неутрошена у 2016. години
износе 60.112.500 динара и распоређена су за следеће намене:
– програмска активност 0602-0006, инспекцијски
послови, на функцији 620 развој заједнице, економска
класификација 424 – специјализоване услуге, износ од
4.812.500 динара, средства добијена од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу
уговора Г бр. 40-7199 од 24. октобра 2016. године, а намењена су за финансирање уклањања објеката односно
делова бесправно подигнутих објеката на територији ГО
Звездара (рушење);
– програмска активност 0602-0006, инспекцијски послови, на функцији 620 развој заједнице, економска класификација 424 – специјализоване услуге, износ од 300.000
динара, средства добијена од Градске управе Града Београда, Секретаријата за инспекцијске послове на основу Решења X бр. 01-401.2-3/16-5510036649 од 6. децембра 2016.
године, за принудно извршење решења комуналних инспектора;
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– програмска активност 0602-0001, функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 620
Развој заједнице, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 1.000.000 динара намењен је за
мапирање, лоцирање, чишћење и уклањање депонија смећа
и осталог комуналног отпада са јавних површина у циљу
побољшања квалитета живота грађана Звездаре;
– пројекат 2002-1002, текуће поправке школа, на функцији 912 основно образовање, економска класификација
463 – текући трансфери, износ од 11.789.000 динара намењен је за текуће поправке и одржавање школа;
– пројекат 2002-1006, Безбедност деце, на функцији 912
– Основно образовање, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, износ од 2.000.000 динара и економска класификација 512 – машине и опрема и
износ од 1.000.000 динара намењени су за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Звездара;
– програмска активност 0602-0004, општинско/градско
правобранилаштво, на функцији 330 Судови, економска
класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 2.500.000 динара намењен је исплати накнаде
за одузето пољопривредно земљиште;
– програмска активност 0602-0001, функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130
опште услуге, економска класификација 421 – стални трошкови износ од 4.500.000 динара намењен је покрићу преузетих обавеза из претходне године;
– програмска активност 0602-0001, функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130
опште услуге, економска класификација 423 – услуге по уговору износ од 3.200.000 динара намењен је покрићу преузетих обавеза из претходне године;
– програмска активност 0602-0001, функционисање
локалне самоуправе и градских општина, на функцији
130 опште услуге, економска класификација 425 – текуће
поправке и одржавање, износ од 1.450.000 динара намењен је покрићу трошкова одржавања зграде и опреме
ГО Звездара;
– програмска активност 0602-0001, функционисање локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130
опште услуге, економска класификација 426 – материјал,
износ од 2.720.000 динара намењен је покрићу трошкова по
основу уговорних обавеза из претходне године;
– програмска активност 0602-0003, сервисирање јавног
дуга, на функцији 170 Трансакције јавног дуга, укупан износ од 5.141.000 динара, и то на економској класификацији
421 – стални трошкови износ од 41.000 динара, 441 – отплата домаћих камата износ од 1.100.000 динара и економска
класификација 611 – отплата главнице за кредите домаћим
пословним банкама износ од 4.000.000 динара за плаћање
рате кредита за децембар 2016. године;
– програмска активност 0901-0003, подршка социо-хуманитарним организацијама, на функији 090 Социјална
заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту, износ од
2.000.000 динара намењен је за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења грађана по основу
јавног конкурса;
– програмска активност 1301-0002, подршка предшколском и школском спорту, на функцији 810 услуге рекреације и спорта, економска класификација 426 – материјал,
износ од 500.000 динара намењен је за набавка спортске опреме и реквизита у основним и средњим школама, спортским клубовима и организацијама;
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– програмска активност 1301-0002, подршка предшколском и школском спорту, на функцији 810 услуге рекреације и спорта, економска класификација 472 – накнаде за
социјалну заштиту, износ од 1.000.000 динара намењен је за
суфинансирање програма и пројеката којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на територији ГО
Звездара;
– програмска активност 1301-0004, функционисање локалних спортских установа, на функцији 810 услуге рекреације и спорта, економска класификација 465 – остале дотације и трансфери, укупан износ од 9.000.000 динара ЈП СЦ
„Олимп”, и то: износ од 4.000.000 динара за организацију
манифестација у оквиру спортског центра и 5.000.000 динара за инвестиционо одржавање беби базена, набавку базенске технике, електронике и електронског постројења;
– пројекат 2002-1003, превоз ученика, на функцији
912 основно образовање, економска класификација 463 –
трансфери осталим нивоима власти, износ од 2.000.000 динара намењен је за покриће трошкова превоза деце са посебним потребама ОШ „Бошко Буха”;
– пројекат 2002-1001, исхрана и смештај ученика, на
функцији 912 основно образовање, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, износ од
2.000.000 динара намењен је за покриће трошкова исхране и
смештаја ученика са сметњама у развоју;
– програмска активност 0602-0002, функционисање месних заједница, на функцији 160 Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, економска класификација 421
– стални трошкови, износ од 3.200.000 динара намењен је за
покриће сталних трошкова месних заједница.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-75, 29. децембра 2016. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу чл. 19. и 104.
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 –
исправка и 40/15), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
У Статуту Градске општине Звездара („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 –
исправка и 40/15) врши се измена у члану 41. став 1, број
„9”, замењује се бројем „11”.
Члан 2.
У осталом делу Статут остаје неизмењен.
Члан 3.
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-76, 29. децембра 2016. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), чл. 19. и 56. Статута Градске општине
Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09,
15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), донела је

општине уз сагласност Већа Градске општине у складу
са законом и другим актима”, мењају се на „утврђују се у
складу са законом и другим подзаконским актима којима се уређује радноправни статус, плате и друга примања запослених у органима јединице локалне самоуправе”. У осталом делу члан остаје непромењен.

ОД Л У КУ

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 107/16) у Поглављу II – организација и делокруг рада управе, у члану 12, иза тачке 12.
Служба за јавне набавке, уписује се тачка 12а – Служба за
стандардизацију пословања. У осталом делу члан остаје непромењен.
Члан 2.
У истом поглављу, у члану 23. у служби за управљање
документима код послова који се врше у служби бришу
се послови:” обезбеђивање процеса потребних за развој,
примену, преиспитивање и унапређење менаџмент систем
квалитета (QMS и ЕМS)”. У осталом делу члан остаје непромењен.
Члан 3.
У истом поглављу, иза члана 24. уписује се члан 24а који
гласи:
Служба за стандардизацију пословања где се врше следећи послови:
– спровођење процеса потребних за развој, примену,
преиспитивање и унапређење менаџмент систем квалитета
(QMS и ЕМS),
– израда планова активности интерне провере, израда
анализе интерне провере, анализе остварења циљева квалитета по функцијама и одељењима и службама;
– израда свих процеса и процедура интегрисаног манаџмент система квалитета који се користе у Управи Градске
општине Звездара;
– ажурирање процеса и процедура у складу са изменама закона и прописа; активности потребне за реализацију
циљева квалитета и вредновање стања и адекватности система квалитета у односу на политику система и утврђене
циљеве;
– анализа задовољства корисника;
– активности везане за интегрисани менаџмент системa
квалитета (ИСО 9001:2008 и 14001:2004).
Служба врши и друге послове у складу са законом и
другим прописима.
Члан 4.
У истом поглављу, у члану 26. речи „може се засновати”
мењају се на „заснива се”. У осталом делу члан остаје непромењен.
Члан 5.
У поглављу IX, у члану 54. речи „утврђују се у складу са правилником који доноси начелник Управе Градске

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-77, 29. децембра 2016. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/14), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10,
13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Члан 1.
У Одлуци о пружању правне помоћи („Службени лист
Града Београда „– бр. 77/13 и 73/14) у члану 2. бришу се
речи „Одсек за правну помоћ”. У осталом делу члан остаје
непромењен.
Члан 2.
У истој одлуци, у члану 6. уместо речи „Одсек за правну
помоћ”, уписује се: „Послови правне помоћи”. У осталом
делу члан остаје непромењен.
Члан 3.
У истој одлуци, у члану 12, речи „Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи Градске општине Звездара”, замењују се речима:
„Правилником о организацији и систематизацији радних
места у Управи Градске општине и Општинском правобранилаштву Градске општине Звездара”. У осталом делу члан
остаје непромењен.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-78, 29. децембра 2016. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 21. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 14. став 3. Одлуке о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” („Службени
лист Града Београда”, број 107/16), и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), донела је

РЕШЕЊЕ

ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 32. став 1.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 16. став 1. тачка
2. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/13 – пречишћен текст), донела је

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”
Разрешава се надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”, због покретања поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”:
– дужности председника Надзорног одбора разрешава
се Гордана Ивановић;
– дужности члана Надзорног одбора из реда оснивача
разрешава се Александар Ћирић;
– дужности члана Надзорног одбора представника запослених разрешава се Љубица Ацевски.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2017. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи
и издаци буџета Градске општине Земун (у даљем тексту:
општина) за 2017. годину, његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет Градске општине Земун за 2017. годину (у даљем
тексту: буџет) састоји се од:

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-80, 29. децембра 2016. године
Председник
Александар Ерор, ср.

1.

1.1.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 59. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени
лист Града Београда”, број 94/16) и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА” ЗА 2017. ГОДИНУ СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2016. ГОДИНИ
Даје се сагласност на план и програм пословања Јавног
предузећа Спортски центар „Олимп–Звездара” за 2017. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2016. години, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа Спортски центар „Олимп–Звездара”, број 677-2
од 28. новембра 2016. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-79, 29. децембра 2016. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Број 132 – 29

2.
2.2.

2.3.

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
– буџетска средства
– донације и трансфери
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине (класа 4+5)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)
– текући буџетски расходи
– донације и трансфери
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних
година
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

667.512.333,00

667.512.333,00
656.112.333,00
11.400.000,00
796.048.589,24
772.688.589,24
761.288.589,24
11.400.000,00
23.360.000,00
128.536.256,24
128.536.256,24
128.536.256,24
128.536.256,24

Рачун финансирања исказује се у следећим износима:
ОПИС
Нето финансирање
Примања од продаје финансијске имовине
Пренета средства из ранијих година
Издаци за набавку финансијске имовине
и отплату главнице дуга

ИЗНОС
128.536.256,24
128.536.256,24

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
у износу 128.536.256, 24 динара из члана 1. ове одлуке, планирано је да се обезбеде из нераспоређеног вишка прихода
из ранијих година у износу 128.536.256, 24 динара.
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Члан 3.
Планирани капитални издаци за 2017. годину, у укупном износу 23.360.000,00 динара, исказују се у следећем прегледу:
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Члан 4.
Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:
Економска
класификација
1
2
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
7
A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ
7
1. Порези
71
1.1. Порез на зараде
711
1.2. Порез на приходе од самосталних делатности
711
1.3. Порез на имовину
713
1.4. Порез на наслеђе и поклон по решењу пореске управе
713
1.5. Порез на пренос апсолутних права на непокрет713
ности, по решењу пореске управе
6.6. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716) – ЛКТ
714+716
2. Донације и трансфери
73
2.1. Донације од међународних организација
732
– регионални стамбени програм – додела грађевинског материјала
2.2. Трансфери од других нивоа власти-Трезор Града
733
– за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних
књига и изборна права
3. Други приходи
74
3.1. Општинске административне таксе
742
3.2. Приходи које својом делатношћу остваре органи
742
3.3. Приходи од новчаних казни
743
3.4. Приходи од мандатних казни
743
3.5. Остали приходи у корист нивоа општине
745
П II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТ3
ХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)
III УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)
7+3
Опис

Буџет
2017. године
3
667.512.333,00
667.512.333,00
650.412.333,00
345.404.037,00
13.458.905.00
254.903.186,00
3.007.026,00
15.374.196,00
18.264.983,00
11.400.000,00
10.800.000,00
600.000,00

5.700.000,00
2.600.000,00
1.500.000,00
200.000,00
800.000,00
600.000,00
128.536.256, 24
796.048.589, 24

Члан 5.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама,
утврђени су и распоређени у следећим износима:
Економска
класификација
1
2
I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
4
1. Расходи за запослене
41
1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима
411
1.2. Социјални доприноси на терет послодавца
412
1.3. Социјална давања запосленима
414
1.4. Накнаде трошкова за запослене
415
1.5. Награде запосленима и остали посебни расходи
416
2. Коришћење роба и услуга
42
2.1. Стални трошкови
421
2.2. Трошкови путовања
422
2.3. Услуге по уговору
423
2.4. Специјализоване услуге
424
2.5. Текуће поправке и одржавање
425
2.6. Материјал
426
3. Трансфери осталим нивоима власти
46
3.1. Трансфери осталим нивоима власти
463
3.2. Остале дотације и трансфери
465
4. Социјална заштита из буџета
47
4.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
472
5. Остали расходи
48
5.1. Дотације невладиним организацијама
481
5.2. Порези, обавезне таксе и казне
482
5.3. Новчане казне и пенали по решењу судова
483
6. Средства резерве
49
6.1. Стална резерва
499
6.2. Текућа резерва
499
II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
5
1. Основна средства
51
1.1. Зграде и грађевински објекти
511
1.2. Машине и опрема
512
1.3. Нематеријална имовина
515
УКУПНО
4+5
Опис

Буџет
2017. године
3
772.688.589, 24
249.465.000,00
197.731.000,00
35.394.000,00
7.070.000,00
8.870.000,00
400.000,00
277.628.029, 24
48.141.773,00
3.700.000,00
98.250.000,00
35.576.256, 24
74.250.000,00
17.710.000,00
110.195.560,00
73.418.560,00
36.777.000,00
62.000.000,00
62.000.000,00
59.100.000,00
33.280.000,00
1.820.000,00
24.000.000,00
14.300.000,00
300.000,00
14.000.000,00
23.360.000,00
23.360.000,00
13.160.000,00
9.700.000,00
500.000,00
796.048.589, 24
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Члан 6.
Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

Укупна јавна Струксредства
тура%

1

2

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

32.280.000,00

3

4, 06

4

111

Извршни и законодавни органи

42.045.000,00

5, 28

112

Финансијски и фискални послови

14.300.000,00

1, 80

130

Опште услуге

396.893.329, 24

49, 86

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

9.172.000,00

1, 15

330

Судови

41.579.700,00

5, 22

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту

300.000,00

0, 04

473

Туризам

24.100.000,00

3, 03

560

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

6.000.000,00

0, 75

620

Развој заједнице

64.360.000,00

8, 08

810

Услуге рекреације и спорта

32.600.000,00

4, 10

820

Услуге културе

11.500.000,00

1, 44

950

Образовање које није дефинисано нивоом

3.000.000,00

0, 38

960

Помоћне услуге образовању

117.918.560,00

14, 81

Укупно

796.048.589, 24 100,00

Члан 7.
Укупна средстава за јавну потрошњу утврђена у члану 4.
ове одлуке повећавају се за износ средстава која се пренесу
из буџета града општини за финасирање надлежности.
Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у члану 4.
ове одлуке повећава се за износ средстава које општина оствари по основу донација и трансфера.
Члан 8.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
14.000.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 2,13% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
300.000,00 динара.
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0, 05% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Укупна средства буџета утврђена су у износу
796.048.589, 24 динара, а обухватају средства на подрачуну
извршења буџета и средства на подрачунима за посебне намене, на подрачунима индиректног корисника буџета, који
се воде у оквиру консолидованог рачуна трезора Градске
општине Земун.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– приходи из буџета у износу 656.112.333,00 динара – извор финансирања 01;
– трансфери од других нивоа власти у износу 600.000,00
динара – извор финансирања 07;
– текуће донације од међународних организација у износу 10.800.000,00 динара – извор финансирања 06;
– процењен нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 128.536.256, 24 динара – извор финансирања 13.
Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској,
функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Члан 10.
Носилац раздела из члана 9. ове одлуке је директни
буџетски корисник средстава буџета Градске општине
Земун.
III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Образложење буџета садржи образложење општег дела
буџета и програмске информације.
III – 1 Образложење општег дела буџета
Члан 12.
Општи део буџета обухвата:
– рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине, буџетски дефицит, приказани у члану 1. ове одлуке;
– укупни фискални дефицит, приказан у члану 1. ове одлуке;
– рачун финансирања и извори за финансирање дефицита, приказани у члану 1. ове одлуке;
– преглед планираних капиталних издатака буџетских
корисника за текућу и наредне две буџетске године, приказани у члану 3. ове одлуке;
– сталну и текућу буџетску резерву, приказане у члану 8.
ове одлуке.
III – 2 Програмске информације
Члан 13.
Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских
средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном
периоду спровођењем програма, програмских активности и
пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања
наведених циљева.
Члан 14.
Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9.
став 3. ове одлуке, врши се по програмима, програмским
активностима и пројектима, и то:
Раздео 1 – СКУПШТИНА
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101-0001: функционисање
скупштине распоређене су апропријације у укупном износу
12.349.000,00 динара за трошкове редовног рада изабраних
и постављених лица у скупштини и финансирање редовног
рада политичких субјеката.
– Пројекат 2101-1001: дан општине и општинска слава – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од
1.500.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
– Пројекат 2101-1002: међународна и међуопштинска сарадња, распоређене су апропријације у износу 3.500.000,00
динара за унапређење међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – политички систем локалне самоуправе
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– Програмска активност 2101-0002: функционисање извршних органа распоређене су апропријације у укупном
износу од 24.696.000,00 динара за трошкове редовног рада
председника и Већа.
Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: функционисање
локалне самоуправе и градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу 299.932.300,00 динара за
трошкове редовног рада Управе.
– Програмска активност 0602-0006: инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу
39.049.257,00 динара за финансирање редовног рада комуналне и грађевинске инспекције.
– Програмска активност 0602-0008: правна помоћ распоређене су апропријације у укупном износу 5.617.000,00
динара за трошкове рада Групе за правну помоћ у циљу
пружања правне помоћи грађанима Земуна.
– Програмска активност 0602-0009: текућа буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
14.000.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
– Програмска активност 0602-0010: стална буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
300.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
– Пројекат 0602-1002: обележавање верских празника –
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у
износу од 1.500.000,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
– Пројекат 0602-1003: награда „Полицајац и ватрогасац
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и
ватрогасцу месеца.
– Пројекат 0602-1004: финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
распоређене су апропријације у износу 700.000,00 динара за
трошкове рада матичара.
– Пројекат 0602-1006: ванредне ситуације распоређене
су апропријације у износу 3.000.000,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
– Пројекат 0602-1007: изградња и одржавање објеката
на којима ГО Земун има право коришћења распоређене
су апропријације у износу 21.100.000,00 динара за извођење радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности
објеката.
– Пројекат 0602-1008: набавка и одржавање опреме и
набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у износу 20.211.773,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
– Пројекат 0602-1010: одржавање сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници распоређене су апропријације у износу 7.300.000,00
динара за текуће поправке.
– Пројекат 0602-1012: најлепши божићни излог и
најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу 200.000,00 динара за трошкове организације манифестација за избор најлепшег божићног излога и најлепше
цветне алеје.
– Пројекат 0602-1013: лето на Лиду распоређене су апропријације у износу 13.000.000,00 динара за трошкове организације манифестација и коришћење летње плаже Лидо у
летњем периоду.
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– Пројекат 0602-1014: канцеларија за локални и економски развој распоређене су апропријације у износу
4.000.000,00 динара за активности Канцеларије за ЛЕР
у циљу обезбеђивања стимулативног оквира за пословање.
– Пројекат 0602-1015: информисање распоређене су апропријације у износу 7.200.000,00 динара за финансирање
јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад
грађана.
– Пројекат 0602-1016: развој заједнице распоређене
су апропријације у износу 57.060.000,00 динара за побољшање услова живота и рада у Градској општини Земун,
унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане Градске општине Земун у складу са законом,
Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО
Земун.
– Пројекат 0602-1017: заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 6.000.000,00 динара за
предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и статутом ГО Земун.
– 0901 Програм 11: социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Социјалне помоћи распоређене су апропријације у укупном износу од
20.280.000,00 динара за помоћ посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале помоћи социјално
угроженом становништву.
– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу
12.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
удружења из области социјалне заштите.
– 1201 Програм 13: Развој културе
– Пројекат 1201-1001: сталне манифестације распоређена је апропријација у укупном износу од 3.000.000,00 динара за трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за Градску општину Земун.
– Пројекат 1201-1002: пројекти по конкурсу у области
културе распоређена је апропријација у износу 8.500.000,00
динара за финансирање програма и пројеката из области
културе.
– 1301 Програм 14: развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0002: подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у
укупном износу 2.500.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
– Програмска активност 1301-0005: спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у укупном
износу 2.200.000,00 динара за финансирање активности
којима се побољшава положај младих у Земуну.
– Пројекат 1301-1001: учешће у изградњи, опремању и
одржавању спортских објеката распоређена је апропријација у износу 26.600.000,00 динара за изградњу, опремање
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова
за бављење спортом.
– Пројекат 1301-1002: пројекти по конкурсу у области
спорта распоређена је апропријација у износу 3.000.000,00
динара за финансирање програма и пројеката из области
спорта.
– Пројекат 1301-1004: пројекат бесплатна школа пливања распоређена је апропријација у износу 500.000,00
динара за финансирање бесплатне обуке пливања за децу
Земуна.
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– 1502 Програм 4: развој туризма
– Пројекат 1502-1001: промоција туризма распоређене су апропријације у укупном износу 11.100.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз
учешће на сајмовима и организовање програма у летњем
периоду.
– 2002 Програм 9. основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-1001: смештај и исхрана деце и ученика
са сметњама у развоју распоређена је апропријација у укупном износу 18.500.000,00 динара за смештај и исхрану деце
и ученика са сметњама у развоју у школама.
– Пројекат 2002-1002: одржавање (осим капиталног)
основних школа распоређене су апропријације у износу
28.118.560,00 динара за текуће поправке у основним школама.
– Пројекат 2002-1003: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој
од 4 km од седишта школе и деце са сметњама у развоју
без обзира на удаљеност места становања од школе, распоређена је апропријација у износу 27.000.000,00 динара
за трошкове превоза деце и ученика и њихових пратилаца.
– Пројекат 2002-1004: награђивање ученика распоређене су апропријације у износу 2.000.000,00 динара за награде ученицима који су освојили награде на републичким и
међународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук
Караџић”.
– Пројекат 2002–1005: превоз ученика на републичка и међународна такмичења распоређене су апропријације у износу 500.000,00 динара за трошкове превоза
ученика.
– Пројекат 2002–1006: заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у износу 30.000.000,00 динара за
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и
средњим школама на територији Општине и веза са МУПом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у
сарадњи са Саветом Градске општине Земун за безбедност
саобраћаја на путевима.
– Пројекат 2002-1007: светосавско звонце распоређене су апропријације у износу 1.000.000,00 динара за
набавку часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ
које се користи као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.
– Пројекат 2002-1008: одржавање (осим капиталног)
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу
13.800.000,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ „др
Сима Милошевић”.
Глава 3.2 –Месне заједнице
– 0602 Програм 15: опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: функционисање
месних заједница распоређене су апропријације у укупном
износу 6.972.000,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница.
Раздео 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
– 0602 Програм 15 – опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0004 – општинско правобранилаштво распоређене су апропријације у укупном износу 35.962.700,00 динара, од чега за редовне трошкове рада
општинског правобранилаштва у оквиру заступања права
и интереса општине износ 11.962.700,00 динара, а за процењену вредност изгубљених судских спорова у 2017. години износ 24.000.000,00 динара.
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Члан 15.
Циљеви који се желе постићи коришћењем средстава буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
ПРОГРАМ / Програмска
активност и пројекат
Шифра

