
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула на 3. седници 
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 46. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука Уставног Суда, 54/11, 12/20, 16/20 – 
аутентично тумачење и 68/20), донела је

ОДЛУКУ

1. Констатује се неприхватање мандата одборника у 
Скупштини Градске општине Палилула, и то Милошу Ја-
њетовићу са изборне листе Александар Шапић – Победа за 
Палилулу.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-23/2020-I-7, 2. октобра 2020. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 3. седни-
ци одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 48. 
Закона о локалним изборима Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 – одлука 
Уставног Суда, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 
68/20), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Палилула изабраном на изборима за одборнике 
Скупштине Градске општине Палилула одржаним 21. јуна 
2020. године и поновљеним на једном бирачком месту 28. 
јуна 2020. године, и то Милошу Павловићу са изборне листе 
Александар Шапић – Победа за Палилулу.

2. Мандат одборника Скупштине Градске општине Па-
лилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 
до истека мандата одборника којем је престао мандат.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Палилула
 Број 020-24/2020-I-7, 2. октобра 2020. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 3. седници 
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 63. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 
72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон, и 47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилу-
ла („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10, 35/13, 
89/19 и 111/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2020. 

годину („Службени лист Града Београда”, бр. 129/19, 4/20 и 
43/20), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС Износ
(динара)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8): 793.468.606

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 793.468.606
– текући приходи буџета укључујући и донације 793.468.606
– приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника  -

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

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 
4+5): 1.078.384.759

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 761.293.866
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ОПИС Износ
(динара)

– текући буџетски расходи укључујући и донације 761.293.866

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

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

317.090.893

– текући буџетски издаци са донацијама 317.090.893

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

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -284.916.153

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

ОПИС Износ
(динара)

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 
9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 180.000

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) 
+(92-62): -284.736.153

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228)  -

Примања од задуживања (категорија 91) -
Неутрошена средства из претходних година 284.736.153
Издаци за отплату главнице дуга (61) -
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спрово-
ђења јавних политика (део 62) -

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 284.736.153

Члан 2.
Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2020. години планирају се у износу од 316.490.893 динара, односно у 

износу од 313.000.000 динара за 2021. годину, а у износу од 345.200.000 динара за 2022. годину, и то за следеће намене:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2020
година

– износ –
(динара)

2021
година

– износ –
(динара)

2022
година

– износ –
(динара)

511 01 Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање 79.701.522 75.000.000 75.000.000

511 01 Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора – капи-
тално одржавање - 205.000.000 230.000.000

511 13 Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање 114.991.865 - -
511 01 Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација 5.000.000 5.000.000

511 13 Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора – про-
јектна документација 5.853.600 - -

511 01 Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора – про-
јектна документација - 15.000.000 20.000.000

511 01 Пројекат водоводне мреже на територији Општине 5.973.600 6.000.000 6.000.000
511 01 Пројекат индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на територији општине 18.300.000 - -
511 13 Пројекат индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на територији општине 35.000.000 - -
511 07 Пројекат индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на територији општине 20.000.000 - -
511 01 Пројекат за енерегетску санацију основне школе „Ослободиоци Београда” 5.150.400 - -
511 01 Пројекат за енерегетску санацију основне школе „Др Арчибалд Рајс” 8.868.000 - -
511 04 ЦК „Влада Дивљан” – стручни надзор и пројектно планирање 300.000 - -
512 01 Административна опрема 3.045.000 6.000.000 6.000.000
512 01 Пета гимназија – опремање намештајем 10.161.160 - -
512 13 Електронска опрема СПЦ „Радивој Кораћ” – постављање система видео надзора 97.977 - -
512 01 Административна опрема ЦК „Влада Дивљан” 800.000 800.000 3.000.000
512 04 Административна опрема ЦК „Влада Дивљан” 629.771 - -
512 01 Набавка опреме за спорт – теретане на отвореном 4.432.398 - -
512 01 Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан „ 200.000 200.000 200.000
515 13 Инсталирање софтвера за заштиту рачунарске мреже 2.985.600 - -

УКУПНО 316.490.893 313.000.000 345.200.000

Члан 3.
У члану 4. износ „4.646.817” замењује се износом „2.247.503”, а износ „3.646.817” износом „2.047.503”. 

Члан 4.
У члану 5. „примања по врстама и издаци по основним наменама” утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА 
 Економска

класификација Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
 2019 ГОДИНЕ - 284.736.153 284.736.153

   Свега 3: - 284.736.153 284.736.153
7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71  Порези
711  Порез на зараде 356.365.687 - 356.365.687
711  Порез на приходе од самосталних делатности 13.579.695 - 13.579.695

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

- - -

711  Порези на доходак, добит и 
 капиталне добитке (на земљиште) - - -
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 Економска
класификација Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

711  Самодоприноси - - -

713  Порез на имовину 
 (од непокретности) 308.941.853 - 308.941.853

713  Порез на наслеђе и поклон - - -

713  Порез на имовину 
 (на апсолутна права) 18.500.000 - 18.500.000

714  Порези на добра и услуге 
 (комуналне таксе) 7.962.000 - 7.962.000

714  Накнада за коришћење јавних површина 10.000.000 - 10.000.000

716  Други порези
 (комуналне таксе) 6.151.000 - 6.151.000

  Свега 71: 721.500.235 - 721.500.235
73  Донације и трансфери

732  Текуће донације од међународних 
 организација у корист нивоа општина - - -

733  Други текући трансфери од 
 Републике у корист нивоа општина - 110.000 110.000

733  Текући наменски трансфери од 
 Републике у корист нивоа општина - 7.425.000 7.425.000

733  Текући трансфери градова у 
 корист нивоа општина - 24.377.600 24.377.600

733  Капитални трансфери градова у 
 корист нивоа општина - - -

 Свега 73: - 31.912.600 31.912.600
74  Други приходи

741  Приходи од камата на средства
 буџета општине - - -

741  Приходи од имовине 
 (комуналне таксе) 2.887.000 - 2.887.000

742  Приходи од продаје добара и услуга
 у корист нивоа општина 11.000.000 3.980.000 14.980.000

742  Општинске административне
 таксе 2.000.000 - 2.000.000

742  Накнада за уређивање грађевинског земљишта 1.000.000 - 1.000.000

742  Приходи од делатности општинских 
 органа и организација 500.000 - 500.000

743  Приходи од новчаних казни у 
 корист нивоа општина 100.000 - 100.000

743  Приходи од мандатних казни у 
 корист нивоа општина 1.000.000 - 1.000.000

744  Текући добровољни
 трансфери од правних лица - 50.000 50.000

745  Остали приходи у корист нивоа
 општина 1.500.000 15.638.771 17.138.771

   Свега 74: 19.987.000 19.668.771 39.655.771

77  Меморандумске ставке
 за рефундацију расхода

772  Меморандумске ставке
 из претходне године 400.000 - 400.000

   Свега 77: 400.000 - 400.000
   Свега 7: 741.887.235 51.581.371 793.468.606

812  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
 ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - - -

911  ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
 ЗАДУЖИВАЊА - - -

921  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 180.000 180.000

   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 741.887.235 336.497.524 1.078.384.759

ИЗДАЦИ – Општи део 
Економска 

 класификација Опис Средства из 
буџета

Из других
извора Укупно 

 4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ
 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 200.146.834 - 200.146.834
 412  Социјални доприноси на терет послодавца 33.677.021 - 33.677.021
 413  Накнаде у натури 6.315.000 478.000 6.793.000
 414  Социјална давања 2.406.000 669.734 3.075.734
 415  Накнаде трошкова за запослене 5.000 - 5.000
 416  Награде запосленима и остали посебни расходи 4.360.502 150.000 4.510.502

   Свега 41: 246.910.357 1.297.734 248.208.091
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Економска 
 класификација Опис Средства из 

буџета
Из других

извора Укупно 

 42  Коришћење услуга и роба
 421  Стални трошкови 40.225.012 14.056.220 54.281.232
 422  Трошкови путовања 9.939.208 3.651.304 13.590.512
 423  Услуге по уговору 111.786.756 26.706.463 138.493.219
 424  Специјализоване услуге 47.310.429 6.409.291 53.719.720
 425  Текуће поправке и одржавање 57.042.468 60.926.348 117.968.816
 426  Материјал 15.978.192 1.633.574 17.611.766

   Свега 42: 282.282.065 113.383.200 395.665.265
 43  Амортизација и употреба средстава за рад

 431  Амортизација некретнина и опреме - - -
   Свега 43: - - -

 44  Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
 441  Отплата домаћих камата 6.414 - 6.414
 444  Пратећи трошкови задуживања - - -

   Свега 44: 6.414 - 6.414
 46  Донације, дотације и трансфери

 463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
 465  Остале дотације и трансфери 1.000.000 - 1.000.000

   Свега 46: 1.000.000 - 1.000.000
 47  Социјално осигурање и социјална заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10.506.945 37.429.416 47.936.361
   Свега 47: 10.506.945 37.429.416 47.936.361

 48  Остали расходи
 481  Дотације невладиним организацијама 52.548.271 3.239.798 55.788.069
 482  Порези, обавезне таксе и казне 5.702.000 3.350.163 9.052.163
 483  Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000 - 1.000.000

 484  Накнада за штету насталу од елементарних 
 непогода - 924.000 924.000

 485  Накнада за штету насталу од стране државних 
 органа 66.000 - 66.000

   Свега 48: 59.316.271 7.513.961 66.830.232
 49  Средства резерве

 499  Средства резерве (стална и текућа) 2.247.503 - 2.247.503
   Свега 49: 2.247.503 - 2.247.503
   Свега 4: 602.269.555 159.624.311 761.893.866

 5  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
 ИМОВИНУ

 51  Основна средства
 511  Зграде и грађевински објекти 117.993.522 176.145.465 294.138.987
 512  Машине и опрема 18.638.558 727.748 19.366.306
 513  Остале некретнине и опрема - - -
 514  Култивисана имовина - - -
 515  Нематеријална имовина 2.985.600 - 2.985.600

   Свега 51: 139.617.680 176.873.213 316.490.893
 54  Природна имовина

 541  Земљиште - - -
   Свега 54: - - -
   Свега 5: 139.617.680 176.873.213 316.490.893

 6
 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
 ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 61  Отплата главнице
 611  Отплата главнице домаћим кредиторима - - -

   Свега 61: - - -
 62  Набавка финансијске имовине

 621  Набавка домаће финансијске имовине - - -
   Свега 62: - - -
   Свега 6: - - -
   УКУПНИ РАСХОДИ: 741.887.235 336.497.524 1.078.384.759

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 6. став 1., износ „1.157.580.074” замењује се износом „1.078.384.759”.
У ставу 2. алинејa 1, текст „текућих прихода” замењује се текстом „општих прихода и примања буџета”, док се износ 

„824.319.150” замењује износом „741.887.235”.
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У ставу 2. алинејa 2, износ „24.134.771” замењује се износом „19.618.771”.
У ставу 2. алинејa 3, износ „24.160.000” замењује се износом „31.912.600”.
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I        СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ

   2101  ПРОГРАМ 16: Политички систем
 локалне самоуправе

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

   2101-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање Скупштине

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.000.000 - 5.000.000
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 900.000 - 900.000
    413  Накнаде у натури 95.000 - 95.000

414  Социјална давања запосленима 75.000 - 75.000
415  Накнаде трошкова за запослене - - -

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 580.000 - 580.000
    421  Стални трошкови 550.000 37.440 587.440
    422  Трошкови путовања - - -
    423  Услуге по уговору 4.030.000 - 4.030.000

424  Специјализоване услуге - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

    481  Дотације невладиним организацијама
       – дотације политичким странкама 757.575 237.798 995.373

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 11.987.575 - 11.987.575
13  Приходи из претходних година - 275.238 275.238
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 2101-0001: 11.987.575 275.238 12.262.813

  2101-1004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине
423  Услуге по уговору 90.000 - 90.000

 Извори финансирања за пројекат 2101-1004:
01  Општи приходи и примања буџета 90.000 - 90.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 2101-1004: 90.000 - 90.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Општи приходи и примања буџета 12.077.575 - 12.077.575
13  Приходи из претходних година - 275.238 275.238
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 110: 12.077.575 275.238 12.352.813

  160    Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
  2101-1007 ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора

  416  Награде запосленима и остали посебни расходи 2.215.502 - 2.215.502
  421  Стални трошкови 945.400 - 945.400
  422  Трошкови путовања 24.000 - 24.000

423  Услуге по уговору 7.410.357 - 7.410.357
426  Материјал 22.184 - 22.184

  463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
  481  Дотације невладиним организацијама 555.696 - 555.696

 Извори финансирања за пројекат 2101-1007:
01  Општи приходи и примања буџета 11.173.139 - 11.173.139
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2101-1007: 11.173.139 - 11.173.139

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Општи приходи и примања буџета 11.173.139 - 11.173.139
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 160: 11.173.139 - 11.173.139

 Извори финансирања за програм 16:
01  Општи приходи и примања буџета 23.250.714 - 23.250.714
13  Приходи из претходних година - 275.238 275.238
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
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   Укупно за програм 16: 23.250.714 275.238 23.525.952
 Извори финансирања за раздео I:

01  Општи приходи и примања буџета 23.250.714 - 23.250.714
13  Приходи из претходних година - 275.238 275.238
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за раздео I: 23.250.714 275.238 23.525.952

II      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
   2101  ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе
  110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

   2101-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Функционисање Извршних органа

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 25.245.000 - 25.245.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 4.387.500 - 4.387.500

    413  Накнаде у натури 420.000 - 420.000
414  Социјална давања запосленима 160.000 - 160.000
415  Накнаде трошкова за запослене - - -

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000 - 60.000
    422  Трошкови путовања 100.000 - 100.000

423  Услуге по уговору 30.000 - 30.000
424  Специјализоване услуге 50.000 - 50.000
465  Остале дотације и трансфери - - -

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01  Општи приходи и примања буџета 30.452.500 - 30.452.500
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 2101-0002: 30.452.500 - 30.452.500

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Општи приходи и примања буџета 30.452.500 - 30.452.500
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за функцију 110: 30.452.500 - 30.452.500

 Извори финансирања за програм 16:
01  Општи приходи и примања буџета 30.452.500 - 30.452.500
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 16: 30.452.500 - 30.452.500

 Извори финансирања за раздео II:
01  Општи приходи и примања буџета 30.452.500 - 30.452.500
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II: 30.452.500 - 30.452.500

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

  070    Социјална помоћ угроженом становништву

   0901-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Једнократне помоћи и други облици помоћи

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 700.000 110.000 810.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01  Општи приходи и примања буџета 700.000 - 700.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - 110.000 110.000
   Укупно за програмску активност 0901-0001: 700.000 110.000 810.000

   0901-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Дневне услуге у заједници

481  Дотације невладиним организацијама 20.000.000 - 20.000.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:

01  Општи приходи и примања буџета 20.000.000 - 20.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0003: 20.000.000 - 20.000.000

   0901-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Подршка реализацији програма Црвеног крста

481  Дотације невладиним организацијама 500.000 - 500.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:

01  Општи приходи и примања буџета 500.000 - 500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0005: 500.000 - 500.000
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   0901-1001  ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.840.000 296.820 3.136.820

 Извори финансирања за пројекат 0901-1001:
01  Општи приходи и примања буџета 2.840.000 - 2.840.000
13  Приходи из претходних година - 296.820 296.820
   Укупно за пројекат 0901-1001: 2.840.000 296.820 3.136.820

   0901-1002  ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе”
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 14.382.000 14.382.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1002:
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 14.382.000 14.382.000
   Укупно за пројекат 0901-1002: - 14.382.000 14.382.000

   0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 550.000 9.900.000 10.450.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1005:
01  Општи приходи и примања буџета 550.000 - 550.000
13  Приходи из претходних година - 4.950.000 4.950.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 4.950.000 4.950.000
   Укупно за пројекат 0901-1005: 550.000 9.900.000 10.450.000

   0901-1006 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 550.000 7.869.369 8.419.369

 Извори финансирања за пројекат 0901-1006:
01  Општи приходи и примања буџета 550.000 - 550.000
13  Приходи из претходних година - 5.394.369 5.394.369
07  Трансфери од других нивоа власти - 2.475.000 2.475.000
   Укупно за пројекат 0901-1006: 550.000 7.869.369 8.419.369

   0901-1008 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 1.800.000 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1008:
01  Општи приходи и примања буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - 1.800.000 1.800.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1008: 200.000 1.800.000 2.000.000

   0901-1009 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 1.800.000 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1009:
01  Општи приходи и примања буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - 1.800.000 1.800.000
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1009: 200.000 1.800.000 2.000.000

   0901-1013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи
421  Стални трошкови - 3.313.188 3.313.188

 Извори финансирања за пројекат 0901-1013:
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.313.188 3.313.188
   Укупно за пројекат 0901-1013: - 3.313.188 3.313.188

   0901-1014 ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера
422  Трошкови путовања 8.450.208 2.956.304 11.406.512

 Извори финансирања за пројекат 0901-1014:
01  Општи приходи и примања буџета 8.450.208 - 8.450.208
13  Приходи из претходних година - 2.956.304 2.956.304
   Укупно за пројекат 0901-1014: 8.450.208 2.956.304 11.406.512

 Извори финансирања за функцију 070:
01  Општи приходи и примања буџета 33.990.208 - 33.990.208
13  Приходи из претходних година - 34.892.681 34.892.681
07  Трансфери од других нивоа власти - 7.535.000 7.535.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за функцију 070: 33.990.208 42.427.681 76.417.889

 Извори финансирања за програм 11:
01  Општи приходи и примања буџета 33.990.208 - 33.990.208
13  Приходи из претходних година - 34.892.681 34.892.681
07  Трансфери од других нивоа власти - 7.535.000 7.535.000
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08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за програм 11: 33.990.208 42.427.681 76.417.889

   0602  ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
  110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

    421  Стални трошкови - - -
    422  Трошкови путовања - - -
    423  Услуге по уговору 7.722.000 - 7.722.000

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 250.000 19.276 269.276
444  Пратећи трошкови задуживања - - -

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

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

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 7.972.000 - 7.972.000
13  Приходи из претходних година - 19.276 19.276
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 7.972.000 19.276 7.991.276

   0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Текућа буџетска резерва

499  Средства резерве 2.047.503 - 2.047.503
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:

01  Општи приходи и примања буџета 2.047.503 - 2.047.503
   Укупно за програмску активност 0602-0009: 2.047.503 - 2.047.503

   0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Стална буџетска резерва

499  Средства резерве 200.000 - 200.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:

01  Општи приходи и примања буџета 200.000 - 200.000
   Укупно за програмску активност 0602-0010: 200.000 - 200.000

   0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења
423  Услуге по уговору 7.620.000 633.000 8.253.000

 Извори финансирања за пројекат 0602-1001:
01  Општи приходи и примања буџета 7.620.000 - 7.620.000
13  Приходи из претходних година - 633.000 633.000
   Укупно за пројекат 0602-1001: 7.620.000 633.000 8.253.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Општи приходи и примања буџета 17.839.503 - 17.839.503
13  Приходи из претходних година - 652.276 652.276
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 17.839.503 652.276 18.491.779
130    Опште услуге

   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 156.000.000 - 156.000.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 26.000.000 - 26.000.000
413  Накнаде у натури 5.800.000 - 5.800.000
414  Социјална давања запосленима 2.171.000 44.734 2.215.734
415  Накнаде трошкова за запослене 5.000 - 5.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 1.505.000 - 1.505.000
421  Стални трошкови 22.261.712 1.007.401 23.269.113
422  Трошкови путовања 1.335.000 - 1.335.000
423  Услуге по уговору 64.323.736 3.612.748 67.936.484
424  Специјализоване услуге 75.000 - 75.000
425  Текуће поправке и одржавање 9.600.998 21.651 9.622.649
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426  Материјал 14.845.689 204.298 15.049.987
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 1.000.000 - 1.000.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 332.000 - 332.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 66.000 - 66.000
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 3.045.000 - 3.045.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 2.985.600 - 2.985.600

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 311.351.735 - 311.351.735
13  Приходи из претходних година - 4.890.832 4.890.832
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 311.351.735 4.890.832 316.242.567
   0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига

422  Трошкови путовања - 550.000 550.000
 Извори финансирања за пројекат 0602-1002:

01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - 550.000 550.000
   Укупно за пројекат 0602-1002: - 550.000 550.000

 Извори финансирања за функцију 130:
01  Општи приходи и примања буџета 311.351.735 - 311.351.735
13  Приходи из претходних година - 4.890.832 4.890.832
07  Трансфери од других нивоа власти - 550.000 550.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 130: 311.351.735 5.440.832 316.792.567
220    Цивилна одбрана

   0602-0014  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање у ванредним ситуацијама

423  Услуге по уговору 60.000 50.000 110.000

424  Специјализоване услуге 7.100.000 3.500.000 10.600.000

426  Материјал 593.319 - 593.319
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:
01  Општи приходи и примања буџета 7.753.319 - 7.753.319
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - 3.500.000 3.500.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 50.000 50.000

 Укупно за програмску активност 0602-0014: 7.753.319 3.550.000 11.303.319
 Извори финансирања за функцију 220:

01  Општи приходи и примања буџета 7.753.319 - 7.753.319
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - 3.500.000 3.500.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 50.000 50.000

 Укупно за функцију 220: 7.753.319 3.550.000 11.303.319
330    Судови

   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

423  Услуге по уговору 1.000.000 - 1.000.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 70.000 - 70.000
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483  Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000 - 1.000.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01  Општи приходи и примања буџета 2.070.000 - 2.070.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 2.070.000 - 2.070.000
 Извори финансирања за функцију 330:

01  Општи приходи и примања буџета 2.070.000 - 2.070.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 330: 2.070.000 - 2.070.000
 Извори финансирања за програм 15:

01  Општи приходи и примања буџета 339.014.557 - 339.014.557
13  Приходи из претходних година - 5.543.108 5.543.108
07  Трансфери од других нивоа власти - 4.050.000 4.050.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 50.000 50.000
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програм 15: 339.014.557 9.643.108 348.657.665
   0101  ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој

421    Пољопривреда

   0101-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Мере подршке руралном развоју