Назив

1

2

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

3

4

Вредност Очекивана Циљана Циљана
у базној вредност вредност вредност
2015.
у 2016.
у 2017.
2018.
години
години
години
години
5

6

7

8

Циљана
вредност
2019.
години
9

1502 Програм 4: РАЗВОЈ
ТУРИЗМА
1

1

1

1 11.100.000

2. Повећање препозна- 1. Број сајмова на
тљивости туристичке којима је општина
понуде града/општине учествовала
на циљаним тржиштима

1

1

1

1

1

11.100.000
1. Адекватна промоција 1. Број догађаја /
сајмова
туристичке понуде
општине
2. Број пропагандног
материјала

4

4

4

4

4

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

13.000

13.000

13.660

13.660

1. Повећање доступно- 1. Број објекатака/
сти и приступачности школа за децу са посебним потребама
основног образовања
кроз обезбеђење
адекватног смештаја и
услова за децу са посебним потребама

9

9

9

9

11.100.000
11.100.000

0

11.100.000

1. Побољшање услова 1. Проценат буџета за
за боравак деце у школ- текуће поправке школа
ским установама

0, 70

2, 40

3, 53

3, 53

6

6

6

6

6

547

547

600

600

600

1004 Пројекат: Награђивање
ученика
1. Подстицај деце за
постизање што бољих
резултата

1. Број награђених
ученика носилаца дипломе „Вук Караџић“

196

210

200

200

200

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

65

54

60

60

60

1005 Пројекат: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења
1. Подстицај деце за
унапређење знања
и нивоа постигнућа
ученика

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

100%

100%

100%

100%

0

18.500.000

25.000.000

3.118.560

28.118.560

27.000.000

0

27.000.000

2.000.000

0

2.000.000

500.000

0

500.000

3, 53

1003 Пројекат: Превоз деце и
њихових пратилаца ради
похађања предшколског
програма на удаљености
већој од 2km и ученика
ОШ на удаљености већој
од 4km од седишта школе и децe са сметњама
у развоју без обзира на
удаљеност места становања од школе
1. Превести децу и уче- 1. Број линија
нике од куће до школе 2. Број корисника
и назад

18.500.000

9

1002 Пројекат: Одржавање
(осим капиталног)
основних школа

Управа

12
0

13.660

1001 Пројекат: Смештај и
исхрана деце и ученика
са сметњама у развоју

Управа

Сви извори

80.500.000 40.418.560 120.918.560

1. Обухват деце ос1. Потпуни обухват
основним образовањем новним образовањем
(расположиво према
и васпитањем
полу)

Управа

11

1

2002 Програм 9: ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Управа

10

1. Усвојен Програм
развоја туризма на
локалу

1001 Пројекат: Промоција
туризма

Управа

Остали
извори

11.100.000
1. Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној
стратегији која се
односи на туризам

Туристчки центар
Земун

Извор 01

100%

29. децембар 2016.
1

2
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6
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9

10

1006 Пројекат: Заштита и
безбедност деце
Управа

1. Број објеката у које
1. Повећање безбедности деце у и за време је уведен видео надзор
остваривања образовно
васпитног рада

12

12

20

20

20

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

18

18

18

18

18

1007 Пројекат: Светосавско
звонце
Управа

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

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

16

16

16

16

1. Побољшање услова
боравка деце у предшколским установама

1. Проценат буџета за
текуће поправке

0, 30

1, 30

1, 73

1, 73

1. Повећање доступности права и услуга
социјалне заштите

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

200

200

200

200

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

0.052%

0.042%

0.05%

0.05%

0.05%

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

0.033%

0.031%

0.032%

0.032%

0.032%

1001 Пројекат: Пројекти по
конкурсу у области
социјалне заштите
1. Побољшање социјал- 1. Број јавних конно економских услова курса у односу на
претходни период
живота грађана

1

1

1

1

Управа

0, 011

0, 011

0, 011

0, 011

0, 011

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

11.000,00

12.000,00

12.600,00

13.000,00

13.400,00

3. Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

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

1001 Проjeкат: Сталне манифестације
1. Промоција културног 1. Број одржаних сталидентитета Земуна
них манифестација
од значаја за општину
Земун
Управа

2. Број натписа у
медијима

6

6

6

6

6

15

15

20

20

20

1002 Пројекат: Пројекти по
конкурсу у области
културе
Управа
1301 Програм 14: РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1.000.000

5.000.000

8.800.000

13.800.000

13.300.000 18.980.000

32.280.000

1.300.000 18.980.000

20.280.000

12.000.000

0

12.000.000

11.500.000

0

11.500.000

3.000.000

0

3.000.000

1

1201 Програм 13: РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
1. Подстицање развоја
културе

0

200

0001 Програмска активност:
Социјалне помоћи
Управа

1.000.000

1, 73

0901 Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

Управа

12

8.500.000

1. Подстицање развоју
културе

1. Број објављених
конкурса ГО Земун

1

1

1

1

30.000.000

16

1008 Пројекат: Одржавање
(осим капиталног)
дечјих вртића
Управа

11

1.500.000 28.500.000

8.500.000

1
34.550.000

250.000

34.800.000
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Управа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

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

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

21

20

20

20

20

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

26

25

25

25

25

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

5, 35%

5, 35%

5, 35%

5, 35%

5, 35%

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

5

6

7

29. децембар 2016.
8

9

10

0002 Програмска активност:
Подршка предшколском
и школском спорту

Управа

1. Број програма
којима се реализују
активности школског
спорта

1

1

1

1

1

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

19, 03%

19, 03%

20, 30%

20, 30%

20, 30%

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

2600

2600

2773

2773

2773

0005 Програмска активност:
Спровођење омладинске политике

1.950.000

1. Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности

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

1.000,00

1.200,00

1.500,00

1.700,00

2.000,00

450,00

520,00

750,00

1.000,00

1.200,00

1001 Пројекат: Учешће у
изградњи, опремању и
одржавању спортских
објеката
53

6

7

3.000.000

1. Подстицање развоја
спорта и рекреације

1. Број објављених
јавних конкурса ГО
Земун

1

1

1

1

500.000
100

1. Број деце укључене
у бесплатну обуку
пливања

100

100

0

3.000.000

1

1004 Пројекат: Бесплатна
школа пливања
1. Побољшање услова
за бављење спортом
деце

26.600.000

8

1002 Пројекат: Пројекти по
конкурсу у области
спорта

500.000

100

0602 Програм 15: ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

463.117.333 80.287.696 543.405.029

1. Одрживо управно и 1. Број донетих аката
финансијско функцио- органа и служби града/
нисање града/општине општине
у складу са надлежностима и пословима
локалне самоуправе

115

116

116

116

0001 Програмска активност: Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина
Управа ГО Земун

250.000

26.600.000

Стварање услова за
1. Број постојећих
развој спортско рекреа- објеката
тивних активности

Управа

12

2.500.000

1. Унапређење предшколског и школског
спорта

Управа

11

287.232.300 12.700.000 299.932.300

1. Обезбеђено континуирано функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

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

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600
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Управа-Месне заједнице 1. Обезбеђено задовољавање потреба и
инереса локалног становништва деловањем
месних заједница

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

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2. Степен остварења
финансијских планова
месних заједница

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3. Степен остварења
планова рада/ програма месних заједница

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0004 Програмска активност
Општинско правобранилаштво
Општинско правобранилаштво

1. Заштита имовинских 1. Број решених
права и интереса града/ предмета у односу на
укупан број предмета
општине
на годишњем нивоу

635

694

800

700

700

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

100

29

50

70

70

0006 Програмска активност:
Инспекцијски послови
Управа

1. Квалитетно обављање инспекцијских
послова

1. Број решених предмета грађана у односу
на број примљених
предмета

3250/3754

1. Организована правна 1. Број корисника
помоћ грађанима
правне помоћи
2. Број жена корисника
правне помоћи

12
6.972.000

21.962.700 14.000.000

35.962.700

38.673.000

39.049.256

376.256

3853/4013 4000/4300 4200/4500 4550/4700

0008 Програмска активност:
Правна помоћ
Управа

11

6.972.000

0002 Програмска активност:
Функционисање месних
заједница

5700

5746

5700

5700

5700

3700

3821

3800

3800

3800

0009 Програмска активност:
Текућа буџетска резерва

5.617.000

5.617.000

14.000.000

14.000.000

300.000

300.000

1.500.000

1.500.000

300.000

300.000

Управа
0010 Програмска активност:
Стална буџетска резерва
Управа
1002 Пројекат: Обележавање
верских празника
Бадњи дан и Богојављење
Управа

1. Неговање традиционалних вредности
и очување духовне
културе наслеђа

1. Број позваних грађана на свечани обред
налагања бадњака

266

266

360

360

360

2. Број пријављених
пливача за Богојављенски крст

100

100

100

100

100

1003 Пројекат: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца”
Управа

1. Награђивање
најбољих радника у
државним органима

1. Додела награде
најбољем полицајцу

12

12

12

12

12

2. Додела награде најбољем ватрогасцу

12

12

12

12

12
100.000

1004 Пројекат: Финансирање
рада Одсека за лична
стања грађана, вођење
матичних књига и
изборна права
Управа

1. Задовољавање потре- 1. Број издатих извода
ба грађана из области из МКР
личних стања грађана 2. Број издатих извода
из МКВ

39.000

39.000

3.600

3.600

3.600

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

3. Број издатих извода
из МКУ

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

1006 Пројекат: Ванредне
ситуације
Управа

1. Последице ванредних 1. Проценат буџета за
ситуација сведених на отклањање последица
најмању меру

2, 32

2, 15

0, 38

1,00

1,00

600.000

700.000

3.000.000

3.000.000
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1007 Пројекат: Изградња и
одржавање објеката на
којима ГО има право
коришћења
Управа

1. Очување вредности
објеката

1. Проценат буџета за
изградњу и одржавање
објеката

4, 14

2, 10

2, 65

2, 65

1. Побољшање услова
рада органа ГО Земун

1. Проценат буџета за
одржавање и набавку
опреме и нематеријалне имовине

4, 39

0, 75

2, 54

2, 54

1. Број km урешђених
1. Уређени сеоски,
пољски и други некате- путева
горисани путеви

0, 80

0, 80

15

17

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

1. Број пријављених
учесника за најлепши
Божићни излог

50

50

50

50

50

2. Број пријављених
учесника за најлепшу
цветну алеју

50

50

50

50

50

1, 25

1, 25

1, 63

1, 63

1, 63

1. Стварање услова за 1. Проценат буџета
коришћење плаже Лидо који се издваја за
текуће поправке
у летњем периоду

1014 Пројекат: Канцеларија
за локални и економски
развој
Управа

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

1. Број издатих
персонализованих
картица
2. Број привредних
субјеката институција
у области културе и
уметности и спортских
организација

5.000

10.000

15.000

20.000

245

300

350

400

1015 Пројекат: Информисање
Управа

3. Број конференција
за штампу и других
информативних
скупова

3

5

5

5

5

110

120

120

120

120

1016 Пројекат: Развој заједнице

200.000

200.000

13.000.000

13.000.000

4.000.000

4.000.000

5.600.000

1.600.000

7.200.000

48.600.000

8.460.000

57.060.000

1. Побољшање услова
живота и рада у ГО
Земун

1. Проценат буџета
за улагање у развој
заједнице

7, 17

7, 17

6.000.000

6.000.000

0

42.045.000

7, 17

1017 Пројекат: Заштита
животне средине
Управа

7.300.000

1. Постојање интернет 737.000,00 800.000,00 800.000,00 850.000,00 880.000,00
1. Унапређење јавног
информисања од локал- стране општине, број
посета интернет страног значаја
не и редовно обезбеђивање информација на
интернет страни
2. Број издатих билтена општине (штампани и електронски)

Управа

6.500.000

20

1013 Пројекат: Лето на Лиду
Управа

20.211.773

800.000

1012 Пројекат: Најлепши Божићни излог и најлепша
цветна алеја
Управа

5.660.333 14.551.440

2, 54

1010 Пројекат: Одржавање
сеоских, пољских и
других некатегорисаних
путева и одржавање
путних прелаза на
железници
Управа

12
21.100.000

2, 65

1008 Пројекат: Набавка и
одржавање опреме и
набавка нематеријалне
имовине
Управа

11

8.600.000 12.500.000

1. Заштита животне
средине

1. Проценат буџета
за улагање у заштиту
животне средине

0, 75

0, 75

0, 75

42.045.000

2101 Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Ефикасно и ефективно функционисање
органа политичког
система локалне самоуправе

1. Број донетих аката
органа и служби града/
општине
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0001 Програмска активност: Функционисање
скупштине
Скупштина ГО Земун

1. Функционисање
локалне скупштине

1. Број седница
скупштине
2. Број усвојених аката

9

10

10

10

10

62

84

70

70

70

0002 Програмска активност:
Функционисање извршних органа
Председник и Веће ГО
Земун

1. Функционисање
извршних органа

1. Број седница извршних органа

41

33

35

35

35

2. Број усвојених аката

176

156

180

180

180

1001 Пројекат: Дан општине
и општинска слава
Крстовдан
Скупштина

1. Очување историјског 1. Заједничка линаслеђа и традициона- тургија и литија са
лих верских вредности грађанима
2. Учешће већег броја
грађана Земуна
2. Промоција научног и 1. Додела јавних
културног стваралаш- признања
тва и привредног и
друштвеног развоја

1

1

1

1

1

700

700

800

800

800

10

7

8

8

8

1002 Пројекат: Међународна и међуопштинска
сарадња
Скупштина

1. Унапређење сарадње 1. Број манифестација
са збратимљеним гра- у којима учествује ГО
довима ради стварања 2. Број учесника
бољег пословног окружења у општини

УКУПНО ПРОГРАМИ

IV. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 16.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и
2019. годину, које је донео министар надлежан за послове
финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 –
др. закона, 103/15 и 99/16) и Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС), број запослених код корисника буџета Градске општине Земун не
може прећи максималан број запослених на неодређено и
одређено време.
Члан 17.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују
у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и
примања.
Члан 18.
За извршавање ове одлуке одговоран је председник
општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Председник општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 19.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију, издавање захтева за плаћање