422  Трошкови путовања 30.000 - 30.000
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 5.970.210 994.495 6.964.705
426  Материјал - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
01  Општи приходи и примања буџета 6.000.210 - 6.000.210
13  Приходи из претходних година - 994.495 994.495
07 Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0101-0002: 6.000.210 994.495 6.994.705
 Извори финансирања за функцију 421:

01  Општи приходи и примања буџета 6.000.210 - 6.000.210
13  Приходи из претходних година - 994.495 994.495
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 421: 6.000.210 994.495 6.994.705
 Извори финансирања за програм 5:

01  Општи приходи и примања буџета 6.000.210 - 6.000.210
13  Приходи из претходних година - 994.495 994.495
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програм 5: 6.000.210 994.495 6.994.705
   0701  ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

450    Саобраћај

   0701-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

425  Текуће поправке и одржавање 1.155.000 - 1.155.000
511  Зграде и грађевински објекти 79.701.522 120.845.465 200.546.987

 Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:
01  Општи приходи и примања буџета 80.856.522 - 80.856.522
13  Приходи из претходних година - 120.845.465 120.845.465
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0702-0002: 80.856.522 120.845.465 201.701.987
   0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја

423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
481  Дотације невладиним организацијама - 3.000.000 3.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0701-1002:
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.000.000 3.000.000
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07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0701-1002: - 3.000.000 3.000.000

 Извори финансирања за функцију 450:
01  Општи приходи и примања буџета 80.856.522 - 80.856.522
13  Приходи из претходних година - 123.845.465 123.845.465
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 450: 80.856.522 123.845.465 204.701.987
 Извори финансирања за програм 7:

01  Општи приходи и примања буџета 80.856.522 - 80.856.522
13  Приходи из претходних година - 123.845.465 123.845.465
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програм 7: 80.856.522 123.845.465 204.701.987
   0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине

560  Заштита животне средине некласификована на другом месту

   0401-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање заштитом животне средине

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

 Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 924.000 924.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0401-0001: - 924.000 924.000

   0401-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Управљање отпадним водама

511  Зграде и грађевински објекти 18.300.000 55.000.000 73.300.000
 Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:

01  Општи приходи и примања буџета 18.300.000 - 18.300.000
13  Приходи из претходних година - 35.000.000 35.000.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 20.000.000 20.000.000

 Укупно за програмску активност 0401-0004: 18.300.000 55.000.000 73.300.000
   0401-1003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега

424  Специјализоване услуге 4.800.000 - 4.800.000
 Извори финансирања за пројекат 0401-1003:

01  Општи приходи и примања буџета 4.800.000 - 4.800.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0401-1003: 4.800.000 - 4.800.000

   0401-1004 ПРОЈЕКАТ: Уређење Ада Хује
424  Специјализоване услуге 182.800 - 182.800
514  Култивисана имовина - - -

 Извори финансирања за пројекат 0401-1004:
01  Општи приходи и примања буџета 182.800 - 182.800
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0401-1004: 182.800 - 182.800

 Извори финансирања за функцију 560:
01  Општи приходи и примања буџета 23.282.800 - 23.282.800
13  Приходи из претходних година - 35.924.000 35.924.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 20.000.000 20.000.000

 Укупно за функцију 560: 23.282.800 55.924.000 79.206.800
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 Извори финансирања за програм 6:
01  Општи приходи и примања буџета 23.282.800 - 23.282.800
13  Приходи из претходних година - 35.924.000 35.924.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 20.000.000 20.000.000

 Укупно за програм 6: 23.282.800 55.924.000 79.206.800
   0501  ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

620    Развој заједнице
  0501-1001 ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката

423  Услуге по уговору - 6.960.000 6.960.000
511  Зграде и грађевински објекти 14.018.400 - 14.018.400

 Извори финансирања за пројекат 0501-1001:
01  Општи приходи и примања буџета 14.018.400 - 14.018.400
13  Приходи из претходних година - 6.960.000 6.960.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0501-1001: 14.018.400 6.960.000 20.978.400

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Општи приходи и примања буџета 14.018.400 - 14.018.400
13  Приходи из претходних година - 6.960.000 6.960.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 620: 14.018.400 6.960.000 20.978.400

 Извори финансирања за програм 17:
01  Општи приходи и примања буџета 14.018.400 - 14.018.400
13  Приходи из претходних година - 6.960.000 6.960.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 17: 14.018.400 6.960.000 20.978.400

   1101  ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
620    Развој заједнице

   1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката
424  Специјализоване услуге 418.029 776.971 1.195.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1001:
01  Општи приходи и примања буџета 418.029 - 418.029
13  Приходи из претходних година - 776.971 776.971
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1001: 418.029 776.971 1.195.000

   1101-1007 ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине
423  Услуге по уговору 4.600.000 8.112.095 12.712.095
424  Специјализоване услуге 60.000 - 60.000
441  Отплата домаћих камата 6.414 - 6.414
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 10.161.160 - 10.161.160

 Извори финансирања за пројекат 1101-1007:
01  Општи приходи и примања буџета 14.827.574 - 14.827.574
13  Приходи из претходних година - 8.112.095 8.112.095
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1007: 14.827.574 8.112.095 22.939.669

   1101-1008 ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном
512  Машине и опрема 4.432.398 - 4.432.398

 Извори финансирања за пројекат 1101-1008:
01  Општи приходи и примања буџета 4.432.398 - 4.432.398
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1008: 4.432.398 - 4.432.398

   1101-1010 ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 260.000 - 260.000
425  Текуће поправке и одржавање - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за пројекат 1101-1010:
01  Општи приходи и примања буџета 260.000 - 260.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
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   Укупно за пројекат 1101-1010: 260.000 - 260.000
 Извори финансирања за функцију 620:

01  Општи приходи и примања буџета 19.938.001 - 19.938.001
13  Приходи из претходних година - 8.889.066 8.889.066
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

     Укупно за функцију 620: 19.938.001 8.889.066 28.827.067
660  Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

   1101-1012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови 370.000 186.865 556.865

 Извори финансирања за пројекат 1101-1012:
01  Општи приходи и примања буџета 370.000 - 370.000
13  Приходи из претходних година - 6.865 6.865
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
   Укупно за пројекат 1101-1012: 370.000 186.865 556.865

 Извори финансирања за функцију 660:
01  Општи приходи и примања буџета 370.000 - 370.000
13  Приходи из претходних година - 6.865 6.865
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
   Укупно за функцију 660: 370.000 186.865 556.865

 Извори финансирања за програм 1:
01  Општи приходи и примања буџета 20.308.001 - 20.308.001
13  Приходи из претходних година - 8.895.931 8.895.931
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 1: 20.308.001 9.075.931 29.383.932

   1102  ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности
410  Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

   1102-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

421  Стални трошкови 1.070.000 5.053 1.075.053
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 15.000 - 15.000
426  Материјал - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 3.500.000 328.241 3.828.241
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:
01  Општи приходи и примања буџета 4.585.000 - 4.585.000
13  Приходи из претходних година - 333.294 333.294
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1102-0005: 4.585.000 333.294 4.918.294

   1102-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Одржавање гробаља

421  Стални трошкови 300.000 23.040 323.040
423  Услуге по уговору - - -
425  Текуће поправке и одржавање - - -
426  Материјал - - -
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
01  Општи приходи и примања буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - 23.040 23.040
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1102-0006: 300.000 23.040 323.040
 Извори финансирања за функцију 410:

01  Општи приходи и примања буџета 4.885.000 - 4.885.000
13  Приходи из претходних година - 356.334 356.334
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

     Укупно за функцију 410: 4.885.000 356.334 5.241.334
620    Развој заједнице

   1102-0008  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Управљање и снабдевање водом за пиће

511  Зграде и грађевински објекти 5.973.600 - 5.973.600
 Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
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01  Општи приходи и примања буџета 5.973.600 - 5.973.600
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1102-0008: 5.973.600 - 5.973.600
   1102-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 22.000.000 - 22.000.000
425  Текуће поправке и одржавање 15.000.000 1.079.630 16.079.630
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за пројекат 1102-1002:
01  Општи приходи и примања буџета 37.000.000 - 37.000.000
13  Приходи из претходних година - 1.079.630 1.079.630
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1102-1002: 37.000.000 1.079.630 38.079.630

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Општи приходи и примања буџета 42.973.600 - 42.973.600
13  Приходи из претходних година - 1.079.630 1.079.630
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

     Укупно за функцију 620: 42.973.600 1.079.630 44.053.230
 Извори финансирања за програм 2:

01  Општи приходи и примања буџета 47.858.600 - 47.858.600
13  Приходи из претходних година - 1.435.964 1.435.964
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 2: 47.858.600 1.435.964 49.294.564

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

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

481  Дотације невладиним организацијама 6.900.000 2.000 6.902.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01  Општи приходи и примања буџета 6.900.000 - 6.900.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.000 2.000

 Укупно за програмску активност 1301-0001: 6.900.000 2.000 6.902.000

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

422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 215.000 - 215.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01  Општи приходи и примања буџета 215.000 - 215.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0002: 215.000 - 215.000

   1301-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Одржавање спортске инфраструктуре

425  Текуће поправке и одржавање - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - 97.977 97.977

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 97.977 97.977
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0003: - 97.977 97.977

   1301-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних спортских установа

421  Стални трошкови 3.142.400 491.576 3.633.976
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
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425  Текуће поправке и одржавање 836.000 20.400 856.400
426  Материјал 132.000 - 132.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:
01  Општи приходи и примања буџета 4.110.400 - 4.110.400
13  Приходи из претходних година - 184.376 184.376
07  Трансфери од других нивоа власти - 327.600 327.600

 Укупно за програмску активност 1301-0004: 4.110.400 511.976 4.622.376
   1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 4.200.000 1.062.320 5.262.320
426  Материјал - - -

 Извори финансирања за пројекат 1301-1001:
01  Општи приходи и примања буџета 4.200.000 - 4.200.000
13  Приходи из претходних година - 1.062.320 1.062.320
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1001: 4.200.000 1.062.320 5.262.320

 Извори финансирања за функцију 810:
01  Општи приходи и примања буџета 15.425.400 - 15.425.400
13  Приходи из претходних година - 1.344.673 1.344.673
07  Трансфери од других нивоа власти - 327.600 327.600
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.000 2.000

 Укупно за функцију 810: 15.425.400 1.674.273 17.099.673
150    Опште јавне услуге – истраживање и развој

   1301-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Спровођење омладинске политике

421  Стални трошкови 45.000 2.818 47.818
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - 20 20
426  Материјал 105.000 - 105.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:
01  Општи приходи и примања буџета 150.000 - 150.000
13  Приходи из претходних година - 2.818 2.818
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 20 20

 Укупно за програмску активност 1301-0005: 150.000 2.838 152.838
   1301-1006 ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера

424  Специјализоване услуге 2.349.600 - 2.349.600
 Извори финансирања за пројекат 1301-1006:

01  Општи приходи и примања буџета 2.349.600 - 2.349.600
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 1301-1006: 2.349.600 - 2.349.600

 Извори финансирања за функцију 150:
01  Општи приходи и примања буџета 2.499.600 - 2.499.600
13  Приходи из претходних година - 2.818 2.818
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 20 20