2

10

10

10

10

20

200

150

150

150

11

12

12.349.000

12.349.000

24.696.000

24.696.000

1.500.000

1.500.000

3.500.000

3.500.000

656.112.333 139.936.256 796.048.589

које треба извршити из средстава органа којим руководи и
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за закониту, наменску,
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења
из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно
индиректном кориснику буџетских средстава.
Члан 20.
Ова одлука се извршава реализацијом појединачних
финансијских планова, у којима корисници буџета распоређују и по ближим наменама исказују средства из буџета,
користећи шести ниво економске класификације, организациону, програмску, функционалну и класификацију по изворима финансирања.
Одељење за финансије је обавезно да наредног дана од
дана ступања на снагу ове одлуке, обавести директне кориснике о додељеним апропријацијама.
Директни корисник који је, у буџетском смислу одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније
у року од седам дана од дана добијања обавештења о додељеним апропријацијама, изврши расподелу средстава
индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности
Одељења за финансије.
Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који сагласност даје директни корисник,
који је у буџетском смислу, одговоран за њега.
Финансисјки план директног корисника, који садржи и
финансијске планове индиректних корисника за које је одговоран у буџетском смислу, доноси старешина који руководи директним корисником, најкасније у року од 15 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Руководилац директног корисника, за свој раздео у посебном делу ове одлуке, доноси финансијски план расхода
и издатака најкасније у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
На финансијски план директног корисника сагласност
даје веће Градске општине Земун, по претходно прибављеном мишљењу одељења за финансије управе Градске
општине земун.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променама апропријација утврђених чланом 9.
ове одлуке у складу са законом.
Измене финансијског плана, у складу са ставом 8. овог
члана и у свим другим случајевима измена у распореду и износу средстава у складу са законом, директни корисник је
обавезан да достави одељењу за финансије, најкасније следећег дана од извршене измене, да би се обезбедио континуитет у извршавању финансијског плана, односно буџета.
Директном кориснику неће се извршавати апропријације за расходе и издатке у његовом разделу, укључујући и
оне за индиректног корисника, док Одељењу за финансије
не достави финансијски план, у року и на начин предвиђен
овом одлуком.
Директном кориснику који не поступи у складу са одредбом става 5. овог члана, обуставиће се извршавање апропријација одобрених овом одлуком у његовом разделу,
док одељењу за финансије не достави измењен финансијски
план.
Директном кориснику који не поступи у складу са одредбом става 9. овог члана, обуставиће се извршавање апропријација одобрених овом одлуком и његовом разделу,
док одељењу за финансије не достави измењен финансијски
план.
Члан 21.
Одељење за финансије доноси тромесечне планове извршења буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за потрошњу, имајући у виду средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе
корисника буџета, према плану из члана 9. ове одлуке.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да врше плаћања до висине квота одређених на начин
из става 1. овог члана.
Директном кориснику, у случају непоштовања одобрених квота, неће се извршавати расходи и издаци, нити ће
се одобрити преузимање обавеза изнад износа одобрене
квоте, док одељењу за финансије не достави по прописаној
процедури захтев за промену квота.
Члан 22.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење
одељења за финансије може да изврши 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.
Апропријације одобрене из осталих извора финансирања могу се мењати без ограничења.
Члан 23.
Промене апропријација у смислу члана 5. ст. 5–6. Закона
о буџетском систему, одобрава председник општине, у случајевима недобијања акта на основу ког је извршен наменски трансфер или донација у корист буџета општине.
Одлуку о промени апропријација у току године, у свим
случајевима предвиђеним чланом 61. ст. 1–5. Закона о
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буџетском систему, као и одлуку о преносу у текућу буџетску резерву износа апропријације који није могуће искористити доноси председник општине.
Члан 24.
У случају да се буџету Градске општине Земун из другог буџета (Републике или Града), актом определе наменска
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,
као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, одељење
за финансије на основу тог акта, према члану 5. Закона о
буџетском систему, повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и
примања чији износи нису могли бити познати у поступку
доношења буџета, подноси захтев Одељењу за финансије за
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за
извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.
Члан 25.
Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне
буџетске резерве, на предлог одељења за финансије, доноси председник општине, у складу са чл. 69. и 70. Закона о
буџетском систему.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене
намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.
Члан 26.
Расходи и издаци индиректног корисника, Месне заједнице у укупном износу 6.972.000,00 динара, распоређени
су у Посебном делу Одлуке о буџету, члан 9. Раздео 3. УПРАВА, глава 3.2 – функционисање месних заједница, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0602-0002 – функционисање месних заједница,
функционална класификација 160 – опште јавне услуге некласификоване на другом месту и извршавају се преко рачуна директног корисника, Управе Градске општине Земун,
у складу са одлуком о буџету и финансијским плановима
месних заједница као индиректног корисника.
Месне заједнице, као индиректни корисници буџетских
средстава, који своје финансијско пословање не обављају
преко сопственог рачуна, у складу са чланом 12. уредбе
о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр.
125/03 и 12/06), воде само помоћне књиге и евиденције.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да преузимају обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом одлуком.
Обавезе преузете у износу већем од износа апропријације одобрене овом одлуком које су у супротности са законом или другим прописом, не могу да се извршавају на терет буџета општине.
Изузетно, само у случају уговарања капиталних расхода који захтевају реализацију и плаћање у више година, директни и индиректни корисници буџета могу, уз сагласност
Већа Градске општине Земун, а на предлог одељења за финансије, да преузму обавезу која укупним износом премашује апропријацију у буџету, а највише до износа изказаних
у плану капиталних издатака, с тим да обавеза која се односи на текућу буџетску годину буде мања или једнака апропријацији одобреној овом одлуком за ту намену.
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Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре
покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност
одељења за финансије.
Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним
апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016.
године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација
овом одлуком.
Приликом преузимања обавеза, корисници буџета дужни су да Одељење за финансије обавесте о намери преузимања обавезе, а након потписивања уговора или другог
правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању
обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања, као
и о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова
плаћања.
Пре најављивања нових обавеза на начин прописан ставом 6. овог члана, корисници буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.
Корисници средстава буџета преузете обавезе на терет
буџета извршавају у роковима утврђеним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15).
Члан 28.
Уговори о набавци добара и финансијске имовине, пружању услуга и извођењу радова, које закључују директни и
индиректни корисници буџетских средстава, морају бити
додељени у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Средства за уговоре о набавци добара и финансијске
имовине, пружању услуга и извођењу радова, које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, који се односе на две буџетске године, обезбедиће се из
прихода и примања буџета Општине за те буџетске године.
Члан 29.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом владе предвиђен другачији метод.
Члан 30.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу уговора или другог правног акта, који мора
бити у писаној форми, осим ако законом није друкчије прописано.
Члан 31.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима
буџета.
Уколико се приходи и примања буџета у току године у
дужем периоду не остварују у планираном износу, расходи
и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: за
обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за минималне сталне трошкове који обезбеђују несметано функционисање органа општине, односно корисника буџетских средстава.
Уколико корисник буџета у извршавању расхода и издатака поступи супротно одредбама ове одлуке, Веће, на
предлог председника општине, доноси одлуку о обустави
извршења одговарајуће апропријације утврђене овом одлуком том буџетском кориснику.
Председник општине може обуставити привремено извршење појединих расхода и издатака буџета, у случају да
се расходи и издаци повећају или приходи и примања буџета смање.
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Члан 32.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход и
издатак извршава из других извора прихода и примања,
који нису општи приход буџета – извор 01, обавезе може
да преузима само до нивоа остварења тих прихода или
примања, уколико је ниво остварених прихода и примања
мањи од одобрених апропријација.
Уколико корисници из става 1. овог члана не остваре додатне приходе и примања из других извора у планираном
износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих
средстава неће се извршавати на терет општих прихода
буџета.
Члан 33.
Обавезе по основу правоснажних судских одлука извршаваће се у износима који су доспели на плаћање у складу
са судским решењима, на терет апропријације директног
корисника буџета који је стварни дужник.
Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука
и судских поравнања спроводи се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову
врсту расхода.
Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова,
који се односе на директне кориснике, извршаваће се на
основу правоснажних и извршних судских одлука које тим
корисницима достави Општинско правобранилаштво, као
законски заступник општине и њених органа пред судовима и другим надлежним органима.
Корисник буџетских средстава код кога у току године
дође до умањења одобрених апропријација због извршења
принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако
што ће предложити умањење обавезе, односно продужење
уговореног рока за плаћање или отказати уговор, односно
предложити измену прописа који је основ за настанак и
плаћање обавезе.
Члан 34.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да користе средства распоређена овом одлуком само за
намене, односно програмске активноси и пројекте одређене
буџетом, за које су им, по њиховим захтевима, та средства
одобрена, односно пренета и то за сваку појединачну намену највише до износа утврђеног у посебном делу буџета.
Корисницима средстава буџета који одређени расход
или издатак извршавају из средстава буџета и из додатних
прихода, преносиће се средства из буџета, након што за реализацију одређених расхода или издатака утроше средства
која су остварили из других извора финансирања.
Члан 35.
Корисници буџета одговорни су да се расходи и издаци,
засновани на рачуноводственој документацији, извршавају
у складу са правним основом.
Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног
плаћања није постојао правни основ, корисници буџета су
обавезни да изврше повраћај средстава у буџет.
Члан 36.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма, програмских активности и пројеката корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са утврђеним износом апропријација и
одобреним квотама.
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Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 37.
Корисници буџетских средстава су дужни да, на захтев
одељења за финансије ставе на увид финансијску документацију, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у одређеном
временском периоду.
Члан 38.
У буџетској 2017. години, обрачун и исплата плата корисника буџетских средстава општине, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других
врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне
кориснике средстава буџета општине, вршиће се у складу
са Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС”, број 99/16) за 2017.
годину. Исплата плата запослених у органима Града и органима градских општина вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње
на нивоу града у оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу републике.
У случају исплата зарада супротно елементима из ст. 1. и
2. овог члана, обуставиће се пренос средстава утврђен одлуком града о обиму средстава на основу акта градоначелника
града.
Члан 39.
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и повремених радних тела у јавном сектору не
могу се повећавати у 2017. години.
Надлежни органи и корисници јавних средстава су дужни да преиспитају потребу постојања и висину накнада из
става 1. овог члана, ради смањења издатака по том основу,
и у том циљу иницирају измене прописа, општих и других
аката којима је уређено питање плаћања ових накнада.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
општине могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела, искључиво у складу са посебним законом, односно другим прописом, а чији задатак не може
бити обављање текућих послова и послова из делокруга
рада корисника буџетских средстава.
Члан 40.
Планирање и извршавање средстава за обрачун и исплату плата корисника средстава буџета у 2017. години врши
се у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије
за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16).
Уколико се овом одлуком не планирају и не извршавају укупна средства за обрачун и исплату плата на начин
утврђен у члану 36. Закона о буџету Републике Србије за
2017. годину, министар надлежан за послове финансија
може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела
пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењима из ст.
1. и 2. овог члана.
Министар надлежан за послове финансија ближе
уређује начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата из ст. 1. и 2. и 3. члана 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину.
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Члан 41.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 42.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за
потрошњу општине и притицања прихода прописаних одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду,
односно градским општинама у 2017. години, градоначелник Града, у складу са чланом 17. Одлуке града о обиму
средстава, може у току године одредити и друге проценте
којима се распоређују приходи, а до одређеног нивоа потрошње.
Усклађивање средстава из става 1. овог члана у случају
потребе вршиће се и преко рачуна буџета града, путем позајмица.
Уколико се у току године стекну објективни услови (измена законских прописа, смањење броја запослених, промена надлежности и друго) за промену утврђеног обима
средстава из члана 4. наведене одлуке, градоначелник града
може у току године одредити и друге износе оквира за потрошњу.
Члан 43.
У случају да се не обезбеди текућа ликвидност на начин
утврђен чланом 42. ове одлуке, за финансирање дефицита
текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник градске општине може да се задужи у складу са чланом 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр.
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).
Члан 44.
Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупштина Градске општине Земун, по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финансија Републике Србије и
градоначелника града Београда.
Општина се може задужити у земљи и иностранству,
односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и
страној валути.
Члан 45.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач општина, дужни су да најкасније до 30. новембра
текуће буџетске године, део од најмање 85% добити по завршном рачуну за 2016. годину, уплате у буџет општине.
Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.
Члан 46.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун ГО
Земун – Извршење буџета, до 31. децембра 2017. године, сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2017. години, која су овим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету Градске општине Земун за 2017.
годину.
Члан 47.
Директни и индиректни корисници буџета локалне
власти, који користе пословни простор и покретне ствари
којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.
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Уколико плаћање трошкова није могуће извршити на
основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним
средствима врши плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Члан 48.
Други корисници који користе пословни простор и
покретне ствари којима управљају директни и индиректни
корисници буџета, плаћају трошкове закупа и настале сталне
трошкове и трошкове текућег и инвестиционог одржавања, у
складу са прописаним критеријумима који се уговоре.
Члан 49.
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора, воде се и депонују на консолидованом
рачуну трезора општине.
Члан 50.
Одељење за финансије обавезно је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног
периода, информише Веће Градске општине Земун.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1.
овог члана, Веће Градске општине Земун усваја и доставља
извештај Скупштини Градске општине Земун.
Члан 51.
Градска општина Земун, у складу са чланом 19. одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години, у обавези је да
доставља Секретаријату за финансије Градске управе Града
Београда редовне месечне извештаје о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима за
2017. годину.
Члан 52.
Уколико у току реализације средстава предвиђених
овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем, Одељење за финансије Управе Градске општине Земун извршиће одговарајуће измене ове одлуке.
Члан 53.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе
Града Београда.
Члан 54.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Ову одлуку са образложењем објавити на интернетстраници Градске општине Земун.
Члан 55.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара
2017. године.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-1252/16-II/21, 29. децембра 2016. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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НОВИ БЕОГРАД
Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 43.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15 и 99/16 ), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07 и 83/14), члана 31. и члана 97. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 06/10 и
23/13) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 –
пречишћен текст и број 33/13), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА
2017. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи буџета Градске општине Нови Београд
за 2017. годину (у даљем тексту буџет), утврђени су Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години.
Члан 2.
Годишњи обим средстава у 2017. години за буџет Градске општине Нови Београд износи 625.896.775,00 динара.
Члан 3.
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 општинама у 2017. години, оквир за потрошњу у 2017. години повећава се за износ средстава која се преносе из буџета Града
буџету Градске општине Нови Београд за финансирање капиталних издатака, као и за износ који буџет општине оствари по основу донација и трансфера.
Члан 4.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.000.000,00 динара. Средства текуће буџетске резерве
користе се на основу решења председника општине за непланиране расходе, или за расходе за које се у току године
покаже да апропријације нису биле довољне.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене
намене и исказују се на економској класификацији за коју
су средства усмерена.
Члан 5.
За сталну буџетску резерву планира се 100.000,00 динара. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
доноси председник општине.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање
расхода у случају ванредних околности, као што су поплаве, 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.
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Члан 6.

1

2

714574

Комунална такса за држање и коришћење пловних
постројења,пловних направа и др. објеката на води осим
пристана који се користе у пограничном речном саобраћају

25.000

714575

Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које
одражавајуи обележавају пловне путеве

15.000

714576

Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
у динарима
A. Рачун прихода и примања, расхода и издатака
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

29. децембар 2016.

625.896.775

3

120.000

СВЕГА 71:

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:

74

буџетска средства

625.896.775

505.314.775

ДРУГИ ПРИХОДИ

741151

Приходи од камата

сопствени приходи

742151

Приходи од продаје добара и услуга

96.800.000

донације

742251

Општинске административне таксе

5.000.000

742351

Приходи које својом делатношћуостварују општински
органи организације и службе

7.000.000

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

675.896.775

743351

Приходи од новчаних казни

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:

675.896.775

743353

Приходи од мандатних казни

текући буџетски расходи

664.746.775

745151

расходи из сопствених прихода

4.500.000

132.000
4.290.000

Остали приходи у корист нивоа општина

2.860.000

СВЕГА 74:
3

120.582.000

Пренета неутрошена средства из претходне године

50.000.000

УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (7+3)

донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:

11.150.000

текући буџетски издаци

11.150.000

издаци из сопствених прихода
донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)

Економ
класиф

Примања од продаје финансијске имовине

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Члан 8.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама,
утврђени су и распоређени у следећим износима:

-50.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

675.896.775

-50.000.000

1

50.000.000

41

ОПИС
2

Средства
буџета из УКУПНО у
осталих динарима
извора

Средства
буџета
из 01
3

4

299.944.583

0 299.944.583

242.621.504

0 242.621.504

Примања од продаје финансијске имовине

411

Плате, додаци и накнаде запослених

Примања од задуживања

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

43.797.079

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година

50.000.000

5

Расходи за запослене

0

43.797.079

414

Социјална давања запосленима

4.420.000

0

4.420.000

Издаци за отплату главнице дуга

415

Накнада трошкова за запослене

8.156.000

0

8.156.000

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења
јавних политика

416

Накнаде запосленима и остали посебни расходи

950.000

0

950.000

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

/

Члан 7.
Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:
Економ.
класификација

ПРИХОДИ

Буџет 2017
године

1

2

3

71

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

711111

Порез на зараде

711121

Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа
према оствареном приходу

258.064.791
85.000

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

215.391.152 17.779.000 233.170.152
58.167.052

0

58.167.052

192.000

270.000

462.000

142.232.100

7.434.212 149.666.312

50.000

0

50.000

230.000

8.074.788

8.304.788

426

Материјал

14.520.000

2.000.000

16.520.000

46

Донације, дотације и трансфери

34.283.000 18.000.000

52.283.000

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Дотације Републици по закону

47

Социјално осигурање и социјална
заштита

472

Накнаде за социјалну заштиту

48

Остали расходи

3.200.000 18.000.000

21.200.000

31.083.000

0

31.083.000

9.177.500

185.000

9.362.500

9.177.500

185.000

9.362.500

66.000.540

2.886.000

68.886.540

711122

Порез на приход од самосталних делатноси који се плаћа
према паушално утврђеном приходу

3.000.000

481

Дотације невладиним организацијама

37.820.540

0

37.820.540

711123

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

3.237.869

482

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

14.180.000

900.000

15.080.000

90.000.000

483

Новчане казне и пенали

124.439.448

485

Накнада штете нанете од стр. државних органа

499

Средства резерве

713121

Порез на имовину од физичких лица

713122

Порез на имовинуод правних лица

713311

Порез на наслеђе и поклон

9.273.508

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

4.183.061

713423

Порез на пренос апсoлутних права на половним моторним
возилима и пловним објектима

3.000.000

Порез на пренос апсолутних права од продаје стечајног
дужника како правног лица

2.000.000

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

1.131.098

713426
714431
714513

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

6.727.500

714571

Комунална такса за држење кућних и егзотичних љубимаца

12.500

0

0

0

14.000.000

1.986.000

15.986.000
1.100.000

1.100.000

0

499111 Стална резерва

100.000

0

100.000

499121 Текућа резерва

1.000.000

0

1.000.000
11.150.000

51

Основна средства

0 11.150.000

511

Зграде и грађевински објекти

0

550.000

550.000

512

Машине и опрема

0 10.000.000

10.000.000

515

Нематеријална имовина
Укупни расходи:

0

600.000

600.000

625.896.775 50.000.000 675.896.775
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Члан 9.
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима:
Функц.
класиф.

ФУНКЦИЈЕ

Укупна средства

Структура %

2

3

4

1
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

7.197.125

1,06%

110

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

1.100.000

0,16%

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

57.545.780

8,51%

389.316.646

57,60%

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

72.646.914

10,75%

330

Судови

24.456.000

3,62%

473

Туризам

12.582.172

1,86%

620

Развој заједнице

1.924.788

0,28%

810

Услуге рекреације и спорта

60.000.000

8,88%

820

Услуге културе

33.457.350

4,95%

830

Услуге емитовања и штампања

1.800.000

0,27%

912

Основно образовање
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

13.870.000

2,05%

675.896.775

100,00%

Члан 10.
Планирани капитални издаци за 2017, 2018. и 2019. годину, приказани су у следећој табели:
Р. бр.