 Укупно за функцију 150: 2.499.600 2.838 2.502.438
 Извори финансирања за програм 14:

01  Општи приходи и примања буџета 17.925.000 - 17.925.000
13  Приходи из претходних година - 1.347.491 1.347.491
07  Трансфери од других нивоа власти - 327.600 327.600
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.020 2.020
   Укупно за програм 14: 17.925.000 1.677.111 19.602.111

   1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања
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820    Услуге културе

   1201-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

424  Специјализоване услуге - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама 7.335.000 - 7.335.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01  Општи приходи и примања буџета 7.335.000 - 7.335.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 7.335.000 - 7.335.000

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Општи приходи и примања буџета 7.335.000 - 7.335.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 820: 7.335.000 - 7.335.000

830    Услуге емитовања и издаваштва

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

  421  Стални трошкови - - -

  423  Услуге по уговору - - -
 – гласило „Палилула” 1.795.000 593.600 2.388.600
 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:

01  Општи приходи и примања буџета 1.795.000 - 1.795.000
13  Приходи из претходних година - 593.600 593.600
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0004: 1.795.000 593.600 2.388.600

 Извори финансирања за функцију 830:
01  Општи приходи и примања буџета 1.795.000 - 1.795.000
13  Приходи из претходних година - 593.600 593.600
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за функцију 830: 1.795.000 593.600 2.388.600

 Извори финансирања за програм 13:
01  Општи приходи и примања буџета 9.130.000 - 9.130.000
13  Приходи из претходних година - 593.600 593.600
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 13: 9.130.000 593.600 9.723.600

   2001  ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитањe и образовање
911    Предшколско образовање

   2001-1002  ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића
    425  Текуће поправке и одржавање 10.115.130 28.626.108 38.741.238

463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
 Извори финансирања за пројекат 2001-1002:

01  Општи приходи и примања буџета 10.115.130 - 10.115.130
13  Приходи из претходних година - 28.626.108 28.626.108
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2001-1002: 10.115.130 28.626.108 38.741.238

 Извори финансирања за функцију 911:
01  Општи приходи и примања буџета 10.115.130 - 10.115.130
13  Приходи из претходних година - 28.626.108 28.626.108
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 911: 10.115.130 28.626.108 38.741.238

 Извори финансирања за програм 8:
01  Општи приходи и примања буџета 10.115.130 - 10.115.130
13  Приходи из претходних година - 28.626.108 28.626.108
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07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 8: 10.115.130 28.626.108 38.741.238

   2002  ПРОГРАМ 9: Основно образовање
912    Основно образовање 

   2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
  421  Стални трошкови - - -

    423  Услуге по уговору 405.663 - 405.663
424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама 16.500.000 - 16.500.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 16.905.663 - 16.905.663
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 2002-0001: 16.905.663 - 16.905.663

   2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 466.945 769.776 1.236.721

 Извори финансирања за пројекат 2002-1001:
01  Општи приходи и примања буџета 466.945 - 466.945
13  Приходи из претходних година - 769.776 769.776
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1001: 466.945 769.776 1.236.721

   2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
425  Текуће поправке и одржавање 9.995.130 26.985.064 36.980.194
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -

 Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01  Општи приходи и примања буџета 9.995.130 - 9.995.130
13  Приходи из претходних година - 26.985.064 26.985.064
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1002: 9.995.130 26.985.064 36.980.194

   2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.000.000 476.451 5.476.451

 Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01  Општи приходи и примања буџета 5.000.000 - 5.000.000
13  Приходи из претходних година - 476.451 476.451
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 2002-1003: 5.000.000 476.451 5.476.451

   2002-1007 ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама
421  Стални трошкови 80.000 - 80.000

    425  Текуће поправке и одржавање - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за пројекат 2002-1007:
01  Општи приходи и примања буџета 80.000 - 80.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1007: 80.000 - 80.000

 Извори финансирања за функцију 912:
01  Општи приходи и примања буџета 32.447.738 - 32.447.738
13  Приходи из претходних година - 28.231.291 28.231.291
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 912: 32.447.738 28.231.291 60.679.029

 Извори финансирања за програм 9:
01  Општи приходи и примања буџета 32.447.738 - 32.447.738
13  Приходи из претходних година - 28.231.291 28.231.291
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
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15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 9: 32.447.738 28.231.291 60.679.029

3.1    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
   0602  ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе

160    Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

   0602-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
 Функционисање месних заједница

421  Стални трошкови 6.300.500 286.839 6.587.339
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 55.000 - 55.000
426  Материјал 30.000 - 30.000
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01  Општи приходи и примања буџета 6.385.500 - 6.385.500
13  Приходи из претходних година - 286.839 286.839
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 6.385.500 286.839 6.672.339

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Општи приходи и примања буџета 6.385.500 - 6.385.500
13  Приходи из претходних година - 286.839 286.839
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 160: 6.385.500 286.839 6.672.339

 Извори финансирања за програм 15:
01  Општи приходи и примања буџета 6.385.500 - 6.385.500
13  Приходи из претходних година - 286.839 286.839
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 15: 6.385.500 286.839 6.672.339

 Извори финансирања за главу 3.1:
01  Општи приходи и примања буџета 6.385.500 - 6.385.500
13  Приходи из претходних година - 286.839 286.839
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за главу 3.1: 6.385.500 286.839 6.672.339

3.2    ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН”
   1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања

820    Услуге културе

   1201-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалних установа културе 

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.901.834 - 13.901.834
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.389.521 - 2.389.521
413  Накнаде у натури - 478.000 478.000
414  Социјална давања запосленима - 625.000 625.000
415  Накнаде трошкова за запослене - - -
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - 150.000 150.000
421  Стални трошкови 5.160.000 8.702.000 13.862.000
422  Трошкови путовања - 145.000 145.000
423  Услуге по уговору 12.700.000 6.745.000 19.445.000
424  Специјализоване услуге 5.600.000 1.070.000 6.670.000
425  Текуће поправке и одржавање 4.300.000 3.199.000 7.499.000
426  Материјал - 1.410.000 1.410.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 25.000 25.000
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 1.800.000 3.021.922 4.821.922
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти - 300.000 300.000
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512  Машине и опрема 1.000.000 629.771 1.629.771
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 46.851.355 - 46.851.355
13  Приходи из претходних година - 6.881.922 6.881.922
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 19.618.771 19.618.771
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0001: 46.851.355 26.500.693 73.352.048

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Општи приходи и примања буџета 46.851.355 - 46.851.355
13  Приходи из претходних година - 6.881.922 6.881.922
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 19.618.771 19.618.771
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 820: 46.851.355 26.500.693 73.352.048

 Извори финансирања за програм 13:
01  Општи приходи и примања буџета 46.851.355 - 46.851.355
13  Приходи из претходних година - 6.881.922 6.881.922
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 19.618.771 19.618.771
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 13: 46.851.355 26.500.693 73.352.048

 Извори финансирања за главу 3.2:
01  Општи приходи и примања буџета 46.851.355 - 46.851.355
13  Приходи из претходних година - 6.881.922 6.881.922
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 19.618.771 19.618.771
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за главу 3.2: 46.851.355 26.500.693 73.352.048

 Извори финансирања за раздео III:
01  Општи приходи и примања буџета 688.184.021 0 688.184.021
13  Приходи из претходних година - 284.458.895 284.458.895
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 19.618.771 19.618.771
07  Трансфери од других нивоа власти - 31.912.600 31.912.600
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 50.000 50.000
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
06  Донације од међународних организација - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.020 2.020
   Укупно за раздео III: 688.184.021 336.222.286 1.024.406.307

Члан 6.

Члан 7. мења се тако да гласи: „Средства буџета у износу од 741.887.235 динара и средства из осталих извора у износу 
од 336.497.524 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:
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Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1101 Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 20.308.001 9.075.931 29.383.932

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Просторни развој у 
складу са плановима

1. Проценат покриве-
ности територије урба-
нистичком планском 
документацијом

% -    

1001 Пројекат „Уклањање бесправно подигнутих објеката” – наменски прој. 
Министарства Грађевин. и Града Београда 418.029 776.971 1.195.000

Одељење за инспекциј-
ске послове – Одсек за 
извршење

1. Сузбијање бесправне 
градње

1. Број интервенција на 
терену Број 64    

2. Утрошена средства 
из буџета за уклањање 
бесправно подигнутих 
објеката

мил
дин. 2,6

1007 Пројекат „Зграде локалне самоуправе на територији Општине” – Рекон-
струкција зграда 14.827.574 8.112.095 22.939.669
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Веће градске општине- 
члан Већа

1. Привођење намени 
зграда локалне само-
управе

1. Уложена буџетска 
средства у односу на 
на реконструисану 
површину (m²)

хиљ
дин. >1,4    

1008 Пројекат „Теретане на отвореном” – постављање теретана на отвореном у 
насељима на територији Општине 4.432.398 - 4.432.398

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Стварање услова за 
масовно рекреирање 
широке популације

1. Дневни број кори-
сника услуга теретане Број -    

1010 Пројекат Уређење насеља на територији Општине – развој капацитета за 
побољшање услова живота и рада становништва 260.000 - 260.000

Веће градске општине- 
члан Већа

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

1. Број новоизграђених 
привредних и стамбе-
них објеката

Број 88    

1012 Пројекат „Комуналне услуге” -Сервисирање трошкова комуналних услуга 370.000 186.865 556.865
Одељење грађевинских 
и стамбених послова 
– Одсек стамбених и 
комуналних послова

1. Сервисирање 
трошкова комуналних 
услуга за станове у вла-
сништву Општине

1. Уложена буџетска 
средства у односу 
на број општинских 
станова

хиљ
дин. 26,2    

1102 Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 47.858.600 1.435.964 49.294.564

Веће градске општине- 
члан Већа

2. Повећање покриве-
ности територије кому-
налним делатностима 
одржавања јавних 
зелених површина, 
одржавања чистоће 
на површинама јавне 
намене и зоохигијене

1. Број m² јавних зеле-
них површина на који-
ма се уређује и одржава 
зеленило, у односу на 
укупан број m² јавних 
зелених површина

% -    

2. Број m² површина 
јавне намене где се одр-
жава чистоћа, у односу 
на укупан број m² јавне 
намене

% -    

0005 Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 4.585.000 333.294 4.918.294

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга уре-
ђивања, одржавања и 
коришћења пијаца

1. Број опремљених пи-
јачних места, у односу 
на укупан број пијач-
них места предвиђених 
у складу са општин-
ском Одлуком

% 100    

0006 Програмска активност Одржавање гробаља 300.000 23.040 323.040

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга одр-
жавања гробаља

1. Број интервенција, у 
односу на укупан број 
поднетих иницијатива 
грађана за чишћење и 
одржавање гробаља

% 100    

0008 Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће 5.973.600 - 5.973.600

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга водо-
снабдевања

1. Број кварова по км 
водоводне мреже Број 6,8    

1002 Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара” 37.000.000 1.079.630 38.079.630

Веће градске општине- 
члан Већа
 

Исправност парковских 
мобилијара и доступ-
ност паркова широј 
популацији

1.Број новоуграђених 
/ ремонтованих моби-
лијара 

Број 200    

2. Степен задовољства 
квалитетом паркова и 
парковских мобилијара

% -    

0101 Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 6.000.210 994.495 6.994.705