Назив капиталног пројекта

1

Шифра програмске
актив./ Пројекта

Шифра програма

2

Конто 4. ниво

Извор

2017

2018

3

4

5

6

Уређење и опремање ЈП СЦ Нови Београд

1301

1301-0002

4632

13

2

Набавка компјутерског софтвера

0602

0602-1003

5151

13

600.000

650.000

700.000

3

Улагање у машине и опрему

0602

0602-1003

5121/2

13

10.000.000

10.500.000

11.000.000

20.600.000

21.650.000

22.700.000

1

10

2019

11

10.000.000

УКУПНО:

12

10.500.000

11.000.000

II. ПОСЕБАН ДЕО

Функција

2

3

4

Економска
класификација
Извор
финансирања

Програмска
класификација

1

Глава

Члан 11.
Укупна средства из буџета у износу од 625.896.775,00 динара и 50.000.000,00 динара из других извора распоређују се за
покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама, програмима, програмским активностима и прокектима:

5

1

Опис

6

Средства
Средства из
из осталих
буџета
извора

7

8

9

Пројекција
Пројекција
Укупна јавна
средстава из
средстава из
средства за
буџета за 2018. буџета за 2019.
2017. годину
годину
годину
10

11

12

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

18.273.095

0

18.273.095

18.821.288

19.385.926

2.962.810

0

2.962.810

3.051.694

414

3.143.245

Социјална давања запосленима

100.000

0

100.000

103.000

415

106.090

Накнаде трошкова за запослене

282.000

0

282.000

290.460

299.174

1.786.000

0

1.786.000

1.839.580

1.894.767

80.000

0

80.000

82.400

84.872

11.230.000

0

11.230.000

11.566.900

11.913.907

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

465

Остале дотације и трансфери

50.000

0

50.000

51.500

53.045

2.398.000

0

2.398.000

2.469.940

2.544.038

37.161.905

38.276.762

39.425.065

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

37.161.905

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 111:

37.161.905

0

0

0

37.161.905

38.276.762

39.425.065
39.425.065

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:

37.161.905

37.161.905

38.276.762

0

0

0

0

0

37.161.905

0

37.161.905

38.276.762

39.425.065
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5

2101-0003

6

7

8
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9

10

11

12

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка раду извршних органа власти и
скупштине -Кабинет председника
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.350.000

0

4.350.000

4.480.500

4.614.915

778.000

0

778.000

801.340

414

825.380

Социјална давања запосленима

50.000

0

50.000

51.500

53.045

415

Накнаде трошкова за запослене

108.000

0

108.000

111.240

114.577

423

Услуге по уговору

200.000

0

200.000

206.000

212.180

465

Остале дотације и трансфери

512.000

0

512.000

527.360

543.181

5.998.000

6.177.940

6.363.278

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

5.998.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 111:

5.998.000

0

0

0

5.998.000

6.177.940

6.363.278

5.998.000

6.177.940

6.363.278

Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
01 Приходи из буџета

5.998.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0003:
2101-1001

0

0

5.998.000

0

5.998.000

6.177.940

6.363.278

3.275.000

0

3.275.000

3.373.250

3.474.448

3.275.000

3.373.250

3.474.448

3.275.000

3.373.250

3.474.448

3.275.000

3.373.250

3.474.448

3.275.000

3.373.250

3.474.448

46.434.905

47.827.952

49.262.791

47.827.952

49.262.791

ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб
111

Опште јавне услуге
423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

3.275.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 111:

0
3.275.000

0

Извори финансирања за пројекат 2101-1001:
01 Приходи из буџета

3.275.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2101-1001:

0
3.275.000

0

Укупно извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

46.434.905

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 111:
2101-0002

46.434.905

0

0

0

46.434.905

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних
органа – Изборна комисија
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту – Изборна комисија
416

Награде запосленима и остали посебни расходи

423

Услуге по уговору

50.000

0

50.000

51.500

53.045

3.500.000

0

3.500.000

3.605.000

3.713.150

3.550.000

3.656.500

3.766.195

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

3.550.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

3.550.000

0

0

0

3.550.000

3.656.500

3.766.195

3.550.000

3.656.500

3.766.195

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01 Приходи из буџета

3.550.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:

3.550.000

0

0

0

3.550.000

3.656.500

3.766.195

40.711.905

41.933.262

43.191.260

Укупно извори финансирања за програмску активност 21010002:
01 Приходи из буџета

40.711.905

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:

40.711.905

0

0

0

40.711.905

41.933.262

43.191.260

49.984.905

51.484.452

53.028.986

Извори финансирања за Раздео 1:
01 Приходи из буџета

49.984.905

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 1:

49.984.905

0

0

0

49.984.905

51.484.452

53.028.986

49.984.905

51.484.452

53.028.986

Извори финансирања за Програм 16:
01 Приходи из буџета

49.984.905

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 16:
2

0

0

0

49.984.905

51.484.452

53.028.986

160.223.387

0

160.223.387

165.030.089

169.980.991

29.135.369

0

29.135.369

30.009.430

30.909.713

3.175.000

0

3.175.000

3.270.250

3.368.358

49.984.905

ОПШТИНСКА УПРАВА
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање локалне самоуправе и градских општина
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

29. децембар 2016.
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2

3

4

5
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6

7

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

426

Материјал

465

Остале дотације и трансфери

481
482

8
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9

5.880.000

0

10

11

12

5.880.000

6.056.400

6.238.092

750.000

0

750.000

772.500

795.675

49.353.350

0

33.353.350

34.353.951

35.384.569

100.000

0

100.000

103.000

106.090

35.354.000

0

35.354.000

36.414.620

37.507.059

10.970.000

0

10.970.000

11.299.100

11.638.073

20.700.000

0

20.700.000

21.321.000

21.960.630

Дотације невладиним организацијама

37.270.540

0

53.270.540

54.868.656

56.514.716

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

13.980.000

900.000

14.880.000

14.399.400

14.831.382

366.891.646

377.898.395

389.235.347

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

366.891.646

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

366.891.646

900.000

900.000

900.000

367.791.646

377.898.395

389.235.347

366.891.646

377.898.395

389.235.347

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета

366.891.646

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0001:
0602-1002

900.000

900.000

366.891.646

900.000

367.791.646

377.898.395

389.235.347

ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално одржавање пословне зграде
130

Опште услуге
425

Текуће поправке и одржавање

60.000

4.500.000

4.560.000

61.800

63.654

511

Зграде и грађевински објекти

0

550.000

550.000

0

0

60.000

61.800

63.654

5.050.000

5.050.000

5.050.000

5.110.000

61.800

63.654

60.000

61.800

63.654

5.050.000

5.050.000

5.050.000

5.110.000

61.800

63.654

0

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

60.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

60.000

Извори финансирања за пројекат 0602-1002:
01 Приходи из буџета

60.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0602-1002:
0602-1003

60.000

ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине
130

Опште услуге
425

Текуће поправке и одржавање

0

3.100.000

3.100.000

0

512

Машине и опрема

0

10.000.000

10.000.000

0

0

515

Нематеријална имовина

0

600.000

600.000

0

0

0

0

0

13.700.000

13.700.000

13.700.000

13.700.000

0

0

0

0

0

13.700.000

13.700.000

0

13.700.000

13.700.000

0

0

0

270.000

270.000

0

0

0

0

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

0

Извори финансирања за пројекат 0602-1003:
01 Приходи из буџета

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0602-1003:
0602-1004

ПРОЈЕКАТ: Финансирање рада матичне службе
130

Опште услуге
422

Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 130:
07 Трансфери од других нивоа власти

0

0

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

270.000

270.000

0

270.000

270.000

Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-1004:
07 Трансфери од других нивоа власти

0

0

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

270.000

270.000

0

0

0

270.000

270.000

0

0

40.296.000

0

40.296.000

41.504.880

42.750.026

7.212.000

0

7.212.000

7.428.360

7.651.211

Свега за пројекат 0602-1004:
0602-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

550.000

0

550.000

566.500

583.495

415

Накнаде трошкова за запослене

1.320.000

0

1.320.000

1.359.600

1.400.388

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

150.000

0

150.000

154.500

159.135

423

Услуге по уговору (рушење и уклањање бесправно подигнутих
објеката)

487.000

7.434.212

7.921.212

501.610

516.658

426

Материјал

100.000

0

100.000

103.000

106.090

465

Остале дотације и трансфери

4.800.000

0

4.800.000

4.944.000

5.092.320

Извори финансирања за функцију 160:

Број 132 – 60
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4
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01 Приходи из буџета

8

9

10

54.915.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

29. децембар 2016.

54.915.000

11

54.915.000

12

56.562.450

58.259.324

7.434.212

7.434.212

7.434.212

62.349.212

56.562.450

58.259.324

54.915.000

56.562.450

58.259.324

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01 Приходи из буџета

54.915.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0006:
0602-0008

7.434.212

7.434.212

54.915.000

7.434.212

62.349.212

56.562.450

58.259.324

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Правна помоћ
130

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.720.000

0

2.720.000

2.801.600

2.885.648

412

Социјални доприноси на терет послодавца

490.000

0

490.000

504.700

519.841

414

Социјална давања запосленима

200.000

0

200.000

206.000

212.180

415

Накнаде трошкова за запослене

110.000

0

110.000

113.300

116.699

465

Остале дотације и трансфери

325.000

0

325.000

334.750

344.793

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

3.845.000

3.845.000

3.960.350

4.079.161

Функција 130:

3.845.000

3.845.000

3.960.350

4.079.161

3.845.000

3.845.000

3.960.350

4.079.161

3.845.000

3.845.000

3.960.350

4.079.161

370.796.646

381.920.545

393.378.162

381.920.545

393.378.162

1.485.260

Извори финансирања за програмску активност 0602-0008:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0008:
Укупно извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

370.796.646

07 Трансфери од других нивоа власти

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 130:
0602-0009

370.796.646

0

19.920.000

19.920.000

19.920.000

390.716.646

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва
110

Извршни законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
499

Средства резерве

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Функција 110:

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
01 Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000

01 Приходи из буџета

100.000

100.000

Функција 110:

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Свега за програмску активност 0602-0009:
0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва
110

Извршни законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
499

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 110:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Укупно извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
Свега за функцију 110:
0602-0001

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
620

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

1.400.000

0

1.400.000

1.442.000

0

474.788

474.788

0

0

50.000

0

50.000

51.500

53.045

1.450.000

1.493.500

1.538.305

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

1.450.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:

1.450.000

474.788

474.788

474.788

1.924.788

1.493.500

1.538.305

1.450.000

1.493.500

1.538.305

1.493.500

1.538.305

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета

1.450.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
1201

1.450.000

474.788

474.788

474.788

1.924.788

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
830

Услуге емитовања и штампања
421

Стални трошкови

200.000

0

200.000

206.000

212.180

423

Услуге по уговору

200.000

0

200.000

206.000

212.180

29. децембар 2016.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Број 132 – 61
9

10

11

12

Извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета

400.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 830:

400.000

400.000

412.000

424.360

400.000

412.000

424.360

400.000

412.000

424.360

0

0

0

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
01 Приходи из буџета

400.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0004:
0901

0

0

400.000

0

400.000

412.000

424.360

1.700.000

100.000

1.800.000

1.751.000

1.803.530

1.700.000

1.751.000

1.803.530

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
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета

1.700.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:

1.700.000

100.000

100.000

100.000

1.800.000

1.751.000

1.803.530

1.700.000

1.751.000

1.803.530

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01 Приходи из буџета

1.700.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активнност 0901-0001:
0901-1001

100.000

100.000

1.700.000

100.000

1.800.000

1.751.000

1.803.530

1.500.000

2.000.000

3.500.000

1.545.000

1.591.350

0

85.000

85.000

0

0

1.500.000

1.545.000

1.591.350

ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
426

Материјал

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета

1.500.000

07 Трансфери од других нивоа власти

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:

1.500.000

0

2.085.000

2.085.000

2.085.000

3.585.000

1.545.000

1.591.350

1.500.000

1.545.000

1.591.350

Извори финансирања за пројекат 0901-1001
01 Приходи из буџета

1.500.000

07 Трансфери од других нивоа власти

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0901-1001:

1.500.000

2.085.000

2.085.000

2.085.000

3.585.000

1.545.000

1.591.350

3.200.000

3.296.000

3.394.880

Укупно извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета

3.200.000

07 Трансфери од других нивоа власти

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 090:
1301

0

2.185.000

2.185.000

2.185.000

5.385.000

3.296.000

3.394.880

50.000.000

0

50.000.000

51.500.000

53.045.000

0

10.000.000

10.000.000

0

0

50.000.000

51.500.000

53.045.000

3.200.000

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту
810

Услуге рекреације и спорта
423

Услуге по уговору

463

Tрансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета

50.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 810:

50.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

60.000.000

51.500.000

53.045.000

50.000.000

51.500.000

53.045.000

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01 Приходи из буџета

50.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1301-0002:
2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-1001

ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама
у развоју
912

10.000.000

10.000.000

50.000.000

10.000.000

60.000.000

51.500.000

53.045.000

3.200.000

0

3.200.000

3.296.000

3.394.880

3.200.000

3.296.000

3.394.880

Основно образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

3.200.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 912:

3.200.000

0

0

0

3.200.000

3.296.000

3.394.880

3.200.000

3.296.000

3.394.880

3.296.000

3.394.880

Извори финансирања за пројекат 2002-1001
01 Приходи из буџета

3.200.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2002-1001
2002-1002

ПРОЈЕКАТ: Одржавање основних школа

3.200.000

0

0

0

3.200.000
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Основно образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

0

8.000.000

8.000.000

0

0

0

0

0

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

0

0

0

0

0

8.000.000

8.000.000

0

8.000.000

8.000.000

0

0

2.300.000

0

2.300.000

2.369.000

2.440.070

2.300.000

2.369.000

2.440.070

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01 Приходи из буџета

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2002-1002:
2002-1003

ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика
912

Основно образовање
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

2.300.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
2.300.000

Функција 912:

0

0

0

2.300.000

2.369.000

2.440.070

2.300.000

2.369.000

2.440.070

Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01 Приходи из буџета

2.300.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
2.300.000

Свега за пројекат 2002-1003
2002-1004

0

0

0

2.300.000

2.369.000

2.440.070

0

370.000

381.100

392.533

ПРОЈЕКАТ: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић“ и Читалачка
значка
912

Основно образовање
472

370.000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

370.000

370.000

381.100

392.533

Функција 912:

370.000

370.000

381.100

392.533

370.000

370.000

381.100

392.533

370.000

370.000

381.100

392.533

5.870.000

6.046.100

6.227.483

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

5.870.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 912:

5.870.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

13.870.000

6.046.100

6.227.483

Извори финансирања за Раздео 2:
01 Приходи из буџета

487.731.646

487.731.646

501.230.595

516.267.513

48.014.000

48.014.000

0

0

0

0

0

0

48.014.000

535.845.646

501.230.595

516.267.513

6.577.702

0

6.577.702

6.775.033

6.978.284

170.000

0

170.000

175.100

180.353

6.747.702

6.950.133

7.158.637

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Раздео 2:
2.1

487.731.646

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

6.747.702

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

6.747.702

0

0

0

6.747.702

6.950.133

7.158.637

6.747.702

6.950.133

7.158.637

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета

6.747.702

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0002:

6.747.702

0

0

0

6.747.702

6.950.133

7.158.637

6.747.702

6.950.133

7.158.637

Извори финансирања за Главу 2.1:
01 Приходи из буџета

6.747.702

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2.1:
2.3

6.747.702

0

0

0

6.747.702

6.950.133

7.158.637

НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних
установа културе
820

Услуге културе
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.495.750

0

2.495.750

2.570.623

2.647.741

412

Социјални доприноси на терет послодавца

503.000

0

503.000

518.090

533.633

415

Накнаде трошкова за запослене

106.000

0

106.000

109.180

112.455

29. децембар 2016.
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421

Стални трошкови

422

Tрошкови путовања

423

Услуге по уговору

465

Остале дотације и трансфери

8
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175.000

0

175.000

180.250

12.000

0

12.000

12.360

185.658
12.731

8.650.000

0

8.650.000

8.909.500

9.176.785

334.000

0

334.000

344.020

354.341

12.275.750

12.644.023

13.023.343

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

12.275.750

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

12.275.750

0

0

0

12.275.750

12.644.023

13.023.343

12.275.750

12.644.023

13.023.343

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Приходи из буџета

12.275.750

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

0

12.275.750

0

12.275.750

12.644.023

13.023.343

5.553.704

0

5.553.704

5.720.315

5.891.925

100.000

0

100.000

103.000

106.090

01 Приходи из буџета

5.653.704

0

5.653.704

5.823.315

5.998.015

Функција 820:

5.653.704

0

5.653.704

5.823.315

5.998.015

Свега за програмску активност 1201-0001:
1201-1002

ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања,
фолклора и размена ученика
820

Услуге културе
423

Услуге по уговору

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 820:

Извори финансирања за пројекат 1201-1002
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-1002
1301

5.653.704

5.653.704

5.823.315

5.998.015

5.653.704

0

5.653.704

5.823.315

5.998.015

5.618.796

0

5.618.796

5.787.360

5.960.981

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-1001

ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских
спортова
820

Услуге културе
423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

5.618.796

5.618.796

5.787.360

5.960.981

Функција 820:

5.618.796

5.618.796

5.787.360

5.960.981

5.618.796

5.618.796

5.787.360

5.960.981

5.618.796

5.618.796

5.787.360

5.960.981

Извори финансирања за пројекат 1301-1001
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 1301-1001
2002

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-1005

ПРОЈЕКАТ: Припремна настава, страни језици, школа рачунара, друговање
820

Услуге културе
423

Услуге по уговору

426

Материјал

5.061.600

0

5.061.600

5.213.448

5.369.851

100.000

0

100.000

103.000

106.090

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

5.161.600

5.161.600

5.316.448

5.475.941

Функција 820:

5.161.600

5.161.600

5.316.448

5.475.941

5.161.600

5.161.600

5.316.448

5.475.941

5.161.600

5.161.600

5.316.448

5.475.941

4.747.500

4.889.925

5.036.623

Извори финансирања за пројекат 2002-1005
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-1005
2002-1006

ПРОЈЕКАТ: Награде најбољим ученицима
820

Услуге културе
472

Накнаде из буџета за образовање

4.747.500

0

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

4.747.500

4.747.500

4.889.925

5.036.623

Функција 820:

4.747.500

4.747.500

4.889.925

5.036.623

4.747.500

4.747.500

4.889.925

5.036.623

4.747.500

4.747.500

4.889.925

5.036.623

33.457.350

34.461.071

35.494.903

Извори финансирања за пројекат 2002-1006
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-1006
Укупно извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

33.457.350

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за функцију 820:

33.457.350

0

0

0

33.457.350

34.461.071

35.494.903

33.457.350

34.461.071

35.494.903

34.461.071

35.494.903

Извори финансирања за Главу 2.3:
01 Приходи из буџета

33.457.350

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 2.3:
2.4

33.457.350

0

0

0

33.457.350

ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ БЕОГРАД“
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

Број 132 – 64
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5
411

6

7

8

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

29. децембар 2016.
10

11

12

1.120.800

9
0

1.120.800

1.154.424

1.189.057
293.153

412

Социјални доприноси на терет послодавца

276.325

0

276.325

284.615

415

Накнаде трошкова за запослене

40.000

0

40.000

41.200

42.436

421

Стални трошкови

25.000

0

25.000

25.750

26.523

423

Услуге по уговору

200.000

0

200.000

206.000

212.180

465

Остале дотације и трансфери

150.000

0

150.000

154.500

159.135

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета

1.812.125

1.812.125

1.866.489

1.922.483

Функција 090:

1.812.125

1.812.125

1.866.489

1.922.483

1.812.125

1.812.125

1.866.489

1.922.483

1.812.125

1.812.125

1.866.489

1.922.483

1.812.125

1.812.125

1.866.489

1.922.483

1.812.125

1.812.125

1.866.489

1.922.483

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
Извори финансирања за Главу 2.4:
01 Приходи из буџета
Свега за Главу 2.4:
2.5

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, ÇРЕКРЕАЦИЈЕ 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)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.283.272

0

1.283.272

1.321.770

1.361.423

244.900

0

244.900

252.247

415

259.814

Накнаде трошкова за запослене

40.000

0

40.000

41.200

42.436

421

Стални трошкови

50.000

0

50.000

51.500

53.045

423

Услуге по уговору

1.080.000

0

1.080.000

1.112.400

1.145.772

426

Материјал

1.700.000

0

1.700.000

1.751.000

1.803.530

465

Остале дотације и трансфери

184.000

0

184.000

189.520

195.206

4.582.172

4.719.637

4.861.226

4.582.172

4.719.637

4.861.226

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета

4.582.172

Функција 473:

4.582.172

0

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
01 Приходи из буџета

4.582.172

Свега за програмску активност 1502-0001:
1502-1001

4.582.172

4.719.637

4.861.226

4.582.172

0

4.582.172

4.719.637

4.861.226

8.000.000

0

8.000.000

8.240.000

8.487.200

ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера Новог Београда
473

Туризам
423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

8.240.000

8.487.200

Функција 473:

8.000.000

8.000.000

8.240.000

8.487.200

8.000.000

8.000.000

8.240.000

8.487.200

8.000.000

8.000.000

8.240.000

8.487.200

01 Приходи из буџета

12.582.172

12.582.172

12.959.637

13.348.426

Функција 473:

12.582.172

12.582.172

12.959.637

13.348.426

12.582.172

12.582.172

12.959.637

13.348.426

12.582.172

12.582.172

12.959.637

13.348.426

0

542.330.995

557.467.925

574.191.963

0

0

Извори финансирања за пројекат 1502-1001
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 1502-1001
Извори финансирања за функцију 473:

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

542.330.995

07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 2:
3

542.330.995

48.014.000

48.014.000

48.014.000

590.344.995

557.467.925

574.191.963

СКУПШТИНА
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Скупштине
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.899.200

0

5.899.200

6.076.176

6.258.461

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.054.675

0

1.054.675

1.086.315

1.118.905

414

Социјална давања запосленима

265.000

0

265.000

272.950

281.139

415

Накнаде трошкова за запослене

110.000

0

110.000

113.300

116.699

423

Услуге по уговору

2.252.000

0

2.252.000

2.319.560

2.389.147

465

Остале дотације и трансфери

870.000

0

870.000

896.100

922.983

481

Дотације невладиним организацијама

550.000

0

550.000

566.500

583.495

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

11.000.875

11.000.875

11.330.901

11.670.828

Функција 111:

11.000.875

11.000.875

11.330.901

11.670.828

29. децембар 2016.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

8

Број 132 – 65
9

10

11

12

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
2101-1002

11.000.875

11.000.875

11.330.901

11.670.828

11.000.875

11.000.875

11.330.901

11.670.828

ПРОЈЕКАТ: „Априлски дани“ – прослава Дана омладинских
радних акција „Првог априла 2016. године“ и конкурс за
најфотографију
111

Опште јавне услуге
423

Услуге по уговору

50.000

0

50.000

51.500

53.045

472

Накнаде из буџета

60.000

0

60.000

61.800

63.654

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

110.000

110.000

113.300

116.699

Функција 111:

110.000

110.000

113.300

116.699

110.000

110.000

113.300

116.699

110.000

110.000

113.300

116.699

Извори финансирања за пројекат 2101-1002:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-1002:
Укупно извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
Свега за функцију 111:

11.110.875

0

11.110.875

11.444.201

11.787.527

11.110.875

0

11.110.875

11.444.201

11.787.527

11.110.875

0

11.110.875

11.444.201

11.787.527

11.110.875

0

11.110.875

11.444.201

11.787.527

Извори финансирања за Раздео 3:
01 Приходи из буџета
Свега за Раздео 3:
4

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско правобранилаштво
330

Судови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.960.000

0

5.960.000

6.138.800

6.322.964

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.140.000

0

1.140.000

1.174.200

1.209.426

414

Социјална давања запосленима

80.000

0

80.000

82.400

84.872

415

Накнаде трошкова за запослене

160.000

0

160.000

164.800

169.744

423

Услуге по уговору

120.000

0

120.000

123.600

127.308

465

Остале дотације и трансфери

810.000

0

810.000

834.300

859.329

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

200.000

0

200.000

206.000

212.180

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

14.000.000

1.986.000

15.986.000

14.420.000

14.852.600

22.470.000

23.144.100

23.838.423

24.456.000

23.144.100

23.838.423

22.470.000

23.144.100

23.838.423

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

22.470.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 330:

1.986.000
22.470.000

1.986.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01 Приходи из буџета

22.470.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0004:

22.470.000

1.986.000

1.986.000

1.986.000

24.456.000

23.144.100

23.838.423

22.470.000

23.144.100

23.838.423

23.144.100

23.838.423

23.144.100

23.838.423

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета

22.470.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

1.986.000
22.470.000

1.986.000

1.986.000

Извори финансирања за Раздео 4:
01 Приходи из буџета

22.470.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Раздео 4:

22.470.000

22.470.000
1.986.000

1.986.000

1.986.000

24.456.000

23.144.100

23.838.423

625.896.775

643.540.678

662.846.899

643.540.678

662.846.899

12.959.637

13.348.426

16.252.473

16.740.047

5.162.489

5.317.363

Извори финасирања за разделе (I+II+III+IV):
01 Приходи из буџета

625.896.775

07 Трансфери од других нивоа власти

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за разделе (I+II+III+IV):

0

50.000.000

50.000.000

625.896.775

50.000.000

675.896.775

12.582.172

0

12.582.172

12.582.172

0

12.582.172

Извори финансирања за Програм 04:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 04:
Извори финансирања за Програм 09:
01 Приходи из буџета

15.779.100

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 09:

15.779.100

15.779.100
8.000.000

8.000.000

8.000.000

23.779.100

Извори финансирања за Програм 11:
01 Приходи из буџета

5.012.125

07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:

5.012.125

5.012.125
0

0

2.185.000

2.185.000

2.185.000

7.197.125

Број 132 – 66
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

29. децембар 2016.
9

10

11

12

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета

18.329.454

18.329.454

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:

18.329.454

0

988.000

0

18.329.454

18.879.338

19.445.718

57.287.360

59.005.981

470.070.728

484.172.850

Извори финансирања за Програм 14:
01 Приходи из буџета

55.618.796

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 14:

55.618.796

55.618.796
10.000.000

10.000.000

10.000.000

65.618.796

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета

457.479.348

07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

457.479.348

0

0

29.815.000

29.815.000

29.815.000

487.294.348

Извори финансирања за Програм 16:
01 Приходи из буџета

61.095.780

61.095.780

07 Трансфери од других нивоа власти

0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0

Свега за Програм 16:
Укупно:

0

61.095.780

0

61.095.780

62.928.653

64.816.513

625.896.775

50.000.000

675.896.775

643.540.678

662.846.899

III. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Члан 12.
Средства буџета у износу од 625.896.775,00 динара и средства у износу од 50.000.000,00 динара из других извора,
утврђена су и распоређена по програмској класификацији у ниже датој табели, и опредељена су за извршавање циљева
предвиђених у наредном приказу:
Програм/Програмска
активност /
Пројекат
1
ПРОГРАМ 4

Шифра

Опис

2
1502

3
Развој туризма

Средства из Средства из
Укупна
Средства из Средства из
буџета
осталих
средства у
буџета у
буџета у
извор 01
извора
2017. години 2018. години 2019. години
4

5

12.582.172

6
0

7

12.582.172

8

12.959.637

13.348.426

Програмска активност

1502-0001 Управљање развојем туризма

4.582.172

0

4.582.172

4.719.637

4.861.226

Пројекат

1502-1001 Излети пензионера Новог Београда

8.000.000

0

8.000.000

8.240.000

8.487.200

15.779.100

8.000.000

23.779.100

16.252.473

16.740.047

3.200.000

0

3.200.000

3.296.000

3.394.880

0

8.000.000

8.000.000

0

0

2.300.000

0

2.300.000

2.369.000

2.440.070

0
ПРОГРАМ 9

2002

Основно образовање и васпитање

Пројекат

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

Пројекат

2002-1002 Одржавање основних школа

Пројекат

2002-1003 Превоз деце и ученика

Пројекат

2002-1004 Награде за добитнике диплома „Вук Караџић“ и Читалачка значка

370.000

0

370.000

381.100

392.533

Пројекат

2002-1005 Припремна настава, страни језици, школа рачунара и друговање

5.161.600

0

5.161.600

5.316.448

5.475.941

Пројекат

2002-1006 Награде најбољим ученицима

4.747.500

0

4.747.500

4.889.925

5.036.623
5.317.363

0
ПРОГРАМ 11

5.012.125

2.185.000

7.197.125

5.162.489

Програмска активност

0901-0001 Социјалне помоћи – Центар

1.812.125

0

1.812.125

1.866.489

1.922.483

Програмска активност

0901-0001 Социјалне помоћи

1.700.000

100.000

1.800.000

1.751.000

1.803.530

Пројекат

0901-1001 Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима

1.500.000

2.085.000

3.585.000

1.545.000

1.591.350

18.329.454

0

18.329.454

18.879.338

19.445.718

12.275.750

0

12.275.750

12.644.023

13.023.343

ПРОГРАМ 13

0901

1201

Социјална и дечја заштита

Развој културе и информисања

Програмска активност

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Програмска активност

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

400.000

0

400.000

412.000

424.360

Пројекат

1201-1002 Бесплатне школе глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и
размена ученика

5.653.704

0

5.653.704

5.823.315

5.998.015

55.618.796

10.000.000

65.618.796

57.287.360

59.005.981

50.000.000

10.000.000

60.000.000

51.500.000

53.045.000

5.618.796

0

5.618.796

5.787.360

5.960.981

457.479.348

29.815.000

487.294.348

470.070.728

484.172.850

ПРОГРАМ 14

1301

Развој спорта и омладине

Програмска активност

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту

Пројекат

1301-1001 Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова

ПРОГРАМ 15

0602

Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Општинска управа

366.891.646

900.000

367.791.646

377.898.395

389.235.347

Програмска активност

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Развој заједнице

1.450.000

474.788

1.924.788

1.493.500

1.538.305

Програмска активност

0602-0002 Функционисање месних заједница

6.747.702

0

6.747.702

6.950.133

7.158.637

Програмска активност

0602-0004 Општинско правобранилаштво

22.470.000

1.986.000

24.456.000

23.144.100

23.838.423

Програмска активност

0602-0006 Инспекцијски послови

54.915.000

7.434.212

62.349.212

56.562.450

58.259.324

Програмска активност

0602-0008 Правна помоћ

3.845.000

0

3.845.000

3.960.350

4.079.161

Програмска активност

0602-0009 Текућа буџетска резерва

1.000.000

1.000.000

29. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

Програмска активност

3

Број 132 – 67

4

0602-0010 Стална буџетска резерва

5

6

100.000

7

8

100.000

Пројекат

0602-1002 Текуће и капитално одржавање пословне зграде

60.000

5.050.000

5.110.000

61.800

Пројекат

0602-1003 Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине

0

13.700.000

13.700.000

0

0

Пројекат

0602-1004 Финансирање рада матиче службе

0

270.000

270.000

0

0
64.816.513

ПРОГРАМ 16

2101

Политички систем локалне самоуправе

63.654

61.095.780

0

61.095.780

62.928.653

Програмска активност

2101-0001 Функционисање скупштине

11.000.875

0

11.000.875

11.330.901

11.670.828

Програмска активност

2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник

37.161.905

0

37.161.905

38.276.762

39.425.065

Програмска активност

2101-0002 Функционисање извршних органа – Изборна комисија

3.550.000

0

3.550.000

3.656.500

3.766.195

Програмска активност

2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине – Кабинет
председника

5.998.000

0

5.998.000

6.177.940

6.363.278

Пројекат

2101-1001 Новобеоградски клуб

3.275.000

0

3.275.000

3.373.250

3.474.448

Пројекат

2101-1002 Априлски дани – прослава Дана омладинских радних акција
„Првог априла 2016. године“ и конкурс за најфотографију

110.000

0

110.000

113.300

116.699

625.896.775

50.000.000

675.896.775

643.540.678

662.846.899

УКУПНО ПРОГРАМИ :

ПРОГРАМ/ Програмска активност
и пројекат
Шифра

Назив

1

2

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност у
базној 2016.
години

Циљна
вредност
у 2017.
години

Циљна
вредност
у 2018.
години

Циљна
вредност
у 2019.
години

3

4

5

6

7

8

1502 Програм 4: Развој туризма
1. Повећање квалитета
туристичке
понуде и услуге

1.Проценат буџета који се
издваја за развој туризма
општине

2,03%

2,09%

2,15%

1. Број одржаних излета
пензионера
2. Укупан број пензионера
учесника
излета

3

3

4

5

4100

4300

4500

4600

1001 Пројекат: Излети пензонера Новог Београда
2002 Програм 9: Основно образовање и васпитање
1. Повећање доступ1. Број деце са посебним
потребама којима је обезности
и приступачности осно- беђена исхрана
вног образовања деци

118

129

145

Остали
извори

9

11
0

12.582.172

4.582.172

0

4.582.172

8.000.000

0

8.000.000

15.779.100 8.000.000

23.779.100

3.200.000

5%

15%

31%

45%

6

8

9

11

2.916.486

8.000.000

8.240.000

8.487.200

4. Број школа у којима
постоји видео надзор у
згради и дворишту школе

20

20

20

20

1. Број ученика којима је
обезбеђен бесплатан
школски превоз у 2016.
години

123

146

159

176

2. Број школа у којима су
изведени радови у оквиру
одржавања основних
школа
3. Средства буџета издвојена за одржавање
основних школа

1002 Пројекат: Одржавање основних школа
1. Повећање доступности и приступачности
основног образовања
деци
1003 Пројекат: Превоз деце и
ученика

0

3.200.000

0 8.000.000

8.000.000

2.300.000
1. Унапређење квалитета 1. Број деце добитника
дипломе „Вук Караџић“
образовања и подстицање ђака на постизање
успеха током школовања

12

12.582.172

160

1001 Пројекат: Смештај и
исхрана деце и ученика са
сметњама у развоју
1. Побољшање услова за 1. Проценат извршених
боравак деце у школским радова у школама у односу
на захтеве школа у 2016.
установама
години

Сви извори

2,22%

0001 Програмска активност:
Управљање развојем
туризма
1. Повећање квалитета
живота пензионера у
Новом Београду

Извор 01

324

329

335

342

2. Број деце добитника
награде
Читалачка значка

328

348

357

369

3. Број деце која су
добила похвалнице за
учешће

1800

1850

1910

2000

0

2.300.000

Број 132 – 68
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2

3

4

5

6

29. децембар 2016.
7

8

1004 Пројекат: Награде за
добитнике диплома „Вук
Караџић“ и Читалачка
значка

9

11

12

370.000

0

370.000

5.161.600

0

5.161.600

1006 Пројекат: Награде најбољим ученицима

4.747.500

0

4.747.500

0901 Програм 11: Социјална и
дечја заштита

3.200.000 2.185.000

5.385.000

1.700.000

100.000

1.800.000

1.500.000 2.085.000

3.585.000

1.Унапређење квалитета 1. Број деце полазника
образовања припремним припремне наставе
активностима

600

618

637

656

2. Број деце полазника
за стране језике

800

824

849

874

1005 Пројекат: Припремна настава, страни језици, школа
рачунара и друговање
1.Унапређење услова
1. Број деце добитника
квалитета
награда на општинским
образовања и васпитања такмичењима
у основним школама

1. Подршка породици

1. Број плаћених
трошкова
сахрањивања

843

19

868

/

894

/

921

/

0001 Програмска активност:
Социјалне помоћи
1. Побољшање социјал- 1. Број корисника
но економских
једнократне новчане
услова живота грађана помоћи
који припадају осетљивим социјалним
групама
2. Број корисника који
су добили материјал за
побољшање животних
услова

56

58

59

61

10

10

11

11

1001 Пројекат: Помоћ интерно
расељеним и избеглим
лицима
1201 Програм 13: Развој културе
и информисања

18.329.454

0

18.329.454

0001 Програмска активност:
Функционисање локалних
установа културе

12.275.750

0

12.275.750

0004 Програмска активност: Остваривање
и унапређење јавног
интереса у области јавног
информисања

400.000

0

400.000

5.653.704

0

5.653.704

55.618.796 10.000.000

65.618.796

1. Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета културне
инфраструктуре

1. Број посетилаца културних манифестација

23.000

23.690

24.401

25.133

2. Проценат буџета који се
издваја за културу

1,82%

1,87%

1,93%

1,98%

3. Број пензионера полазника школе рачунара

800

824

849

874

1. Унапређење квалитета 1. Број деце полазника
школе глуме
и подстицај
ангажовања у културноуметничким садржајима

240

247

255

262

2. Број деце полазника
школе плеса

120

124

127

131

3. Број деце полазника
школе певања

160

165

170

175

4. Број деце полазника
школе сликања

200

206

212

219

5. Број одраслих полазника
школе плеса

800

824

849

874

1004 Пројекат: Бесплатне школе
глуме, плеса, певања, сликања, фолклора и размена
ученика
1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
1. Унапређење предшколског и школског
спорта

1. Број деце која су укључена у школска спортска
такмичења

450

464

477

492

29. децембар 2016.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

Број 132 – 69

4

5

6

7

8

2. Број објеката који је
доступан за коришћење
предшколском и школском
спорту

18

18

18

18

9

11

12

50.000.000 10.000.000

0002 Програмска активност:
Подршка предшколском и
школском спорту
1. Подстицање деце
за активно бављење
спортом

1. Број деце полазника
школе моторике

300

309

318

328

2. Број деце полазника
школе фитнеса

1000

1030

1061

1093

3. Број деце полазника
школа тимских спортова

500

515

530

546
5.618.796

1001 Пројекат: Бесплатне школе
моторике, фитнеса и тимских спортова
0602 Програм 15: Опште услуге
локалне самоуправе

0

60.000.000

5.618.796

457.479.348 29.815.000 487.294.348
1. Обезбеђено континуирано функционисање
органа ЈЛС и органа
градске општине

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

6.745

6.947

7.156

7.370

2. Проценат реализованих
захтева у односу на број
поднетих захтева

91%

93%

95%

97%

5

5

4

4

1,42%

1,46%

1,51%

1,55%

3. Просечно време
потребно за издавање
грађевинске дозволе,
рачунајући од дана
поднетог захтева (радни
дани)
2. Унапређење и модернизација рада управе
градске општине

1. Проценат буџета који се
издваја за модернизацију
рада управе

366.891.646

0001 Програмска активност:
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Општинска управа
1. Стављање у функцију
јавних садржаја и
површина

1. Проценат реализације
планираних активности

84%

87%

89%

92%

0001 Програмска активност:
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Развој заједнице
1. Обезбеђено задовољавање потреба и
интереса локалног становништва деловањем
месних заједница

1. Проценат средстава
буџета општине у односу
на укупна средства
који се користи за
трошкове и планове
рада/програма месних
заједница

1,08%

1,11%

1,14%

1,18%

2. Степен остварења финансијских планова месних
заједница

98%

99%

99%

100%

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

210

284

362

447

0002 Програмска активност:
Функционисање месних
заједница
1. Заштита имовинских
права и интереса
општине

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

26,74%

27,54%

28,37%

900.000 367.791.646

29,22%

1.450.000

474.788

1.924.788

6.747.702

0

6.747.702
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2

3

4
2. Број правних мишљења
која су дата органима
општине, стручним службама и другим правним
лицима чија имовинска и
друга права заступа
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5

6

7

8

8

8

8

9

0004 Програмска активност:
Општинско правобранилаштво
1. Квалитетно обављање 1. Број решених предмета
инспекцијских
грађана у односу на број
послова
примљених предмета

92,16%

95%

98%

1. Број корисника
правне помоћи

4278

4332

4915

11

22.470.000 1.986.000

24.456.000

54.915.000 7.434.212

62.349.212

4900

0008 Програмска активност:
Правна помоћ

3.845.000
1. Одржавање објеката

2. Број извршених радова у
2016. години

13

15

18

1. Проценат буџета за одржавање и набавку опреме и
нематеријалне имовине

2,03%

2,09%

2,15%

271

280

283

3.845.000

60.000 5.050.000

5.110.000

0 13.700.000

13.700.000

2,21%

1003 Пројекат: Набавка и одржавање опреме и набавка
нематеријалне имовине
1. Задовољавање потреба 1. Број излазака матичара
грађана из области
на терен ради
личних стања
склапања брака

0

22

1002 Пројекат: Текуће и капитално одржавање пословне
зграде
1. Побољшање услова
рада ГО Нови Београд

12

99%

0006 Програмска активност:
Инспекцијски послови
1. Организована правна
помоћ грађанима

9

285

1004 Пројекат: Финансирање
рада матичне службе

0

270.000

270.000

2101 Програм 16: Политички
систем локалне
самоуправе

55.097.780

0

55.097.780

11.000.875

0

11.000.875

37.161.905

0

37.161.905

3.550.000

0

3.550.000

3.275.000

0

3.275.000

110.000

0

110.000

1. Функционисање
скупштине

1. Број усвојених аката

93

95

97

99

2. Број седница
скупштине

7

7

7

7

3. Број седница сталних
радних тела

26

26

26

26

0001 Програмска активност:
Функционисање скупштине
1. Функционисање
извршних органа

1. Број донетих решења

301

305

306

310

2. Остваривање контакта
и покретање различитих
активности општине које
су потребне грађанима

1. Однос броја грађана који су остварили
контакт са потребним
службама преко Кабинета
грађана

93%

96%

99%

100%

0002 Програмска активност:
Функционисање извршних
органа
Председник
1. Радње везане за спро- 1.Број донетих решења у
2016. години
вођење избора/
референдума и одређивање бирачких места

127

150

155

160

0002 Програмска активност:
Функционисање извршних
органа
Изборна комисија
41.500

51750

62000

72500

2. Број реализованих
активности

31

32

33

34

1. Број пријављених
учесника

18

25

34

44

2. Укупан број
фотографија на
конкурсу

50

75

90

120

1. Унапређење квалитета 1. Број чланова
„Новобеоградског
живота грађана
клуба“
Новог Београда

1001 Пројекат: Новобеоградски клуб
1. Награђивање најбоље
фотографије

1002 Пројекат: Априлски дани
– прослава Дана омладинских радних акција „Првог
априла 2016. године“ и
конкурс за најфотографију

29. децембар 2016.
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IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 13.
У складу са упутством за припрему Oдлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија 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,99/16), 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 платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06, ...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС”, број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 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 корисника јавних средстава се умањује за 10%. Према члану 7.
овог закона, директни и индиректни корисници буџетских
средстава градских општина, којима се умањује планирани
износ средстава за плате, дужни су да у року од три дана
од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец, на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике
Србије, уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена, у складу са
одредбама наведеног закона са урачунатим доприносима,
који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа
плата обрачунатих применом умањене основице у смислу
овог закона са доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који су исплатиоци других сталних примања дужни су да
у року од три дана од дана извршене исплате за одређени
месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије, уплате разлику између укупног износа другог
сталног примања који није умањен у смислу горе поменутог
закона и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем.
Корисници буџетских средстава у 2017. години, могу
планирати укупна средства за исплату плата запослених на
нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о
буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15 ). Маса средстава за плате за 2016. годину увећана је у износу од 2.390.583,00 динара, који је утрошен за исплату накнаде плата разрешеним функционерима
у Градској општини Нови Београд, у складу са одредбама
члана 56. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06, 115/06,
101/07, 99/10, 108/13 и 99/14), дописом Министарства финансија Републике Србије број: 401-00-02452/16-03 од 29.
септембра 2016. године, граду Београду – Градској управи –
Секретаријату за финансије, на основу поднетог захтева бр.
4-49-6-02-4/16, за увећање масе средстава за плате у буџету
града Београда, дозвољене чланом 35. Закона о буџету РС за
2016. годину („Службени гласник РС”,број 103/15).