Веће градске општине- 
члан Већа

2. Раст производње и 
стабилност дохотка 
произвођача

1. Удео регистрова-
них пољопривредних 
газдинстава у укупном 
броју пољопривредних 
газдинстава

% 100    

0002 Програмска активност Мере подршке руралном развоју 6.000.210 994.495 6.994.705

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурент-
ног пољопривредног 
сектора

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

% -    

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 23.282.800 55.924.000 79.206.800

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење квалите-
та елемената животне 
средине

1. Проценат буџета 
намењен заштити жи-
вотне средине у односу 
на укупан буџет

% 7,34    
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0001 Програмска активност Управљање заштитом животне средине - 924.000 924.000

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Испуњење обавеза у 
складу са законима у 
домену постојања стра-
тешких и оперативних 
планова као и мера 
заштите

1. Усвојен програм за-
штите животне средине 
са акционим планом

да / не да

0004
Програмска активност Управљање заштитом животне средине – Пројекат 
израде индивидуалних прикључака на канализациону мрежу на левој 
обали Дунава

18.300.000 55.000.000 73.300.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Максимална могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
уклањања отпадних 
вода

1. Проценат домаћин-
става обухваћених 
услугом у односу на 
укупан број домаћин-
става

% -    

1003 Пројекат: „Чишћење снега” – чишћење снега у насељима и на некатегори-
саним путевима 4.800.000 - 4.800.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1.Омогућавање 
несметаног одвијања 
саобраћаја у условима 
природних непогода

1. Утрошак буџетских 
средстава по радном 
сату ангажоване меха-
низације и људства

хиљ
дин. <1,3    

1004 Пројекат: „Уређење Ада Хује” – Уређење терена, рукавца и пошумљавање 
Аде Хује 182.800 - 182.800

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Пошумљавање неуре-
ђених терена

1. Утрошак буџетских 
средстава у односу на 
број посађених садница 

хиљ
дин. 5,3    

2. Уклањање загађеног 
талога из рукавца Ада 
Хује

2. Утрошак буџетских 
средстава / км 3 очи-
шћеног рукавца

мил
дин. -    

0701 Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРА-
СТРУКТУРА 80.856.522 123.845.465 204.701.987

Веће градске општине- 
члан Већа

2. Повећање безбедно-
сти учесника у саобра-
ћају и смањење броја 
саобраћајних незгода

1. Број саобраћајних 
незгода / инцидената Број -    

0002
Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфра-
структуре – за одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на 
железници

80.856.522 120.845.465 201.701.987

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Одржавање квалите-
та путне мреже кроз ре-
конструкцију и редовно 
одржавање асфалтног 
покривача 

1. Проценат санираних 
путева од укупне ду-
жине путне мреже која 
захтева санацију и/или 
реконструкцију

% 20    

2. Број километара 
санираних и / или ре-
конструисаних путева

Број 18,7

3. Износ трошкова 
одржавања путева по 
км – односно по метру

хиљ
дин. 12,0    

2. Опремање и одржа-
вање саобраћајне сигна-
лизације на путевима и 
улицама
 

1.Број пружних прелаза 
са постављеним полу – 
рампама

Број -    

2. Број поправљених 
и новопостављених 
саобраћајних знакова и 
семафора 

Број -

1002 Пројекат: „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула” 
– едукативни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја - 3.000.000 3.000.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Финансирање про-
грама општинског тела 
за координацију бе-
збедности саобраћаја на 
путевима ГО Палилула

1. Број ученика обухва-
ћених пројектом Број -    

2001 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 10.115.130 28.626.108 38.741.238

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Омогућавање обухва-
та предшколске деце у 
вртићима

1. Проценат уписане 
деце у односу на број 
укупно пријављене 
деце

% -    

1002 Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” – за трошкове редовног одржа-
вања предшколске инфраструктуре 10.115.130 28.626.108 38.741.238

Веће градске општине

1. Ефикасно предшкол-
ско васпитање и обра-
зовање и рационална 
употреба средстава

1. Проценат буџета који 
се издваја за текуће 
одржавање објеката 
дечјих вртића

% 3,59    
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2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 32.447.738 28.231.291 60.679.029

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Потпуни обухват 
основним образовањем 
и васпитањем

1. Обухват деце основ-
ним образовањем (ра-
зложено према полу)

хиљ -    

0001 Програмска активност Функционисање основних школа 16.905.663  - 16.905.663

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење ква-
литета образовања и 
васпитања у основним 
школама

1. Број ученика који 
похађају ваннаставне 
активности (по полу – 
мушки / женски)

% -    

1001 Пројекат „Исхрана и смештај ученика” – намењено деци са сметњама у 
развоју 466.945 769.776 1.236.721

Одељење за друштвене 
делатности и заједнич-
ке послове- Одсек за 
друштвене делатности

1. Подршка деци са 
сметњама у развоју

1. Износ буџетских 
средстава која се 
издвајају за исхрану и 
смештај школске деце / 
број ученика

хиљ
дин. 30,0    

1002 Пројекат „Текуће поправке школа” – за трошкове редовног одржавања 
школске инфраструктуре 9.995.130 26.985.064 36.980.194

Веће градске општине

1. Ефикасно основ-
но образовање и 
рационална употреба 
средстава 

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

% 3,43    

1003 Пројекат: „Превоз ученика – редован” – Превоз ученика ОШ „Олга Пе-
тров", ради редовног похађања наставе 5.000.000 476.451 5.476.451

Одељење за друштвене 
делатности и заједнич-
ке послове- Одсек за 
друштвене делатности

1.Ефикасно основ-
но образовање и 
рационална употреба 
средстава 

1. Износ буџетских 
средстава која се издва-
јају за превоз школске 
деце / број превезених 
ученика

хиљ
дин. -    

1007
Пројекат: „Постављање и одржавање система видео надзора у основним 
школама” – Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и 
централне јединице у МУП Палилуле

80.000 - 80.000

Веће градске општине
1. Повећање безбед-
ности наставника и уче-
ника у ОШ Палилуле

1. Број притужби 
наставника и ученика 
на ажурност рада 
софтвера

Број -    

2. Oбухват школа 
пројектом Број 17    

0901 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 33.990.208 42.427.681 76.417.889

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Повећање доступ-
ности права и услуга 
социјалне заштите

1. Проценат корисника 
мера и услуга социјалне 
и дечје заштите који се 
финансирају из буџета 
Општине у односу на 
број становника 

% -    

2.Број грађана/ки кори-
сника мера материјалне 
подршке обезбеђених 
средствимa локалног 
буџета 

Број -    

3.Број избег. ИРЛ,по-
вратника / адекватно 
решавање стамбених 
услова

Број -    

4. број изб. ИРЛ,по-
вратника /економско 
оснаживање 

Број -

2. Унапређењ квали-
тета услуга социјалне 
заштите

1. Висина средстава из 
буџета града/општине 
намењених имплемен-
тацији Одлуке о прави-
ма на услуге социјалне 
заштите и мере матери-
јалне подршке (као % у 
односу на буџет)

% 7,09    

2. Удео корисника 
лиценцираних услуга 
у укупном броју кори-
сника услуга

% -    

3. Износ (%) буџетских 
издвајања за удружења 
грађана који делују 
у области социјалне 
заштите (социо-хума-
нитарне организације, 
Црвени крст)

% 1, 90    



2. октобар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 113 – 23

ПРОГРАМ/Програмска актив-
ност и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Је
ди

ни
ца

 м
ер

е

Ба
зн

а г
од

ин
а –

 
20

19
.

Вр
ед

но
ст

 у
 

ба
зн

ој
 го

ди
ни

Ц
иљ

на
 в

ре
дн

ос
т 

у 
20

20
.

Ц
иљ

на
 в

ре
дн

ос
т 

у 
20

21
.

Ц
иљ

на
 в

ре
дн

ос
т 

у 
20

22
.

Извор 01
(дин)

Остали 
извори
(дин)

Сви извори
(дин)

Шифра Назив

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

0001 Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи – 
средствима Градске општине и Комесаријата за избеглице РС 700.000 110.000 810.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђење подршке 
за материјално угроже-
на лица / породице

1. Проценат буџетских 
издвајања за једно-
кратне и друге облике 
помоћи

% 0,08    

1. Број материјално 
угрожених лица којима 
је обезбеђена подршка 
из буџета

Број 40    

0003 Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из 
области социјале 20.000.000 - 20.000.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Подстицање развоја 
разноврсних социјал-
них и других услуга у 
заједници

1. Број удружења / 
хуманитарних орга-
низација које добијају 
средства из буџета ЛС

Број 30    

2. Број програма које 
реализују ове органи-
зације

Број 20

0005 Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста 500.000 - 500.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Социјално деловање 
– олакшавање људске 
патње пружањем 
неопходне ургентне по-
моћи лицима у невољи, 
развијањем солидарно-
сти међу људима, орга-
низовањем различитих 
облика помоћи

1.Број акција на при-
купљању различитих 
врста помоћи 

Број -    

2.Број дистрибуира-
них пакета хране за 
социјално угрожено 
становништво

Број -

3. Број корисника 
народне кухиње (или 
број подељених оброка 
у народној кухињи)

хиљ -

4.Број волонтера Црве-
ног крста Број 80    

1001 Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим 
примањима у уклањању кварова у домаћинству 2.840.000 296.820 3.136.820

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђивање помо-
ћи најугроженијем кате-
горијама становништва 
у уклањању кварова у 
домаћинству

1. Утрошак буџетских 
средстава у односу на 
број сервисних интер-
венција 

хиљ
дин. <4,9    

2.Степен задовољства 
квалитетом сервисних 
интервенција

% >97    

1002 Пројекат: Акција „Колица за бебе” – Помоћ родитељима деце са територије 
ГО Палилула, која су рођена претходне године - 14.382.000 14.382.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Помоћ породици и 
подстицај наталитету

1. Утрошак буџетских 
средстава у односу на 
број подељених колица 
за бебе 

хиљ
дин. >9,6    

1005 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица – Помоћ избеглим 
лицима у трајном решавању стамбеног питања 550.000 9.900.000 10.450.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1.Трајно стамбено збри-
њавање избеглих лица

1. Утрошак буџетских 
средстава у односу на 
број породица стамбе-
но збринутих лица

хиљ
дин. 551    

1006 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица – Помоћ 
интерно расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања 550.000 7.869.369 8.419.369

Веће градске општине- 
члан Већа

1.Трајно стамбено 
збрињавање интерно 
расељених лица

1. Утрошак буџетских 
средстава у односу на 
број породица стамбе-
но збринутих лица

хиљ
дин. 608    

1008 Пројекат: Економско оснаживање избеглица – подршка пројектима за 
самостално издржавање избеглица 200.000 1.800.000 2.000.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успешнија интегра-
ција избеглица

1. Број позитивно ре-
шених захтева у односу 
на укупан број захтева 
избеглица

Број -    

1009 Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица – подршка 
пројектима за самостално издржавање интерно расељених лица 200.000 1.800.000 2.000.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успешнија интегра-
ција интерно расељених 
лица

1. Број позитивно 
решених захтева у 
односу на укупан број 
захтева ИРЛ

Број 6    

1013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи - 3.313.188 3.313.188



Број 113 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 2. октобар 2020.