Број 132 – 71

У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених, увећане су плате запослених у Новобеоградској културној мрежи, у складу са чланом 36. Закона о буџету
РС за 2017. годину и чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
број 99/16). Средства добијена по основу умањења у складу
са одредбама Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, однодно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирају се
на апропријацији економској класификацији 465 – Остале
дотације и трансфери. Средства за решавање евентуалног
смањења броја запослених, треба пребацити са економских
класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.
Члан 14.
Председник општине је наредбодавац за извршење расхода и издатака распоређених овом одлуком у разделу 1, 2,
3. и 4. и одговоран је скупштини општине за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација.
Председник општине може појединачним актом да пренесе овлашћење другом лицу да потписује налоге за трошење средстава буџета.
Члан 15.
Председник општине може донети одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрењe
Одељења за буџет и финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода
у износу до 5 % вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења,
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
општине доноси одлуку да се износ апропријације који није
могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које нису предвиђена средства у довољном
обиму.
Укупан износ преусмеравања средстава из става 4 овог
члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве
утврђеног Законо о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.
Члан 16.
У случају да се буџету општине из другог буџета (Републике, Града Београда или друге локалне самоуправе) определе 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 доношења ове одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог
акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 17.
Одељење за буџет и финансије обавезно је да прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише
Веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода.
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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 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима
буџета.
Ако се у току године приходи смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 19.
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 неутрoшених из ранијих година, представља општи приход
буџета у текућој години.
Члан 20.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу користити средства распоређена овом одлуком за намене за које су им та средства одобрена.
Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих
других прихода.
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. Преузете обавезе, у складу са
одобреним апропријацијама у 2016. години, а неизвршене у
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2017. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 22.
У буџетској 2017. години обрачун и исплата плата, као
и обрачун и исплата јубиларних награда за директне и индиректне кориснике средстава буџета општине, вршиће
се у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017.
годину. Укупан број запослених на одређено и неодређено
време у Градској општини Нови Београд, код директних и
индиректних корисника износи 247 (32 на одређено, а 215
на неодређено време).
Члан 23.
Други корисници који користе пословни простор и
покретне ствари којима управљају директни и индиректни
корисници буџета, плаћају трошкове закупа и настале сталне трошкове и трошкове текућег и инвестиционог одржавања, у складу са уговореним критеријумима.
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Члан 24.
Новчана средства буџета Градске општине Нови Београд
и директних и индиректних корисника средстава буџета,
као и других корисника јавних средстава, који су укључени
у консолидовани рачун трезора, воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора Градске општине Нови Београд..
Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора 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 у складу са Законом
о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09,
78/11 и 68/15).
Члан 25.
Веће градске општине даје сагласност на годишњи
програм пословања Новобеоградске културне мреже, Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и
здравог живота „Нови Београд” и Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „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 контролу законитости, и наменског коришћења средстава распоређених директним и индиректним корисницима буџета.
Ако се контролом утврди да се средства не користе законито и наменски, Одељење за буџет и финансије 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 директног 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 доноси тромесечне планове извршења буџета, у којима утврђује тромесечне квоте
за потрошњу, имајући у виду средства палнирана за у буџету за директне и индиректне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета према усвојеном
плану.
Члан 29.
Градска општина Нови Београд је у складу са чланом 19.
одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години,
у обавези да доставља Секретаријату за финансије Градске
управе, редовне месечне извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима за 2017. годину.
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Члан 30.
Ако у току реализације средстава предвиђених овом
одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски
систем, председник ће извршити одговарајуће измене ове
Одлуке на предлог одељења за буџет и финансије.
Члан 31.
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 32.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градска општина Нови Београд се може задужити у складу са Законом о јавном дугу
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05,107/09,78/11 и 68/15).
Члан 33.
Градска општина Нови Београд може се дугорочно задуживати само у случају финансирања или рефинансирања
капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету,
а у складу са Законом о јавном дугу („Службени гласник
РС”, бр. 61/05,107/09,78/11 и 68/15).
Члан 34.
Председник општине може привремено обуставити извршење појединих издатака буџета, у случају да се издаци
повећају или примања буџета смање.
Члан 35.
Ову одлуку доставити Министарству финансија-Управи
за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од. 1. јанаура 2017. године.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-764, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Обра зложење
Буџет Градске општине Нови Београд за 2017. годину и
пројекцијом за 2018. и 2019. годину припремљен је у складу
са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,
142/14 и 68/15 – др. закон и 99/16), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају
граду, односно градским општинама у 2017. години.
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У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски
корисници од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2017. годину са
пројекцијом за 2018. и 2019. годину исказиваће свој буџет
на програмски начин.
Одлуком о обиму средстава за 2017. годину утврђен је
укупан обим јавних средстава Града Београда за 2017. годину, оквири за потрошњу градских општина и расподела прихода између буџета града и буџета градских општина у циљу
измиривања утврђених оквира за потрoшњу и успостављањa континуитета у финансирању јавних расхода који се
покривају из буџета града и буџета градских општина. На
реалном нивоу се обезбеђује континуитет у финансирању
јавних потреба које се подмирују из буџета града и општина,
у складу са пројекцијом основних макро– економских показатеља за 2017–2019. годину, коју је објавило Министарство
финансија и доставило у новембру 2016. године.
Министарство финансија је у сарадњи са СКГО припремило униформну програмску структуру за ЈЛС која се
примењује у изради одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2017. годину, која је ревидирана и садржи 17
програма уместо досадашњих 15, као и низ измена на нивоу
програмских активности са сходно усклађеним шифрама.
Према градској Одлуци о обиму средстава за 2017. годину, укупни оквир буџета градске општине Нови Београд за 2017. годину износи 625.896.775,00 динара. Процењена неутрошена средства из претходне године у
износу од 50.000.000,00 динара, дају укупан обим буџета од
675.896.775,00 динара.
Обим средства за општу потрошњу билансиран је тако
да се обезбеде средства за финансирање расхода директних и индиректних корисника и то расхода за запослене
(категорија 41), коришћење роба и услуга (категорија 42) и
расходе који обухватају категорије од 44 до 49 (трансфери,
дотације, социјала, судске пресуде, средства резерви и сл.).
Плате запослених код корисника буџета локалне власти
уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06,
...99/14), Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12).
Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запосленихујавном сектору („Службени
гласник РС”, број 68/15) (у даљем тексту: Закон о максималном броју) за сваку календарску годину, актом Владе се
утврђује максималан број запослених на неодређено време,
на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено
мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија. Скупштина Града Београда у складу са чланом 6. закона, својим актом утврђује
максималан број запослених за све организационе облике,
односно за органе Града Београда, органе градских општина, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од
стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове
финансија, односно запослене чије се плате, односно зараде
финансирају из буџета града Београда (члан 2. ст. 4. и 5.).
Министарство финансија посебно истиче да ће у првом
кварталу 2017. године у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе разматрати све параметре
који утичу на одређивање максималног броја запослених за
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2017. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе,
као и висину неопходних средстава за плате. На основу тога
влада ће донету одлуку којом ће се утврдити максимални
број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину. С обзиром на то да ће тако утврђени број
запослених бити већи или мањи од броја запослених за које
су планирана средства за плате у 2017. години, на начин
како је напред наведено, Град Београд и градске општине
града Београда ће бити у обавези да усклади своје одлуке о
буџету у делу планираних средстава за плате. У том смислу
биће потребно прилагодити и све економске класификације
у оквиру групе 41 – расходи за запослене.
Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла (уговори о делу, уговори о
привременим и повременим пословима, уговори закључени преко омладинске или студентске задруге) не може бити
већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика. Организациони облик који има мање
од 100 запослених на неодређено може да има највише до
десет запослених или ангажованих лица.
Упутством Министарства финансија прописана је обавеза да образложење одлуке о буџету садржи Табелу 1 из
Прилога 1.
У буџетској 2017. години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним
уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то
право стичу у 2017. години. Такође, у 2017. години не могу
се исплаћивати запосленима код директних и индиректних
корисника буџетских средстава локалне власти, награде и
бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.
У складу са Законом о буџетском систему, капитални
издаци се исказују за три године без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник
преузима обавезе по уговору који захтева плаћања у више
година. Корисници су у обавези да поред издатака за вишегодишње пројекте, искажу и капиталне издатке за једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација траје
годину дана.
Ради ефикаснијег планирања и припреме, корисници
буџетских средстава дужни су да доставе планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне две године. У наведеним табелама, корисници су у обавези да искажу планиране
издатке за капиталне пројекте по годинама који се односе
на изградњу и капитално одржавање, по контима на трећем
и четвртом нивоу, и то:
– издатке за израду пројектно техничке документације
на конту 5114;
– издатке за експропријацију земљишта на конту 5411;
– издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на капиталном одржавању на контима 5112
и 5113;
– издатке за ангажовање стручног надзора на конту
5114;
– расходе за капиталне трансфере (група конта 4632
и 4642) који се односе на капиталне издатке других нивоа
власти који се по закону могу финасирати из буџета градске
општине.
– корисници су у обавези да, поред издатака за вишегодишње капиталне пројекте, у Прилогу број 2, искажу и капиталне издатке за све једногодишње пројекте односно за
пројекте чија реализација траје годину дана.
Јавна потрошња која ће се финансирати из буџета градских општина у 2017. години ограничена је процењеним
текућим приходима за ту годину, а њена структура опредељена је надлежностима предвиђеним законом и Статутом
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Града Београда. Текући приходи буџета градских општина
за 2017. годину планирани су реално, у обиму који омогућава извршавање расхода и издатака утврђених законом и такође, извршавање преузетих обавеза које се не могу реализовати до краја 2016. године. Поред ових прихода из извора
финансирања 01, у буџету града Београда за 2017..годину
биће обезбеђена и додатна средства за текуће и капиталне
трансфере градским општинама (извор финансирања 07)
који неће бити саставни део буџетских оквира градских
општина.
Образложење програмског дела буџета
Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 675.896.775,00 динара, од чега из средстава буџета
625.896.775 динара и средстава из осталих избора у износу
од 50.000.000 динара врши се по програмима, програмским
активностима и пројектима, у оквиру раздела и то :
Раздео 1:
Председник општине и Општинско веће, своје функционисање дефинишу кроз програм 16-2101 – политички систем локалне самоуправе.
Опште образложење корисника: Обављање основних
функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор –
политички систем.
Као учесник овог програма, планира следеће програмске
активности и пројекте:
– Пројекат 2101-1001: „Новобеоградски клуб”. Укупни
расходи за овај пројекат износе 3.275.000,00 динара;
– Програмска активност 2101-0002 „Функционисање извршних органа”. Укупни расходи у оквиру ове програмске
активности износе 37.161.905,00 динара;
– Програмска активност 2101-0002 „Фунционисање извршних органа”. Изборна комисија „Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.550.000,00 динара;
– Програмска активност 2101-0003 „Подршка раду извршних органа власти и скупштине” – Кабинет председника укупни расходи у оквиру ове програмске активности
износе 5.998.000,00 динара.
Раздео 2:
– Општинска управа – своје функционисање дефинишу
кроз следеће програме:
Програм 15: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе.
Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за
остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској
општини. Сектор – Опште услуге јавне управе. Као учесник
овог програма, планира следеће програмске активности
и пројекте: – Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе
367.791.646,00 динара.
Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина – развој заједнице”
Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.924.788,00 динара.
– Пројекат 0602-1002: „Текуће и капитално одржавање
пословне зграде”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта
износе 5.110.000,00 динара.
– Пројекат 0602-1003: „Набавка и одржавање опреме и
набавка нематеријалне имовине”. Укупни расходи у оквиру
овог пројекта износе.13.700.000,00 динара.
– Пројекат 0602-1004: „Финансирање рада матичне
службе”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе
270.000,00 динара.
– Програмска активност 0602-0006: „Инспекцијски послови”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 62.349.212,00 динара.
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– Програмска активност 0602-0008: „Правна помоћ”.
Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.845.000,00 динара.
– Програмска активност 0602-0009: „Текућа буџетска
резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.000.000,00 динара.
– Програмска активност 0602-0010: „Стална буџетска
резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000,00 динара.
– Месне заједнице – своје функционисање дефинишу
кроз Програм 15-0602 – Опште услуге локалне самоуправе
Опште образложење корисника: обезбеђивање услова за
остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини. Сектор: опште услуге јавне управе. Као учесник овог
програма, планира следећи пројекат:
– 0602-0002 „Функционисање месних заједница”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе
6.747.702,00 динара.
– Туристичка организација за промоцију туризма,
рекреације и здравог живота „Нови Београд” своје функционисање дефинише кроз: Програм 4-1502: Развој туризма
Опште образложење корисника: Унапређење туристичке понуде у општини
Сектор: економска и развојна политика. Као учесник
овог програма, планира следеће програмске активности и
пројекте :
– Програмска активност 1502-0001: „Управљање развојем туризма”. Укупни расходи у оквиру ове програмске
активности износе 4.582.172,00 динара.
– Пројекат 1502-1001: Излети пензионера Новог Београда..Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе
8.000.000,00 динара.
– Програм 9-2002 – Основно образовање и васпитање:
Опште образложење корисника: Доступност основног
образовања свој деци са територије општине у складу са
прописаним стандардима.Сектор: Образовање. Планирани
су следећи пројекти:
– 2002-1001: „Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју”: Укупни расходи у оквиру овог пројекта
износе 3.200.000,00 динара.
– 2002-1002 „Одржавање (осим капиталног) основних школа”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе.8.000.000,00 динара.
– 2002-1003: „Превоз деце и ученика”: Укупни расходи у
оквиру овог пројекта износе 2.300.000,00 динара.
– 2002-1004 „Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка”. Укупни расходи у оквиру овог
пројекта износе 370.000,00 динара.
– 2002-1005: „Припремна настава, страни језици, школа
рачунара, друговање”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 5.161.600,00 динар.
– 2002-1006: „Награде најбољим ученицима”. Укупни
расходи у оквиру овог пројекта износе 4.747.500,00 динара.
– Програм 11-0901– Социјална и дечја заштита
Опште образложење корисника: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. Сектор: Социјална заштита.
Као учесник овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:
– Програмска активност 0901-0001: „Социјалне помоћи”.
Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.800.000,00 динара.
– Пројекат 0901-1001: „Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима”. Укупни расходи у оквиру ове програмске
активности износе.3.585.000,00 динара.
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– Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” своје функционисање дефинише
кроз Програм 11-0901 – Социјална и дечја заштита. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:
– 0901-0001 – „Социјалне помоћи”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.812.125,00 динара.
– Програм 13-1201 – Развој културе и информисања
Опште образложење корисника: Очување, унапређење
и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Сектор: Култура, комуникације и медији. Као учесник
овог програма, планира следећу програмску активност:
– 1201-004: „Остваривање и унапређење јавног интереса
у области јавног информисања”. Укупни расходи у оквиру
ове програмске активности износе 400.000,00 динара.
– Новобеоградска културна мрежа своје функционисање дефинише кроз: Програм 13-1201 – Развој културе и
информисања.Као учесник овог програма, планира следеће
програмске активности и пројекте:
– Програмска активност 1201-0001: „Функционисање
локалних установа културе”. Укупни расходи у оквиру ове
програмске активности износе 12.275.750,00 динара.
– Пројекат 1201-1002: „Бесплатне школе глуме, плеса,
певања, сликања, фолклора и размена ученика”. Укупни
расходи у оквиру овог пројекта износе 5.653.704,00 динара.
Програм 14-1301 – Развој спорта и омладине:
Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник
овог Програма, планира следеће програмске активности и
пројекте:
– Програмска активност 1301-0002 „Подршка предшколском и школском спорту”. Укупни расходи у оквиру ове
Програмске активности износе 60.000.000,00 динара.
– Пројекат 1301-1001: „Бесплатне школе моторике, фитнеса и тимских спортова”. Укупни расходи у оквиру овог
пројекта износе 5.618.796,00 динара.
Раздео 3:
Скупштина општине своје функционисање дефинише
кроз Програм 16: 2101 – Политички систем локалне самоуправе.
Опште образложење корисника: Обављање основних
функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор:
Политички систем. Као учесник овог програма, планира
следеће програмске активности и пројекте:
– Програмска активност 2101-0001: „Функционисање
Скупштине”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 11.000.875,00 динара.
– Пројекат 2101-1002: „Априлски дани” – прослава Дана
омладинских радних акција „Првог априла 2016. године” и
конкурс за најфотографију. Укупни расходи у оквиру овог
пројекта износе 110.000,00 динара.
Раздео 4:
Правобранилаштво општине своје функционисање дефинише кроз Програм 15: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обезбеђивање
услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин
у општини. Сектор: Опште услуге јавне управе.
Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:
– 0602-0004: „Општинско правобранилаштво”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе
24.456.000,00 динара.
Циљеви, назив индикатора, циљане вредности и њихова динамика за одређене програмске активности и пројекте
приказани су у члану 12. Одлуке о буџету за 2017. годину.
Саставни део образложења чини Табела 1 у Прилогу.
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ
У октобру 2016

Ред- Директни и индиректни
ни
корисници буџетских
број средстава локалне власти

1

2

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2016.
Број
Укупан године и планирана пројекција за период XI-XII према Маса средстава за плате планирана за 2017. годину
Број зазапосле- број за- Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским
на економским класификацијама 411 и 412
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них на послекласификацијама 411 и 412
неодређено
одређено них
3

4

5(3+4)
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6
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6

0

0
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0
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0

0

0
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0
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0

0

0
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(навести назив установе):
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1
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0

0
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0
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0

0

0

0 286.418.583

0

0

0
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Укупно за све кориснике
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11

11
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Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 59.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07 и 83/14), чл. 1. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број 21/16), чл. 85. и 86. Статута
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13) и чл. 18. и 49. став 1. Статута Градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 –
пречишћен текст и 33/13 и 88/15), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе Градске општине Нови
Београд („Службени лист Града Београда”, број 105/16) у
члану 8. став 1. последња алинеја брише се.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„У Управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет председника градске општине”.
Члан 2.
Остали чланови Одлуке о организацији Управе Градске
општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”,
број 105/16) остају неизмењени.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-766, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 18.
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15)
донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама од значаја за
Градску општину Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 88/15) у даљем тексту: одлука, члан 2. мења се
и гласи:
„Сталне манифестације од значаја за Градску општину
Нови Београд су:
Нови Београд – Град отвореног срца – 1. јануар;
„У сусрет пролећу” у периоду од 14. фебруара до 24.
марта;
Дан општине – 11. април;
„Пролећна манифестација” у периоду од 15. априла до
15. маја;
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„Видовдански дани” у периоду од 15. јуна до 15. јула;
Beer Fest” (у оквиру фестивала Града Београда „Beer
Fest”)
„Новобеоградско лето” у периоду од 15. јула до 15. септембра;
„Јесења манифестација” у периоду од 26. августа до 6.
октобра;
Покров Пресвете Богородице– слава општине – 14. октобар
„Новогодишњи и божићни празници”, у периоду од 15.
децембра до 15. јануара.”
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи: „О реализацији ове одлуке
стараће се Одељење за друштвене делатности, Одељење за
буџет и финансије, одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање и служба за скупштинске и нормативне послове Управе Градске општине Нови
Београд.”
Члан 3.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-767, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, 20. Закона о трговини
(„Службени гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13) на основу члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени
лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и
88/15), донела је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОДАЈНЕ ИЗЛОЖБЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ЦВЕЋА И ОСТАЛИХ БИЉНИХ ЗАСАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
Овом одлуком уређује се организовање продајне изложбе пољопривредних производа, цвећа и осталих биљних засада на територији градске општине Нови Београд
са циљем да се поспеши развој и унапреди рад пољопривредника који се баве производњом пољопривредних производа, цвећа и осталих биљних засада и омогући њихово
пласирање и продаја на територији градске општине Нови
Београд.
Члан 2.
Право учешћа на изложби имају пољопривредници који
имају регистровано пољопривредно газдинставо у складу
са прописима Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
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Члан 3.
Изложба пољопривредних производа, цвећа и осталих
биљних засада се организује према годишњим добима и
под следећим називима:
– „Зимска новобеоградска изложба пољопривредних
производа и цвећа” (у периоду од 22. децембра до 21. фебруара текуће године);
– „Пролећна новобеоградска изложба пољопривредних
производа и цвећа” (у периоду од 21. марта до 22. маја текуће године);
– „Летња новобеоградска изложба пољопривредних
производа и цвећа” (у периоду од 22. јуна до 23. августа текуће године);
– „Јесења новобеоградска изложба пољопривредних
производа и цвећа” (у периоду од 23. септембра до 22. новембра текуће године).
Члан 4.
За организацију и сва остала питања од значаја за изложбе из члана 1. ове одлуке биће задужена Комисија Градске општине Нови Београд коју ће образовати председник
градске општине Нови Београд.
Члан 5.
Комисија из члана 4. одлуке предложиће Већу Градске
општине Нови Београд на усвајање: План локација за организовање изложби и продајних места; правила односно
услове за учешће пољопривредних произвођача на изложбама; висину накнаде за одобрено продајно место, начин
пласирања и продаје пољопривредних производа, цвећа и
осталих биљних засада и носиоце активности.
Члан 6.
Комисија из члана 4. одлуке задужена је за сарадњу са
организационим јединицама Управе Градске општине Нови
Београд и градске Управе Града Београда.
Члан 7.
Комисија из члана 4. одлуке одговара Већу Градске
општине Нови Београд за реализацију продајне изложбе
и најкасније у року од 30 дана од дана завршетка изложбе
подноси извештај.
Члан 8.
Средства за организовање изложби обезбеђују се у
буџету Градске општине Нови Београд на основу сагледаног
програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположивим средствима.
Члан 9.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање,
Одељење за буџет и финансије и Служба за скупштинске
и нормативне послове Управе Градске општине Нови Београд.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-768, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.
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Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана
18. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен
текст, 33/13 и 88/15), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама на територији градске
општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”,
број 73/15), у поглављу IV ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
у члану 12. став 2. речи: „девет чланова” замењују се речима
„до три члана”.
У истом члану, став 4. речи: „и заменика председника месне заједнице (у даљем тексту: заменик председника)
бришу се.
Члан 2.
У члану 13. речи: „Комисија за кадровска и административна питања” замењују се речима: „Административномандатна комисија”.
Члан 3.
У члану 14. додаје се нови став 5, који гласи:
„У случају да савет месне заједнице није изабран, радом
и пословима месне заједнице управља вршилац дужности
председника месне заједнице, кога именује Скупштина
градске општине.“
Члан 4.
У члану 15. после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„Председник месне заједнице може да прима накнаду за
свој рад.
Висину накнаде утврђује председник градске општине
Нови Београд посебном одлуком.”
Члан 5.
Члан 16. одлуке мења се и гласи:
„Председникa месне заједнице замењује члан савета
кога он одреди у случају његове одсутности и спречености
да обавља своју дужност.”
Члан 6.
У члану 18. став 5. реч „повереник” замењује се речима
„вршилац дужности председника „, а речи: „Веће градске
општине” замењује се речима: „Скупштина градске општине”.
Члан 7.
У члану 19. став 6. реч „ повереник замењује се речима „вршилац дужности председника „, а речи: „Веће градске општине” замењују се речима: „Скупштина градске општине”.
Члан 8.
У поглављу V. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, у члану 23. став 2. се мења и гласи:
„Финансијско пословање месних заједница обавља се
преко рачуна Извршења буџета ГО Нови Београд, који се
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води код Министарства финансија – Управа за трезор –
Филијала Нови Београд”.
Члан 9.
Савети месних заједница изабрани у складу са прописима који су били на снази до ступања на снагу ове одлуке,
престају са радом а избор нових савета извршиће се сагласно одредбама ове одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-779, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.
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2. Поступак спровођења јавног конкурса и предлагање
кандидата спровешће Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавног предузећа ЈП Спортски центар
„Нови Београд”.
3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора предузећа из тачке 1. ове одлуке.
4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се
у „Службеном гласнику РС”, у „Службеном листу Града Београда”, најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и
на интернет страници Управе Градске општине Нови Београд.
5. За спровођење ове одлуке задужује се Служба за
скупштинске и нормативне послове.
6. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-775, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана
536. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), члан 11.
став 2. Одлуке о покретању поступка ликвидације ЈП
„Пословни простор” – општина Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 105/16) и члан 18. Статута
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града
Београда”, број 3/11 – пречишћен текст и 33/13 и 88/15),
донела је

ОД Л У КУ
1. Усваја се почетни ликвидациони биланс ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд – у ликвидацији, број
136 од 23. децембра 2016. године, сачињен од стране ликвидационог управника са стањем 6. децембра 2016. године.
2. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-772, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 18. став 1. тачка 10а. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11
– пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД”
1. За избор директора јавног предузећа ЈП Спортски
центар „Нови Београд”, спровешће се јавни конкурс.

Скупштина Градске општине Нови Београд на основу
чл. 36, и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16) и члана 18. Статута Градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 –
пречишћен текст, 33/13 и 88/15), објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД” НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд”, Нови Београд, Аутопут бр. 2.
Скраћени назив пословног имена је: ЈП СЦ „Нови Београд”, Нови Београд.
Седиште предузећа је у Београду, Ауто-пут бр. 2, градска
општина Нови Београд
Матични број ЈП СЦ „Нови Београд” је 07075154, а ПИБ
100836989. Претежна делатност предузећа је: делатност
спортских објеката, шифра делатности 9311.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”
Услови за именовање директора:
За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове предвиђене Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), и то:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
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3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог
члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада
Нови Београд, Ауто-пут бр. 2
Стручна оспособљеност, знање и вештине
У изборном поступку, усменом и писаном провером,
проверава се стручна оспособљеност, знање и вештина кандидата неопходних за успешно обављање функције директора, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима
и Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа.
Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена копија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (оригинал или оверена фотокопија потврде послодавца о пословима које је кандидат
обављао);
– доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци, односно да му нису изречене мере безбедности (уверење надлежне полицијске управе МУП-а).
Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у
року од 30 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику РС” комисији за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” Градске општине
Нови Београд, на адресу: Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 167 или преко писарнице Управе градске општине, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП
Спортски центар „Нови Београд”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена Мудреша Глишовић, саветник у Служби за
скупштинске и нормативне послове, тел. 3106–860 и 311–
5008, сваког радног дана од 11.00 до 15.00 часова.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази комисија ће одбацити
закључком против кога није допуштена жалба.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном
гласнику РС”, у „Службеном листу Града Београда” најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије и на интернет-страници Градске општине Нови Београд.
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Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 18.
став 1. тачка 14а. Статута Градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, број 3/11 – пречишћен
текст, 33/13 и 88/15) и члана 16. ст. 1. и 2. Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, број 105/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
1. Именује се за општинског правобраниоца Градске
општине Нови Београд на период од пет година, почев 29.
децембра 2016. године Сандра Блашко Дамјановић.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-769, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 15.
став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”,бр. 111/09, 92/11
и 93/12), и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
1. У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, број 85/16) под тачком I
врши се следећа измена:
За начелника:
– уместо Мила Ђерића, самосталног полицијског инспектора у МУП-у, именује се Пуниша Недовић, инспектор
за обуку, организацију и мобилизацију јединица цивилне
заштите у Управи за ванредне ситуације – Одељење за цивилну заштиту;
За чланове:
– уместо Емилије Бјелетић, именује се Јадранка Петровић, шеф Одсека комуналне инспекције Управе Градске
општине Нови Београд;
– Зоран Гајић, досадашњи в.д. директора ЈП „Пословни
простор” – општина Нови Београд – разрешава се дужности.
2. У осталом делу решење о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд остаје непромењено.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-770, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.
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Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен
текст, 33/13 и 88/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ JAВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД”
Образује се комисија за спровођење јавног конкурса за
избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови
Београд” (у даљем тексту: комисија).
У комисију се, на период од три године, именују:
– Јелена Мудреша Глишовић, за председника;
– Марко Стефановић, за члана;
– Марта Манојловић, за члана;
– Нина Стаменковић, за члана;
– Нада Милојевић, за члана.
Задатак комисије је да спроведе изборни поступак за
избор и именовање директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”, у складу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16).
Комисија ради у седницама и пуноважно одлучује када
седници присуствује више од половине чланова комисије.
Административно-техничке послове за потребе комисије обавља служба за скупштинске и нормативне послове.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-776, 29. децембра 2016. године
Председник
Радован Тврдишић, ср.
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Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 18.
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15),
и члана 14. став 5. Одлуке о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд („Службени лист Града
Београда”, бр. 73/15 и Х-020-778), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ПРЕДСЕДНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
1. Именују се в.д. председника месних заједница на територији градске општине Нови Београд и то:
– за Месну заједницу „Ушће” именује се Зоран Ђукић,
– за Месну заједницу „Бежанијска коса” именује се Милан Дробац,
– за Месну заједницу „Сава” именује се Драгана Драгељевић,
– за Месну заједницу „Академија” именује се Дијана
Врачар,
– за Месну заједницу. „Студентски град” именује се Божана Лукић,
– за Месну заједницу „Савски кеј” именује се Душан
Скорић, – за Месну заједницу „Бежанијски блокови” именује се
Мирољуб Тунић,
– за Месну заједницу „Павиљони” именује се Милош Гашић,
– за Месну заједницу „Икарус” именује се Љубан
Очигрија,
– за Месну заједницу „Ледине” именује се Вук Јанковић,
– за Месну заједницу „Дунавски кеј” именује се Весна
Петковић.
2. Решење ступа на снагу даном доношења а објављује се
у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-779, 29. децембра 2016. године

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 21. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 18. став 1. тачка 10а. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11
– пречишћени текст 33/13 и 88/15) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” – ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД

Председник
Радован Тврдишић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 49.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП Спортски центар „Нови Београд” са Законом о јавним предузећима, 18.
тачка 10. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и
88/15), донела је

1. Разрешава се дужности у надзорном одбору Јавног
предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд
из реда запослених Милосија Перуновић, даном ступања
на снагу одлуке о покретању поступка ликвидације ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд.
2. Решење објавити се у „Службеном листу Града Београда”.

1. Даје се сагласност на Статут ЈП Спортски центар
„Нови Београд”, број 2085/3-I од 13. децембра 2016. године.
2. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београдa”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-773, 29. децембра 2016. године

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-774, 29. децембра 2016. године

Председник
Радован Тврдишић, ср.

ЗА КЉУЧ А К

Председник
Радован Тврдишић, ср.
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На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 49.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа
Спортски центар „Нови Београд” („Службени лист Града
Београда”, број 105/16), Надзорни одбор Јавног предузећа
Спортски центар „Нови Београд”, на седници одржаној 13.
децембра 2016. године, донео је