ПРОГРАМ/Програмска актив-
ност и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Је
ди

ни
ца

 м
ер

е

Ба
зн

а г
од

ин
а –

 
20

19
.

Вр
ед

но
ст

 у
 

ба
зн

ој
 го

ди
ни

Ц
иљ

на
 в

ре
дн

ос
т 

у 
20

20
.

Ц
иљ

на
 в

ре
дн

ос
т 

у 
20

21
.

Ц
иљ

на
 в

ре
дн

ос
т 

у 
20

22
.

Извор 01
(дин)

Остали 
извори
(дин)

Сви извори
(дин)
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Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успешнија инте-
грација становника 
контејнерског насеља

1. Број домаћинстава у 
оквиру контејнерског 
насеља која самостал-
но плаћају трошкове 
ЕДБ-а

Број 10    

1014 Пројекат: Једнодневни излети пензионера – туристичке туре намењене 
најстаријим суграђанима 8.450.208 2.956.304 11.406.512

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење положаја 
пензионера обезбеђива-
њем мера материјалне 
подршке

1. утрошак буџетских 
средстава у односу на 
број лица обухваћених 
акцијом 

хиљ
дин. <1,3    

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 55.981.355 27.094.293 83.075.648

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Подстицање развоја 
културе

1. Број реализованих 
програма на 1000 ста-
новника који доприно-
се остваривању општег 
интереса у култури

Број -    

2.Број субјеката кул-
турне инфраструктуре 
према типу (установа 
кулутре, КУД, удру-
жења)

Број -    

3. Укупан проценат 
издвајања за културу у 
оквиру локалног буџета

% 7,70    

2. Остваривање јавног 
интереса у области 
информисања

1. Број сати произведе-
них и емитованих ТВ 
и радио садржаја који 
доприносе остварењу 
општег интереса

Број -    

0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе – по-
дршка раду индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан" 46.851.355 26.500.693 73.352.048

Директор ЦЗК „Влада 
Дивљан" 

1. Обезбеђење редовног 
функционисања устано-
ва културе 

1. Број запослених у 
установама културе у 
односу на укупан број 
запослених у ЈЛС

% 7,0    

2. Проценат учешће 
сопствених прихода 
у буџету установа 
културе 

% 35

3. Годишња потрошња 
електричне енергије у 
KW по m2 површине 

Број 55    

0002 Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког ствара-
лаштва 7.335.000 - 7.335.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење разновр-
сности културне понуде

1. Број пројеката 
удружења грађана 
подржаних од стране 
општине

Број 5    

0004
Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса 
у области јавног информисања о питањима од интереса за живот и рад 
грађана

1.795.000 593.600 2.388.600

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Повећана понуда 
квалитетних медијских 
садржаја из области 
друштвеног живота 
локалне заједнице

1. Број издатих билтена 
града/општине (штам-
пани или електронски)

Број 4    

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 17.925.000 1.677.111 19.602.111

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 
грађана и грађанки 
Општине

1. Број чланова спорт-
ских организација и 
удружења

Број -    

2. Број спроведених 
акција, програма, про-
јеката који подржавају 
активно и рекреативно 
бављење спортом

Број -    

3.Проценат буџета гра-
да / општине намењен 
за спорт

% 1,82    

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 6.900.000 2.000 6.902.000
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Веће градске општине- 
члан Већа

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

1. Број посебних 
програма спортских 
организација финан-
сираних од стране 
Oпштине

Број 50    

2. Проценат буџета 
намењен финансирању 
спортских организа-
ција 

% 0,64    

0002 Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреатив-
ном спорту и масовној физичкој култури 215.000 - 215.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење пред-
школског и школског 
спорта

1. Број објеката који је 
доступан за коришће-
ње предшколском и 
школском спорту

Број 14    

2. Просечан број сати у 
години када су посто-
јећи објекти доступни 
предшколском и школ-
ском спорту

Број 122

3. Број програма којима 
се реализују активно-
сти школског спорта

Број >10    

2. Повећање учешћа 
девојчица у спортским 
активностима

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

% 8,7    

2. Проценат девојчица 
које су укључене у 
школска такмичења у 
односу на укупан број 
девојчица

% 50    

0003 Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре – трошкови 
изградње, опремања и одржавања спортских објеката - 97.977 97.977

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Редовно одржавање 
постојећих спортских 
објеката од интереса за 
Општину

1. Број постојећих 
функционалних спорт-
ских објеката

Број 3    

2. Укупна површина 
спортских терена / 
укупан број становника 
у Општини

Број 3,4

3. Трошкови одржава-
ња спортских објеката 
у односу на укупну 
површину спортских 
објеката

хиљ
дин. 1,6    

0004 Програмска активност Функционисање локалних спортских установа – 
трошкови редовног рада спортских објеката 4.110.400 511.976 4.622.376

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђивање услова 
за рад установа из 
области спорта

1. Број програма које 
реализују установе из 
области спорта

Број 10    

2. Број спортских орга-
низација које користе 
услуге установа из 
области спорта

Број 14

3. Трошкови одржава-
ња спортских приредби 
у односу на укупне 
трошкове одржавања 
спортских објеката

% -    

0005 Програмска активност Спровођење омладинске политике – финансирање 
активности којима се побољшава положај младих на Палилули 150.000 2.838 152.838

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Подршка активном 
укључивању младих у 
различите друштвене 
активности

1. Утрошак буџетских 
средстава / број младих 
корисника услуга мера 
омладинске политике

хиљ
дин. 1,9    

2. Број младих жена 
корисника услуга Број 30    

1001 Пројекат Акција „Пливајмо заједно” – Обука пливања у закупљеним 
терминима на базену „Ташмајдан" 4.200.000 1.062.320 5.262.320
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Веће градске општине- 
члан Већа

1. Популаризација пли-
вања међу омладином 
оба пола

1. Број полазника курса 
који су пропливали (по 
полу – мушки)

Број 192    

2. Број полазника курса 
који су пропливали (по 
полу – женски)

Број 101    

1006
Пројекат „Студијске посете најбољих Палилулских студената и волон-
тера” – Студијскe посетe најбољих Палилулских студената и волонтера 
европским центрима

2.349.600 - 2.349.600

Одељење за друштв. 
делатн. и заједничке 
послове- Канцеларија 
за младе

1. Интеракција сту-
дената из различитих 
земаља

1. Уложена буџетска 
средства / број учесни-
ка – студената

хиљ
дин. 24,0

2. Студијске посете 
волонтера Палилуле и 
Црвеног Крста Србије

2. Уложена буџетска 
средства / број учесни-
ка – волонтера

хиљ
дин. 28,0

0602 Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 345.400.057 9.929.947 355.330.004

Начелник Управе 
градске општине 

1. Одрживо управно и 
финансијско функци-
онисање Општине у 
складу са надлежности-
ма и пословима локалне 
самоуправе

1. Суфицит или дефи-
цит локалног буџета да / не да    

2. Однос броја запо-
слених у Општини и 
законом утврђеног 
максималног броја 
запослених

% -    

3. Број донетих аката 
органа и служби Оп-
штине

Број -    

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 321.393.735 4.910.108 326.303.843

0001
Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове рада Управе 
Градске општине

321.393.735 4.910.108 326.303.843

Начелник Управе 
градске општине
 

1. Функционисање 
управе 

1. Број решених пред-
мета по запосленом Број -    

2.Проценат реше-
ниих предмета у 
календарској години 
(у законском року, ван 
законског рока)

% -

3. Проценат попуњено-
сти радних места која 
подразумевају вођење 
управног поступка 

% -

0002 Програмска активност Функционисање месних заједница – за трошкове 
редовног рада месних заједница 6.385.500 286.839 6.672.339

Одељење за општу 
управу- Одсек за 
сарадњу са месним 
заједницама

1. Обезбеђено задо-
вољавање потреба и 
интереса локалног ста-
новништва деловањем 
месних заједница 

1. Број иницијатива 
и предлога месних 
заједница према граду 
/ општини у вези са 
питањима од интереса 
за локално становни-
штво

Број -

0009 Програмска активност Текућа буџетска резерва 2.047.503 - 2.047.503

0010 Програмска активност Стална буџетска резерва 200.000 - 200.000

0014 Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама 7.753.319 3.550.000 11.303.319

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Изградња ефикасног 
превентивног система 
заштите и спасавања на 
избегавању последица 
елементарних и других 
непогода

1. Број идентификова-
них објеката критичне 
инфраструктуре

Број -

1001 Пројекат „Услуге медијског праћења” – за маркетиншке трошкове истра-
живања заступљеости Општине у медијима 7.620.000 633.000 8.253.000

Помоћник председни-
ка градске општине

1. Комуникација са јав-
ношћу и испољавањем 
њихових потреба

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

хиљ 10,0    

2. Број чланака / ре-
портажа у позитивној 
конотацији у односу на 
укупан објављени број

% 99,5    
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1002
Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење 
матичних књига и изборна права – Палилула у Секретаријату за управу 
Градске управе града Београда”- за трошкове превоза матичара

- 550.000 550.000

Начелник Управе 
градске општине

1. Лакше и брже оства-
рење права грађана по 
питању личних стања 
грађана, вођења матич-
них књига и изборних 
права 

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

Број 461    

2. Проценат буџета 
града/општине који се 
користи за трошкове и 
планове рада / програ-
ме матичне службе

% 0,05    

2101 Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 53.703.214 275.238 53.978.452

Председник градске 
општине

1. Ефикасно и ефек-
тивно функционисање 
органа политичког 
система локалне само-
управе

1. x    

2.x    

0001

Програмска активност Функционисање скупштине – СКУПШТИНА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове редовног рада изабраних и поста-
вљених лица у Скупштини и финансирање редовног рада политичких 
субјеката

11.987.575 275.238 12.262.813

Председник скупшти-
не градске општине

1. Функционисање 
локалне скупштине

1. Број усвојених аката Број 20
2. Број седница скуп-
штине општине Број 6

0002
Програмска активност Функционисање извршних органа – ПРЕДСЕД-
НИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове 
редовног рада Председника и Већа Градске општине

30.452.500 - 30.452.500

Председник градске 
општине

1. Функционисање 
извршних органа

1. Број усвојених аката Број -
2. Број седница извр-
шних органа Број -

1004 Пројекат: „Општинска слава и Дан општине” – за режијске трошкове 
обележавања празника 90.000 - 90.000

Председник скупшти-
не градске општине

1. Комуникација са 
јавношћу и промоција 
Градске општине

1. Уложена буџетска 
средства / број угошће-
них људи

дин. 475

1007 Пројекат: „Трошкови локалних избора” – Трошкови организације избора 
на локалном нивоу 11.173.139 - 11.173.139

Председник скупшти-
не градске општине

1. Трошкови изборне 
логистике на локалном 
нивоу

1. Уложена буџетска 
средства / број уписа-
них бирача

дин. -

0501 Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 14.018.400 6.960.000 20.978.400

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Смањење расхода за 
енергију