С ТАТУ Т
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД”
1. Уводне одредбе
Члан 1.
Решењем Скупштине општине Нови Београд бр. VI020-134 од 28. јуна 1979. године основана је и уписана у
судски регистар Привредног суда у Београду (Фи-535/80)
Радна организација Центар за спорт и рекреацију „Нови
Београд”. Одлуком Скупштине општине Нови Београд бр.
VI-110-29 од 26. јуна 1990. године ова организација је организована као Установа за физичку културу Центар за спорт
и рекреацију „Нови Београд” и решењем Привредног суда
фи-8105/90 од 7. септембра 1990. године уписана у судски
регистар.
Закључком Скупштине општине Нови Београд VI-0203 од 7. децембра 1999. године установа је променила статус
и облик и организовала се као Јавно предузеће Спортски и
пословни центар „Нови Београд”. Решењем бр: X-020-67 од
1. априла 2009. године извршена је промена пословног имена у Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд”.
Предузеће је уписано у судски регистар Привредног
суда у Београду, регистарски уложак број1-82154-00 решењем Фи-9848/99 од 31. децембра 1999. године.
Решењем БД. 50670/05 од 8. јула 2005. године извршено превођење привредног субјекта у регистар привредних
субјеката.
Решењем бр: X-020-67 од 1. априла 2009. године извршена је промена пословног имена у Јавно предузеће Спортски
центар „Нови Београд”.
Скупштина општине Нови Београд, као оснивач Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” решењем
(„Службени лист Града Београда”, број 5/13) извршила је
усклађивање организацију предузећа са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број119/12) и регулисала права, обавезе и одговорности оснивача и предузећа.
Скупштина Градске општине Нови Београд Одлуком о
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Спортски
центар „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”,
број 105/16) ускладила је оснивачке акте – решење о оснивању Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”
(„Службени лист Града Београда”, бр. 5/13, 29/13 и 88/15)
са Законом о јавним предузећима (Службени гласник РС”,
број 15/16) и регулисала права, обавезе и одговорности оснивача и предузећа.
Члан 2.
Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд” (у
даљем тексту: предузеће) основано је и послује ради:
– развоја и унапређења спорта;
– окупљања и свестраног и активног учествовања у
спорту деце, омладине и одраслих;
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– рекреације деце и одраслих;
– спортског образовања, стварање материјалних и
стручних услова за омасовљење и унапређење спорта;
– обезбеђивања наменског и целисходног коришћења
пословног простора у државној својини у спортским објектима у којима се обавља делатност предузећа.
– развоја и унапређења обављања делатности од општег
интереса;
– стицања добити и
– остваривање других законом утврђених интереса.
Члан 3.
Овим статутом уређује се основна питања од значаја за
рад предузећа:
– уводне одредбе;
– подаци о оснивачу – назив и седиште;
– пословно име и седиште, печат и штамбиљ предузећа;
– делатност предузећа;
– права, обавезе и одговорности оснивача према предузећу и предузећа према оснивачу;
– овлашћења предузећа у правном промету;
– одговорност предузећа у правном промету;
– распоређивање добити, покриће губитака и сношење
ризика;
– планирање рада и развоја предузећа и однос према оснивачу
– услови и начин задужења предузећа;
– заступање предузећа;
– капитал предузећа;
– услови и начин задужења предузећа;
– органи предузећа;
– располагање (отуђивање и прибављање) имовином
предузећа;
– спољни надзор;
– обавеза чувања аката и докумената;
– пословна тајна;
– јавност рада предузећа;
– права и обавезе за време штрајка;
– заштита животне средине;
– општа акта предузећа;
– прелазне и завршне одредбе.
2. Подаци о оснивачу – назив и седиште
Члан 4.
Оснивач предузећа је Градска општина Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 167, Нови Београд, матични број
17331132 (у даљем тексту: оснивач).
3. Пословно име, седиште, печат и штамбиљ предузећа
Члан 5.
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд”, Нови Београд, ул.
Аутопут бр. 2.
Скраћена ознака имена је: ЈП СЦ „Нови Београд”, Нови
Београд.
Матични број ЈП СЦ „Нови Београд” је 07075154 а ПИБ
100836989.
Члан 6.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Ауто-пут бр. 2,
градска општина Нови Београд.
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Члан 7.
Одлуку о промени назива и седишта предузећа доноси
надзорни одбор уз сагласност оснивача.
Члан 8.
Предузеће има печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика пречника 30 mm са текстом:
Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд”, Нови Београд, Аутопут бр. 2.
Предузеће има штамбиљ за пријем и експедицију аката
који је правоугаоног облика са садржајем: Јавно предузеће
Спортски центар „Нови Београд” Нови Београд Ауто-пут
бр. 2. место за деловодни број, датум и годину.
Текст на печату и на штамбиљу предузећа исписује се на
српском језику, ћириличним писмом.
Питање чувања и употребе печата и штамбиља уређује
се посебним актом директора предузећа.
Члан 9.
Заштитни знак предузећа је: стилизоване фасаде објеката Хале спортова „Ранко Жеравица” и СРЦ „11. април”
нијансама плаве боје, са скраћеним називом предузећа који
гласи: ЈП СЦ „Нови Београд”.
4. Делатност предузећа
Члан 10.
Делатност предузећа се спроводи у два спортска објекта
са пратећим садржајима и то у Хали спортова „Ранко Жеравица”, ул. Париске комуне 20, Нови Београд и СРЦ „11. Април”, ул. Ауто-пут 2, Нови Београд.
Претежна делатност предузећа је: делатност спортских
објеката, шифра делатности 9311.
Предузеће обавља и следеће делатности:
– 9329 – остале забавне и рекреативне дeлатности
– 9319 – остале спортске делатности
– 9313 – делатност фитнес клубова
– 8230 – приређивање сајмова
– 8110 – чишћење објеката
– 7320 – истраживање тржишта и испитивање јавног
мнења
– 7420– фотографске услуге
– 7311 – делатност рекламних агенција
– 6820 – изнајмљивање некретнина
– 5610 – делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
– 4719 – остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама
– 4711 –трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и дувана
– 9001 – извођачка уметност
– 8690 – остала здравствена заштита
– 5221 – пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, парлиралишта
или гартажа, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја
приколица и др.
Члан 11.
Предузеће може, без уписа у АПР, да обавља и друге делатности, поред делатности наведених у члану 10. овог статута које нису законом забрањене а које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.
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5. Права, обавезе и одговорности оснивача према предузећу и предузећа према оснивачу
Члан 12.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса, односно
остваривања циљева ради којих је предузеће основано, оснивач учествује у управљању предузећем на тај начин штo:
1) именује и разрешава органе предузећа,
2) даје сагласност на:
– Статут предузећа,
– тарифу (одлуку о ценама) за услуге основне делатности предузећа,
– располагање (прибављање и отуђење) средствима у
јавној својини која су пренета у својину предузећа, велике
вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
– улагање капитала,
– статусне промене,
– акт о процени вредности капитала и на програм и одлуку о својинској трансформацији,
– акт о општим условима за испоруку производа и услуга,
– годишњи програм пословања,
– давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из делатности
од општег интереса,
3) учествује у деоби добити и сношењу ризика пословања,
4) користи просторне садржаје предузећа за реализацију својих програмских активности са приоритетом у односу на друге кориснике.
Члан 13.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач
може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање предузећа и обављање делатности
због којих је предузеће основано, а нарочито:
– разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа;
– промену унутрашње организације предузећа;
– ограничење у погледу права располагања појединим
средствима предузећа;
– друге мере одређене законом којим се уређују услови и
начин обављања делатности од општег интереса.
Члан 14.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности
оснивач може у предузећу утврдити организацију за извршење послова од стратешког значаја за Градску општину
Нови Београд.
6. Овлашћења предузећа у правном промету
Члан 15.
Предузеће је правно лице и има право да у правном
промету закључује уговоре и друге правне послове, као и да
предузима друге правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
7. Одговорност предузећа у правном промету
Члан 16.
Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету
целокупном својом имовином.
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8. Распоређивање добити, покриће губитака и сношење
ризика
Члан 17.
Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана, део средстава по основу
добити усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан
за уплату јавних прихода.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни
одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом
који уређује расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа и уз сагласност оснивача.
9. Планирање рада и развоја предузећа и однос према
оснивачу
Члан 18.
Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на доношењу планова и програма којима се одређују циљеви
развоја, начин и мере за њихову реализацију, као и друге
активности којима се обезбеђује унапређење делатности јавног предузећа.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: буџета оснивача, прихoда од обављања делатности и
других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег
програма пословања, који доноси надзорни одбор јавног
предузећа.
Програм пословања из става 3. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 19.
Предузеће, у складу са законом, доноси :
– годишњи програм пословања,
– средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа,
– дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа,
–финансијске планове
– друге планове и програме (посебне програме за коришћење субвенције, гаранције или других средстава).
Планове и програме предузећа из става 1. алинеја 1, 2, 3.
и 4. овог члана, доставља оснивачу на сагласност најкасније
до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих
оснивач да сагласност.
Члан 20.
Годишњи односно трогодишњи програм пословања предузећа садржи:
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
2. планиране нaбавке;
3. план инвестиција;
4. планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
5. елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга;
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6. план зарада и запошљавања;
7. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске
активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких
и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима предузеће послује.
Члан 21.
Уколико до почетка календарске године није донет програм пословања, до доношења тог програма зараде ће се обрачунавати и исплаћивати на начин и под условима утврђеним програмом за претходну годину.
Члан 22.
Предузеће је дужно да оснивачу доставља тромесечне
извештаје о реализацији годишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30
дана од дана истека тромесечја.
10. Услови и начин задужења предузећа
Члан 23.
Предузеће се може задуживати само под условом да је
финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма.
Укупно краткорочно задужење у току календарске године не може прећи укупно остварени приход предузећа у
претходној календарској години.
Приоритетне инвестиције, које предузеће намерава да
финансира задуживањем, морају бити дефинисане у планским актима предузећа, са процењеном вредношћу, извором финансирања, обимом средстава која ће бити обезбеђена задуживањем и динамиком отплате задужења.
У циљу задужења по најповољнијим тржишним условима, набавка финансијских услуга (зајмова, кредита) вршиће
се у отвореном поступку јавних набавки, у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 24.
Предузеће може да користи било који облик буџетске
помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи)
под условом да предложи посебан програм коришћења помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком
повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће довести предузеће у позицију да може да послује без ових облика помоћи или уз њихово смањење.
11. Заступање предузећа
Члан 25.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.
Члан 26.
Директор предузећа може дати пуномоћје другом лицу
ради вршења послова у име и за рачун предузећа – генерално пуномоћје, или само за извршење одређеног посла – специјално пуномоћје, у складу са законом и овим статутом.
Пуномоћје се даје у писменој форми, са навођењем врсте послова због којих се даје, њиховог обима, рока трајања
пуномоћја и права или забране пуномоћника да преноси
део свог овлашћења на друго лице.
Директор може опозвати, а пуномоћник отказати пуномоћје, под условима и на начин прописан законом.
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12. Капитал предузећа
Члан 27.
Основни капитал предузећа чине новчана средства у
укупном износу од 100,00 РСД.
Основни капитал из става 1. овог члана је удео оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу
предузећа.
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује
се у одговарајући регистар агенције за привредне регистре
и представља уписани капитал предузећа.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у
складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан законом којим
се уређује правни положај привредних друштава.
У складу са прописима који регулишу финансијско пословање, основни капитал предузећа према годишњем
извештају предузећа за 2011. годину, 31. децембра 2011.
године износи 1.129.542.554,94 динара. Наведени податак
наводи се у циљу праћења стања и промена на капиталу у
финансијским извештајима.
Члан 28.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава у јавној својини оснивач
стиче уделе у предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у предузећу подељен на уделе одређене номиналне вредности уписује се у регистар.
13. Органи предузећа
Члан 29.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор,
2) директор.
Надзорни одбор
Члан 30.
Надзорни одбор има три члана од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора предузећа
именује и разрешава оснивач на период од четири године.
Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених.
Члан 31.
За председника и члана Надзорног одбора именује се
лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
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6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се
додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања.
Члан 32.
Представник запослених у Надзорном одбору поред услова из члана 31. Статута мора испуњавати следеће услове:
1) да није био ангажован у вршењу финансијских извештаја предузећа у последњих пет година;
2) да није члан политичке странке;
Представника запослених предлаже репрезентативни
синдикат у предузећу.
Поступак за бирање и предлагање представника запослених за члана Надзорног одбора, до окончања води и
за њега одговара репрезентативни синдикат у предузећу, у
договору са другим синдикатима и запосленима.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу
предлагати представника запослених у надзорном одбору.
Члан 33.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се
пре истека периода на који су именовани, уколико:
1) предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи
програм пословања до 1. децембра текуће године за наредну годину;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне
мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету предузећа несавесним
понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.
Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања
новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Члан 34.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1. овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и
реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
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7) доноси Статут;
8) одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и Статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у јавном предузећу.
– одлуке из става 1. тач. 1) 2) 7) и 9) овог члана надзорни
одбор доноси уз сагласност Већа градске општине.
– одлуку из става 1. тачка 8) овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност оснивача.
Члан 35.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач
на основу одлуке Владе.
Члан 36.
Председник надзорног одбора сазива и председава седницом Надзорног одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седнице Надзорног одбора.
У случају одсутности председника Надзорног одбора
сваки од чланова надзорног одбора може сазвати седницу
Надзорног одбора, а на почетку седнице, већином гласова
присутних чланова бира се један од чланова за председавајућег.
Члан 37.
О питањима из своје надлежности, надзорни одбор одлучује већином гласова од укупног броја гласова, при чему
сваки члан Надзорног одбора има један глас.
Надзорни одбор на првој седници доноси пословник о
раду.
Члан 38.
Надзорни одбор одржава седнице по потреби, а најмање
четири седнице годишње.
Ако председник Надзорног одбора не сазове седницу
одбора на писани захтев било ког члана надзорног одбора,
тако да та седница Надзорног одбора буде одржана у року
од 30 дана од дана подношења захтева, седницу може сазвати и тај члан уз навођење разлога за сазивање седнице и
предлог дневног реда.
Члан 39.
Писани захтев за седницу надзорног одбора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља
се свим члановима у року предвиђеном Пословником о
раду Надзорног одбора, осим ако се сви чланови не сагласе
другачије.
Одлуке донете на седници надзорног одбора која није
сазвана у складу са законом, овим статутом и пословником
о раду надзорног одбора, нису пуноважне.
Члан 40.
Кворум за одржавање седнице надзорног одбора јесте
већина од укупног броја чланова.
Седнице надзорног одбора могу се одржати и писаним
или електронским путем, телефоном, телефаксом или упо-
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требом других средстава аудио-визуелне комуникације, под
условом да се томе не противи ниједан члан надзорног одбора у писаној форми.
Одсутни чланови могу гласати и писаним путем, када
се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници
надзорног одбора.
Члан 41.
Седницама надзорног одбора, осим чланова надзорног
одбора, могу присуствовати и чланови комисија Надзорног одбора, ако су на дневном реду питања из делокруга
одређене комисије.
Седници одбора на којој се расправља о финансијским
извештајима предузећа обавезно присуствујe ревизор предузећа.
Седницама надзорног одбора могу, по позиву председника надзорног одбора, присуствовати и друга стручна
лица ако је то потребно за расправљање по појединим питањима која су на дневном реду.
Члан 42.
На седницама надзорног одбора води се записник
који садржи нарочито: место и време одржавања седнице,
дневни ред, списак присутних и одсутних чланова, битан
садржај расправе по сваком питању дневног реда, резултати гласања и донете одлуке, као и евентуално издвојена
мишљења.
Записник потписује председник Надзорног одбора, односно члан који је у његовом одсуству председавао седницом и доставља се сваком члану.
Председник надзорног одбора дужан је да записник са
седнице Надзорног одбора достави свим члановима у року
од осам дана од дана одржане седнице.
Члан 43.
Надзорни одбор може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно Надзора над спровођењем одређених одлука
или ради обављања одређених стручних послова за потребе
Надзорног одбора.
Чланови комисија могу бити запослени у предузећу и
друга физичка лица која имају одговарајуће знање и радно
искуство од значаја за рад комисије.
Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Надзорног одбора.
Комисије имају најмање три члана.
Члан 44.
Чланови Надзорног одбора одговарају предузећу за
штету коју му проузрокују кршењем одредаба закона, овог
статута и аката оснивача.
Изузетно, чланови Надзорног одбора неће одговарати
за штету ако су поступали по акту оснивача.
Ако штета из става 1. овог члана настане као последица
одлуке Надзорног одбора, за штету одговарају сви чланови
Надзорног одбора.
У случају из става 3. овог члана, члан који је био уздржан од гласања сматра се да је гласао за ту одлуку у погледу
постојања одговорности за штету.
У случају из става 4. овог члана, ако члан није био присутан а седници Надзорног одбора на којој је одлука донета,
нити је за њу гласао на други начин, сматра се да је гласао
за ту одлуку у погледу постојања одговорности за штету,
ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од
осам дана по сазнању за њено доношење.
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Директор

Члан 45.
Директора предузећа именује оснивач по спроведеном
јавном конкурсу на мандатни период од четири године са
могућношћу поновног избора.
Одлуком о именовању утврђује се дан ступања на функцију директора предузећа.
Решење о именовању директора је коначно.
Радни однос се заснива на одређено време уговором о
раду.
Члан 46.
За директора предузећа може бити именовано лице које
испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог
члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 47.
Директор предузећа:
1) представља и заступа предузеће без ограничења;
2) организује и руководи процесом рада;
3) закључује уговоре у име и за рачун предузећа;
4) води пословање предузећа;
5) одговара за законитост рада предузећа;
6) предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) подноси извештај о резултатима пословања јавног
предузећа по периодичном и годишњем обрачуну и друге
извештаје Надзорном одбору;
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) предлаже Надзорном одбору нацрте општих аката;
11) предлаже Надзорном одбору доношење одлука ради
остваривања циљева и задатака предузећа;
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12) одлучује о унутрашњој организацији предузећа;
13) доноси акт о систематизацији;
14) бира извршне директоре;
15) закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
16) доноси одлуку о потреби заснивања радног односа
са запосленим и врши избор кандидата;
17) одлучује о распоређивању радника;
18) одлучује о дисциплинским предметима;
19) доноси решење о суспензији запосленог;
20) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и општим актима;
21) доноси одлуку о распореду радног времена и раду
дужем од пуног радног времена;
22) закључује колективни уговор са оснивачем и репрезентативним синдикатом ;
23) закључује уговоре о раду са запосленима;
24) одлучује о давању овлашћења и пуномоћја;
25) врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.
Члан 48.
Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у
року од 30 дана подношења оставке или разрешења.
Члан 49.
Оставка се у писаној форми подноси оснивачу.
Члан 50.
Предлог за разрешење директора предузећа може поднети Веће градске општине.
Предлог за разрешење директора предузећа може поднети и надзорни одбор преко Веће градске општине.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Члан 51.
Оснивач, разрешиће директора пре истека периода на
који је именован:
– уколико у току трајања мандата престане да испуњава
услове за директора јавног предузећа из члана 47. овог статута.
– уколико предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
– уколико се утврди да је, због нестручног несавесног
обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука
и организовању послова у предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања предузећа, односно од плана пословања предузећа;
– уколико се утврди да делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем
или на други начин;
– уколико извештај овлашћеног ревизора на годишњи
финансијски извештај буде негативан;
– уколико у току трајања мандата буде правноснажно
осуђен на условну или безусловну казну затвора;
– у другим случајевима прописаним законом.
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Члан 52.
Оснивач може разрешити директора пре истека периода
на који је именован:
– уколико предузеће не достави тромесечни извештај у
року прописаним законом;
– уколико предузеће не испуни планиране активности
из годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
– уколико предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
– предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима;
– предузеће врши исплату зарада без овере образаца из
члана 66. Закона о јавним предузећима;
– не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских
извештаја;
– предузеће не поступи по препорукама из извештаја
овлашћеног ревизора;
– не извршава одлуке надзорног одбора;
– у другим случајевима прописаним законом.
Члан 53.
Оснивач именује вршиоца дужности директора до именовања директора предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован на период који
није дужи од од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење
директора из члана 47. статута.
Извршни директор
Члан 54.
Директор може бирати извршне директоре за вођење
послова из одређених области од значаја за успешно функционисање предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења
које му је одредио директор, у складу са Оснивачким актом
и Статутом предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог
члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
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6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира
за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у предузећу.
Предузеће има три извршна директора.
14. Располагање (отуђивање и прибављање) имовином
предузећа
Члан 55.
Имовину предузећа чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину
предузећа у складу са законом, укључујићи и право коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће не може да отуђи имовину веће вредности
који су у функцији обављања претежне делатности за коју
је образовано предузеће.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у
предузеће преносом права коришћења, без преноса права
својине, предузеће не може да располаже, нити да их даље
уступа на коришћење, без сагласности оснивача.
Предузеће управља и располаже својом имовином у
складу са законом, оснивачким актом и овим статутом.
Члан 56.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана град/
општина стиче уделе у предузећу, као и права по основу тих
удела.
Капитал у предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.
15. Спољни надзор
Члан 57.
Годишњи финансијски извештаји предузећа су предмет
ревизије.
Ревизор предузећа дужан је да пре закључења уговора о
вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње за
време трајања тог уговора, Надзорном одбору предузећа
достави:
1. писану изјаву којом потврђује своју независност од
предузећа;
2. обавештење о свим услугама које је у претходном периоду, поред ревизије финансијских извештаја, пружио
предузећу.
16. Обавеза чувања аката и докумената
Члан 58.
Акт и документа је сваки писани састав којим се
покреће, мења, допуњава, прекида или завршава службена
делатност предузећа.
Обавеза чувања аката спроводи се у складу са Правилником о канцеларијском и архивском пословању предузећа
и листом категорије регистратурског материјала са роковима чувања.
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17. Пословна тајна

Члан 59.
Пословном тајном сматрају се документа, подаци и
исправе, односно акти који су законом и другим прописима или нормативним актом, као и појединачним одлукама и
документима одговарајућих органа, проглашени пословном
тајном.
Пословна тајна је и податак чије би саопштавање
трећем лицу могло нанети штету предузећу, као и податак
који има или може имати економску вредност зато што
није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима,
која би његовим коришћењем или саопштавањем могла
остварити економску корист и који је од стране предузећа
заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове
тајности.
Пословну тајну дужни су да чувају чланови органа предузећа, директор и сви запослени који на било који начин
сазнају за исправе или податке који се сматрају пословном
тајном.
Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку
радног односа у предузећу у периоду од две године од дана
престанка тог својства.
Одавање пословне тајне представља тежу повреду радне
дужности.
Предузеће може поднети тужбу против лица које повреди дужност чувања пословне тајне, којом може тражити
накнаду штете. Подношење тужбе не искључује и не условљава могућност отказа уговора о раду, у складу са законом
којим се уређују радни односи.
18. Јавност рада предузећа
Члан 60.
Јавност у раду предузећа, обезбеђује се редовним извештавањем јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, као и о другим чињеницама које могу
бити од интереса за јавност.
Предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из тог
програма ако предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
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послова из делатности предузећа, сагласно општем акту о
минимуму процеса рада.
Запослени који обављају послове и задатке из претходног става, дужни су да извршавају налоге директора предузећа.
О раду предузећа и организацији вршења послова за време штрајка, директор предузећа дужан је да упозна јавност.
Запослени који учествује у штрајку, остварује права из
радног односа сагласно закону, али не остварује право на
материјалну накнаду за време штрајка.
Члан 62.
У случају да се у предузећу не обезбеде услови за остваривање минимума процеса рада. Оснивач предузима неопходне мере, ако оцени да могу наступити штетне последице за
живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност
имовине или друге штетне неотклоњиве последице, и то:
1. увођење радне обавезе
2. радно ангажовање запослених из других система и
радно ангажовање нових лица,
3. покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и чланова надзорног одбора предузећа.
20. Заштита животне средине
Члан 63.
Предузеће је дужно да се у свом пословању придржава
свих законских прописа који се односе на заштиту животне
средине и безбедности и здрављу на раду.
Запослени у предузећу имају право и дужност да обезбеђују услове за заштиту животне и радне средине, да спречавају штетне последице које доводе у опасност живот и
здравље запослених, као и других грађана.
Предузимање мера за заштиту животне и радне средине
у предузећу саставни је део укупних активности запослених, других органа и директора, а превасходно у сталном
унапређивању организације рада и отклањању узрока који
доводе до отежавања услова рада.
Надзорни одбор и директор предузећа, редовно ће информисати запослене и надлежне органе о мерама, активностима и проблемима који се јављају у вези са заштитом
животне и радне средине.
Члан 64.
Надзорни одбор предузећа доноси одлуке и мере ради
заштите и унапређења животне средине, образује своју
комисију или друго тело, или задужује поједине запослене
који се старају о спровођењу мера за заштиту и унапређење
животне средине.

19. Права и обавезе за време штрајка

21. Општи акти предузећа

Члан 61.
Начин организовања и спровођења штрајка врши се у
складу са Законом о штрајку и Колективним уговором код
послодавца ЈП Спортски центар „Нови Београд”. У предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом којим се уређују услови за организовање штрајка,
колективним уговором и актом оснивача о минимуму процеса рада.
За време трајања штрајка у предузећу се организује извршавање послова и задатака у циљу обезбеђења вршења

Члан 65.
Општи акти предузећа су Статут, правилници, колективни уговор, пословници, упутства и одлуке, којима се на
општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт предузећа и други општи
акти предузећа морају биту у сагласности са статутом.
Општи акти морају бити доступни свим запосленима у предузећу.
Општи акти предузећа мењају се на начин и по поступку
по коме се и доносе.
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Члан 66.
Статут предузећа мења се одлуком надзорног одбора, на
коју сагласност даје оснивач.
Законски заступник предузећа дужан је да после сваке
измене статута, сачини пречишћен текст Статута и да га
потпише.
Свака измена статута, као и његов пречишћен текст после измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.
22. Прелазне и завршне одредбе
Члан 67.
Постојећа општа акта донета на снагу пре ступања на
снагу овог статута остају на снази и примењиваће се уколико нису у супротности са овим статутом. Рок за усаглашавање општих аката са овим статутом је 90 дана од дана
његовог ступања на снагу.
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Члан 68.
Овај статут ступа на снагу даном давања сагласности од
стране оснивача, а објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Члан 69.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут
Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, број 13/13) и Статут о измени и
допуни Статута Јавног предузећа Спортски центар „Нови
Београд” („Службени лист Града Београда”, број 40/13).
Надзорни одбор ЈП Спортски центар „Нови Београд”
Број 2085/3-I, 13. децембра 2016. године
Председник
Марко Стефановић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборници
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборници
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета Градске општине
Звездара за 2016. годину – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о буџету Градске општине Звездара за
2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Статута Градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске
општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о пружању правне помоћи – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног
предузећа „Пословни простор Звездара”– – – – – –
Решење о давању сагласности на План и програм
пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп
– Звездара” за 2017. годину са очекиваним остварењем
плана и програма пословања у 2016. години– – – – – –
ЗЕМУН
Одлука о буџету Градске општине Земун за 2017.
годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
НОВИ БЕОГРАД
Одлука о буџету Градске општине Нови Београд
за 2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
2
2
27
28
28
29

29

29

55

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе
Градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Нови Београд –
Одлука о организовању продајне изложбе
пољопривредних производа, цвећа и осталих биљних засада на територији градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама
на територији градске општине Нови Београд – – –
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд – у ликвидацији – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар
„Нови Београд” са огласом– – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању општинског правобраниоца Градске општине Нови Београд – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора
Јавног предузећа „Пословни простор” – општина
Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању в.д. председника месних
заједница на територији градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о давању сагласности на Статут ЈП
Спортски центар „Нови Београд” са Статутом – – –
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

29. децембар 2016.

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