1. Укупни расходи за 
набавку енергије у 
јавним зградама

мил
дин. -    

1001 Пројекат „Побољшање енергетске ефикасности објеката” – Израда и пра-
ћење енергетских биланаса објеката 14.018.400 6.960.000 20.978.400

Веће градске општине 1. Смањење укупне 
потрошње енергије

1. Укупни расходи 
за набавку енергије 
у јавним зградама и 
објектима у којима је 
побољшавана енергет-
ска ефикасност

мил
дин. -    

УКУПНО ПРОГРАМИ         741.887.235 336.497.524 1.078.384.759

Члан 7. 
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-22/2020-I-7, 2. октобра 2020. године 

Председник
Драгослав Шолак, ср. 
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Скупштина Градске општине Палилула на 3. седници 
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 59. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 74, 
77. и 86. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), члана 14., 25. и 64. Статута Градске општине Па-
лилула – пречишћен текст („Службени лист Града Београ-
да”, број 111/19), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

У Одлуци о организацији Управе Градске општине Па-
лилула („Службени лист Града Београда”, број 129/19), врши 
се измена и то: 

Члан 1.
– у члану 14., 
– иза речи „одељења” брише се: „служба”
– у члану 21., 
– став 2. брише се у целости.
– у члану 24., 
– ставу 1., иза речи „одељења” брише се: „службе”
– у члану 27., 
– ставу 5., иза речи „начелник одељења” брише се: „ра-

дом службе руководилац послова службе”
– У Поднаслову после члана 28. брише се 
– „Руководилац Службе Скупштине”
– члан 29. брише се у целости.
– у члану 32., 
– ставу 1., иза речи „начелнику одељења” брише се: „од-

носно руководиоцу стручне службе”
– у члану 33., 
– ставу 1. тачка 7., брише се „Служба Скупштине” и упи-

сује „Одељење за послове информисања и скупштинске по-
слове”

– Поднаслов тачке 7. и члан 40. мењају се, тако да гласе: 
7. Одељење за послове информисања и скупштинске по-

слове 
Члан 40. 

У Одељењу за послове информисања и скупштинске по-
слове, образује се 

– Одсек за скупштинске послове
Одељење за послове информисања и скупштинске по-

слове у оквиру своје надлежности врши послове из домена 
односа са јавношћу, редовног извештавања јавности о раду 
и активностима председника општине и других органа; 
стручне и организационе послове за потребе Скупштине 
општине и њених сталних радних тела, као и послове који 
се односе на: припрему седница и припрему нацрта аката 
за седнице Скупштине и њених радних тела; обраду аката 
усвојених на седницама тих органа; чување изворних доку-
мената о раду тих органа; представке, петиције и предлоге 
грађана; избор, именовања, постављења и разрешења из 
надлежности Скупштине; јавност рада Скупштине; давање 
обавештења и стручних објашњења о питањима од значаја 
за вршење функције одборника и одборничких група; са-
радњу Скупштине општине са другим градовима у земљи и 
иностранству; стручну помоћ у вези са пословима који се 
односе на непосредно учешће грађана у остваривању ло-
калне самоуправе (грађанска иницијатива, збор грађана и 
референдум); као и друге стручне и организационе послове 

из надлежности Скупштине и њених сталних радних тела, 
а све у циљу функционисања система локалне самоуправе.

Члан 2. 
У осталом делу Одлука о организацији Управе Градске 

општине Палилула остаје непромењена.
Члан 3. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-25/2020-I-7, 2. октобра 2020. године

Председник
Драгослав Шолак, ср. 

Скупштина Градске општине Палилула на 3. седници, 
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 39. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 
42. Статута Градске општине Палилула – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Београда”, број 111/19) и чланова 21. 
– 23. Пословника Скупштине Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 48/08 и 9/17), донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
1. Душан Жежељ, економиста, бира се за заменика пред-

седника Скупштине Градске општине Палилулa, на период 
од четири године. 

2. Именовани ће функцију обављати на сталном раду у 
Градској општини Палилула. 

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-21/2020-I-7, 2. октобра 2020. године 

Председник
Драгослав Шолак, ср. 

Скупштина Градске општине Палилула на 3. седници 
одржаној 2. октобра 2020. године, на основу члана 29. став 
1. тачка 3. и члана 41. Закона о смањењу ризика од ката-
строфа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС”, број 87/18), члана 7. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, број 
130/18), члана 6. Уредбе о саставу, начину рада и организа-
цији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гла-
сник РС”, број 27/20), чл. 14. и 25. Статута Градске општине 
Палилула – пречишћен текст („Службени лист Града Бео-
града”, број 111/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВА-
ЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
1. Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације 

на територији градске општине Палилула („Службени лист 
Града Београда”, број 50/19), мења се и гласи: 

а) разрешавају се дужности у Штабу: 
1. Јован Баста, члан Штаба,
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2. Теша Илић, члан Штаба,
3. Радислав Радовић, члан Штаба,
4. Драгослав Гајовић, члан Штаба. 
б) именују се на дужност у Штабу: 
1. Биљана Миљковић, представник Водопривредног пре-

дузећа „Сибница”,
2. Зоран Стојановски, представник Ватрогасног савеза 

Палилула,
3. Зоран Јовановић, представник Организације резерв-

них војних старешина Палилула,
4. Јована Костић, члан Већа Градске општине Палилула,
5. Софија Марковић, члан Већа Градске општине Пали-

лула. 
2. У осталом делу Решење о образовању Штаба за ван-

редне ситуације на територији градске општине Палилула, 
остаје непромењено.

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-26/2020-I-7, 2. октобра 2020. године 

Председник
Драгослав Шолак, ср. 

ЧУКАРИЦА

Скупштина Градске општине Чукарица је на 3. седни-
ци одржаној 1. октобра 2020. године, на основу члана 46. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 
тумачење и 68/20) и члана 22. Статута ГО Чукарица („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 84/19) , донела 

ОДЛУКУ
 О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА 

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупшти-
не Градске општине Чукарица, пре истека времена на које 
је изабран, због поднете писмене оставке и то: Александри 
Каровић, са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Мар-
ковић Палма”. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица је на 3. седни-
ци одржаној 1. октобра 2020. године, на основу члана 56. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично 
тумачење и 68/20) и члана 22. Статута ГО Чукарица („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 84/19), донела 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА 
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 

општине Чукарица изабраним на изборима одржаним 21. 
јуна 2020. године, и то Марти Нешић, са изборне листе Иви-

ца Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Једин-
ствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма”. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 3. седници одр-
жаној 1. октобра 2020. године, на основу члана 29. став 1. тач-
ка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), 
а сходно Уредби о саставу, начину и организацији рада шта-
бова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 
27/20) и члана 17. тачка 27. Статута Градске општине Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА 

I. Образује се Штаб за ванредне ситуације на територи-
ји градске општине Чукарица (у даљем тексту: Општински 
штаб), у који се именују: 

за команданта:
– Срђан Коларић, председник градске општине Чукарица;
за заменика команданта:
– Бранислав Ћелић, заменик председника градске оп-

штине Чукарица;
за начелника:
– Александар Тодоровић, млађи полицијски саветник у 

Управи за ванредне ситуације у Београду;
за чланове:
– Мирослав Тодоровић, члан Већа Градске општине Чу-

карица,
– Стана Лукић, члан Већа Градске општине Чукарица,
– Здравко Топаловић, члан Већа Градске општине Чука-

рица,
– Бојан Поповић, начелник Управе Градске општине Чу-

карица,
– Александар Благојевић, члан Већа Градске општине 

Чукарица,
– Златко Миљковић, шеф одсека у Одељењу за друштвене 

делатности и привреду Управе Градске општине Чукарица,
– Филип Жугић, начелник Одељења за заједничке посло-

ве Управе Градске општине Чукарица,
– Бранко Милановић, лице задужено за послове ванред-

них ситуација,
– Ненад Лукић, начелник ПС Чукарица, МУП РС,
– Љубиша Стевановић, командир ватрогасно спасилачке 

јединице „Кошутњак”,
– др Ненад Бјелица, в.д. директор ДЗ „Др Симо Мило-

шевић”,
– Славко Стелетовић, ЈКП „Градска чистоћа”, управник 

погона Чукарица,
– Богдан Ставров, координатор на пословима безбедно-

сти у ЈП „Ада Циганлија”,
– Звездан Брадић, секретар Црвеног крста Чукарица,
– потпуковник Љубивоје Џамбасовић, начелник Центра 

МО Чукарица,
– Сава Арамбашић, почасни председник Ватрогасног са-

веза Чукарице и Београда. 
II. Општински штаб, посебним актом образује струч-

но-оперативне тимове као своја помоћна стручна тела. У 
Општински штаб по потреби и позиву укључују се:

– чланови Већа Градске општине Чукарица,
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– руководиоци организационих јединица Управе Град-
ске општине Чукарица,

– стручна лица на сталном раду у органима Градске оп-
штине Чукарица,

– стручњаци из одређених области на радном и другом 
ангажовању ван органа Градске општине Чукарица. 

III. Распоређивање лица на одређене дужности у Оп-
штинском штабу или стручно-оперативним тимовима од-
носно ради обављања оперативних задатака Општинског 
штаба, врши командант Штаба или лица која он овласти. 

IV. Општински штаб руководи и координира рад субје-
ката система смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака 
на територији градске општине Чукарица и обавља друге 
послове у складу са чл. 43. и 44. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. 

V. Општински штаб као орган руковођења и координира-
ња рада субјеката система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђе-
них задатака на територији градске општине Чукарица, до-
носи наредбе, закључке и препоруке, у складу са прописима. 

VI. Општински штаб има сопствени печат и деловодник 
у складу са посебним законом. 

VII. Послови из става IV овог решења финансирају се из 
буџетских средстава у складу са законом. 

VIII. Управа Градске општине Чукарица у оквиру сво-
јих надлежности, за потребе Општинског штаба обезбеђује 
обављање управно-правних, административно-техничких 
и других послова од значаја за планирање, спровођење мера 
и извршавање задатака утврђених прописима.

Стручне послове за потребе Општинског штаба обавља-
ће Одељење за заједничке послове Управе Градске општине 
Чукарица. 

IX. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији 
градске општине Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, број 100/16) и Решење о измени решења о образовању 
Штаба за ванредне ситуације на територији градске општи-
не Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 132/19). 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 бр. 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 

Председник
Лидија Јовановић, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 
– исправка др. закона и 83/05 – исправка др. закона и 83/14 
– др. закон), члана 77. став 1. тачка 4. Закона о запосленима 
у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 95/18 
и 86/19), члана 22. став 1. тачка 19. Статута Градске општи-
не Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19) и 
члана 33. Статута Спортске организације Чукарица бр. 02-
233-1/2019 од 3. октобра 2019. године, а на предлог Управног 
одбора Спортске организације Чукарица, број 02-180-6/2020 
од 22. септембра 2020. године, Скупштина Градске општине 
Чукарица, на седници од 1. октобра 2020. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗА-

ЦИЈЕ ЧУКАРИЦА 
I.

Разрешава се Радомир Живојиновић, ваздухопловни 
војни електроинжењер из Београда, дужности директора 
Спортске организације Чукарица, пре истека периода на 
који је именован, са 1. октобром 2020. године.

II.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III.
Решење објавити у ''Службеном листу Града Београда''. 

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштинa Градске општине Чукарица на 3. седници 
одржаној 1. октобра 2020. године, на основу чл. 17. и 18. За-
кона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 22. став 
1. тачка 19. Статута Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, бр. 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

Именује се Зоран Маловић, мастер инжењер менаџмен-
та, за вршиоца дужности директора Спортске организације 
Чукарица, најдуже једну годину, почев од 2. октобра 2020. 
године. 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштинa Градске општине Чукарица на 3. седници одр-
жаној 1. oктобра 2020. године, на основу члана 21. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 22. став 1. тачка 20. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА” 

1. Разрешава се Надзорни одбор Јавног предузећа „По-
словни центар Чукарица” и то: 

председник: 
– Радојка Јовановић;
чланови:
– Тања Ристивојевић;
– Новак Максимовић, члан из реда запслених. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 

Председник
Лидија Јовановић, ср.
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Скупштинa Градске општине Чукарица на 3. седници одр-
жаној 1. oктобра 2020. године, на основу члана 17. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 22. став 1. тачка 20. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА” 

1. Именују се у Надзорном одбору Јавног предузећа „По-
словни центар Чукарица” и то: 

 председник: 
– Предраг Јеремић;
 чланови:
– Маја Антић;
– Новак Максимовић, члан из реда запослених. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 3. седници одржаној 1. ок-
тобра 2020. године, на основу члана 41. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка 
и 6/20), и члана 22. став 1. тачка 20. Статута ГО Чукраица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ УСТА-

НОВЕ „ГАЛЕРИЈА `73” 
1. Разрешава се Управни одбор Културне установе „Гале-

рија `73” и то: 
председник:
– Лука Тошковић;
чланови:
– Стоја Рађеновић;
– Марина Веселиновић, из реда запослених.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда’’. 
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 3. седници одржаној 1. ок-
тобра 2020. године, на основу члана 41. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка 
и 6/20), и члана 22. став 1. тачка 20. Статута ГО Чукраица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ 

УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА `73” 
1. Именује се у Управни одбор Културне установе „Гале-

рија `73”: 
За председника:
– Душица Васиљевић;

За чланове:
– Даница Маљковић;
– Александра Средојевић, из реда запослених.
2. Мандат Управног одбора Културне установе „Галерија 

`73” траје четири године. 
 3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 3. седници одржаној 1. ок-
тобра 2020. године, на основу члана 45. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка 
и 6/20), и члана 22. став 1. тачка 20. Статута ГО Чукраица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19) донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ 

УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА `73” 

1. Разрешава се Надзорни одбор Културне установе „Га-
лерија `73” и то: 

председник:
– Oливера Настић;
чланови:
– Радмило Ђоковић;
– Александра Средојевић, из реда запослених.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 3. седници одржаној 1. ок-
тобра 2020. године, на основу члана 45. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка 
и 6/20), и члана 22. став 1. тачка 20. Статута ГО Чукраица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНЕ 

УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА `73” 

1. Именује се у Надзорни одбор Културне установе „Га-
лерија `73”: 

За председника:
Бојан Јевтић;
За чланове:
– Марија Лукић;
– Марина Веселиновић, из реда запослених.
2. Мандат Надзорног одбора Културне установе „Галери-

ја `73” траје четири године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.
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Скупштина ГО Чукарица на 3. седници одржаној 1. ок-
тобра 2020. године, на основу члана 41. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка 
и 6/20), и члана 22. став 1. тачка 20. Статута ГО Чукраица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕН-

ТРА „ЧУКАРИЦА” 

1. Разрешава се Управни одбор Културног центра „Чука-
рица” и то:

председник: 
Ивана Алимпијевић;
чланови:
– др Саша Саиловић;
– Миодраг Ивановић;
– Ђорђе Голубовић;
– Душица Васиљевић;
– Ивана Зоњић, из реда запослених;
– Весна Шиверт, из реда запослених.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 3. седници одржаној 1. ок-
тобра 2020. године, на основу члана 41. Закона о култури 
(„‚Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка и 6/20), и члана 22. став 1. тачка 20. Статута ГО Чукраица 
(„Слuжбени лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА” 

1.  Именују се у Управни одбор Културног центра „Чука-
рица”: 

За председника: 
– Миливоје Рупић;
За чланове:
– Тијана Шурбатовић;
– Николина Љуљић;
– Ивана Ђурђев;
– Лука Тошковић;
– Марија Чолић, из реда запослених;
– Милена Митровић, из реда запослених.
2.  Мандат Управног одбора Културног центра „Чукари-

ца” траје четири године. 
 3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 3. седници одржаној 1. ок-
тобра 2020. године, на основу члана 45. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка 
и 6/20), и члана 22. став 1. тачка 20. Статута ГО Чукраица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА” 
1. Разрешава се Надзорни одбор Културног центра „Чу-

карица” и то: 
председник:
– Jeфа Пелемиш;
чланови:
– Снежана Максимовић;
– Марина Петровић, из реда запослених.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 3. седници одржаној 1. ок-
тобра 2020. године, на основу члана 45. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка 
и 6/20), и члана 22. став 1. тачка 20. Статута ГО Чукраица 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА” 

1. Именује се у Надзорни одбор Културног центра „Чу-
карица”: 

За председника:
– Љубица Дамњановић;
За чланове:
– Зоран Марковић;
– Марина Петровић, из реда запослених;
2. Мандат Надзорног одбора Културног центра „Чукари-

ца” траје четири године. 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78 /2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 3. седници 
одржаној 1. октобра 2020. године, на основу члана 20. Зако-
на о јаним службама („Службени гласник РС”, број 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 22. став 
1. тачка 20. Статута Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

 РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА 
I. Разрешавају се у Управном одбору Туристичке органи-

зације Чукарица: 
– Данко Мисаиловић, председник;
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чланови:
– Тијана Вучетић;
– Стефан Узелац. 
II. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 3. седници 
одржаној 1. октобра 2020. године, на основу члана 20. За-
кона о јаним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 22. став 
1. тачка 20. Статута Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВ-
НОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКА-

РИЦА 
I. Именују се у Управни одбор Туристичке организације 

Чукарица: 
– Верица Ћирић, за председника;
– Јовица Арсеновић, за члана;
– Радојка Јовановић, за члана.
II. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 3. седници 
одржаној 1. октобра 2020. године, на основу члана 22. За-
кона о јаним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 22. став 
1. тачка 20. Статута Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКА-

РИЦА 
I. Разрешава се у Надзорном одбору Туристичке органи-

зације Чукарица: 
– Мирослав Тодоровић, председник;
члан:
– Светлана Јанковић.
II. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78/2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 3. седници 
одржаној 1. октобра 2020. године, на основу члана 22. За-
кона о јаним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 22. став 
1. тачка 20. Статута Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКА-

РИЦА
I. Именују се у Надзорном одбору Туристичке организа-

ције Чукарица: 
За председника:
– Наташа Јовановић;
За члана:
– Ивана Велимировић.
II. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-78 /2020, 1. октобра 2020. године 
Председник

Лидија Јовановић, ср.

На основу чл. 15, 43. и 45. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Избор-
на комисија ГО Чукарица на 4. седници одржаној 1. октобра 
2020. године донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ И ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 

I. На основу Извештаја о спроведеним изборима за од-
борнике Скупштине ГО Чукарица одржаним 21. јуна 2020. 
године, а у складу са чл. 43. и 48. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), Изборна 
комисија ГО Чукарица, након поднете писане оверене остав-
ке на место одборника Скупштине ГО Чукарица, додељује 
мандат следећем кандидату са изборне листе коме није био 
додељен мандат – припаднику исте политичке странке и то:

Уместо,
Александре Каровић, са Изборне листе Ивица Дачић – 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Срби-
ја (ЈС) Драган Марковић Палма”;

додељује се мандат: 
Марти Нешић, са Изборне листе Ивица Дачић – „Соци-

јалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) 
Драган Марковић Палма”. 

II. Изборна комисија ГО Чукарица ће у складу са чланом 
45. Закона о локалним изборима, кандидату коме је додели-
ла мандат, издати уверење да је изабран за одборника Скуп-
штине ГО Чукарица. 

III. Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата од стране Скупштине Градске општине Чукарица. 

IV. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Изборна комисија Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-80/2020, 1. октобра 2020. године

Председник
Игор Митровић, ср. 
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ИСПРАВКА

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању три члана Школског одбора Хе-
мијско-прехрамбене технолошке школе, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 93 од 30. јула 
2020. године, поткрала грешка, па се даје 

ИСПРА ВКА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКО-
ЛЕ, БЕОГРАД 

У Решењу о именовању три члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене технолошке школе, Београд („Службени 
лист Града Београда”, број 93/20), у тачки I, у 2. алинеји уместо речи: „Оливера” треба да стоји реч: „Оливер”. 

Из Скупштине Града Београда 
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина 

ПАЛИЛУЛА 
Одлука о констатовању неприхватања мандата 

одборника Скупштине Градске општине Палилула   1
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Палилула   – – – – – –  1
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

Градске општине Палилула за 2020. годину   – – – –  1
Одлука о измени Одлуке о организацији Управе 

Градске општине Палилула   – – – – – – – – – – – – –  28
Решење о избору заменика председника Скуп-

штине Градске општине Палилула   – – – – – – – – –  28
Решење о изменама и допунама Решења о обра-

зовању Штаба за ванредне ситуације на територији 
градске општине Палилула   – – – – – – – – – – – – –  28

ЧУКАРИЦА 
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Чукарица  – – – – – – – – –  29
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Чукарица  – – – – – –  29
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуа-

ције на територији градске општине Чукарица  – –  29
Решење о разрешењу директора Спортске орга-

низације Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Спортске организације Чукарица – – – – – – –  30
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Пословни центар Чукарица” – – – – – –  30
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Пословни центар Чукарица” – – – – – –  31

Страна
Решење о разрешењу Управног одбора Културне 

установе „Галерија ’73”   – – – – – – – – – – – – – – –  31
Решење о именовању Управног одбора Културне 

установе „Галерија ’73”   – – – – – – – – – – – – – – –  31
Решење о разрешењу Надзорног одбора Култур-

не установе „Галерија ’73”   – – – – – – – – – – – – – –  31
Решење о именовању Надзорног одбора Култур-

не установе „Галерија’73”   – – – – – – – – – – – – – –  31
Решење о разрешењу Управног одбора Култур-

ног центра „Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – –  32
Решење о именовању Управног одбора Култур-

ног центра „Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – –  32
Решење о разрешењу Надзорног одбора Култур-

ног центра „Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – –  32
Решење о именовању Надзорног одбора Култур-

ног центра „Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – –  32
Решење о разрешењу председника и чланова 

Управног одбора Туристичке организације Чука-
рица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32

Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбора Туристичке организације Чука-
рица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 33

Решење о разрешењу председника и члана Над-
зорног одбора Туристичке организације Чукарица –  33

Решење о именовању председника и члана Над-
зорног одбора Туристичке организације Чукарица –  33

Одлука о престанку и додели одборничког ман-
дата   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  33

Исправке 
Исправка Решења о именовању три члана Школ-

ског одбора Хемијско-прехрамбене технолошке 
школе,  Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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