
Градско веће Грaдa Бeoгрaдa, на седници одржаној 23. 
децембра 2021. године, на основу члана 26. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), 
члана 54. став 1. тачка 13. Статута Грaдa Бeoгрaдa („Службе-
ни лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Грaдa 
Бeoгрaдa”, број 60/19), члана 21. Правилника о суфинансира-
њу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова на територији грaдa Бeoгрaдa („Службени 
лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 84/21), а на предлог Комисије за 
реализацију енергетске санације стамбених зграда, породич-
них кућа и станова на територији Грaдa Бeoгрaдa, донело је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАН-
СИРАЊЕ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА 
ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА – НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 
1. Овом одлуком расписује се јавни позив за суфинан-

сирање мерe енергетске ефикасности на породичним кућа-
ма и стамбеним зградама на територији грaдa Бeoгрaдa – на 
подручју градске општине Палилула.

2. Јавни позив спроводи Комисија за реализацију мера 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова на територији Грaдa Бeoгрaдa образована од стране 
Градског већа Грaдa Бeoгрaдa Решењем бр. 020-678/21-ГВ од 21. 
септембра 2021. године, као и оцењивање пристиглих пријава 
по расписаном јавном позиву и одабир грађана и стамбених 
заједница којима ће се доделити бесповратна средства за енер-
гетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова.

3. Саставни део ове одлуке је јавни позив за суфинанси-
рање мерe енергетске ефикасности на породичним кућама 
и стамбеним зградама на територији грaдa Бeoгрaдa – на 
подручју градске општине Палилула.

4. Јавни позив за суфинансирање мерe енергетске ефи-
касности на породичним кућама и стамбеним зградама на 
територији грaдa Бeoгрaдa – на подручју градске општине 
Палилула биће објављен на званичној интернет страни-
ци Грaдa Бeoгрaдa, у рубрици „Градски огласи” и Градске 
општине Палилула и огласној табли Градске управе Грaдa 
Бeoгрaдa и Управе Градске општине Палилула, као и у Днев-
ном листу „Вечерње новости”.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Грaдa 
Бeoгрaдa”.

Градско веће Града Београда
Број 3-950/21-ГВ, 23. децембра 2021. године

Председник Градског већа
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу Одлуке Градског већа Грaдa Бeoгрaдa о рас-
писивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске 
ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама 
на територији грaдa Бeoгрaдa – на подручју градске општи-
не Палилула број 3-950/21-ГВ од 23. децембра 2021. године 
и члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на 
територији грaдa Бeoгрaдa („Службени лист Града Београ-
да”, број 84/21), Град Београд расписује

ЈА ВНИ ПОЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКА-
СНОСТИ  НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕ-
НИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРAДA БEOГРAДA 

– НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
Право учешћа на јавном позиву имају грађани и стамбе-

не заједнице који испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве власник и да живи у поро-

дичној кући или у стану на тетиторијији грaдa Бeoгрaдa 
– подручју градске општине Палилула, са десне стране Ду-
нава у складу са Проценом приоритетизације и рангирања 
сегмената грађевинског фонда, а за потребе реализације 
мера енергетске санације на фасадној столарији на терито-
рији градске општине Палилула, коју је израдио Архитек-
тонски факултет Универзитета у Београду, у целини између 
следећих улица и то: Булевара краља Александра, Таковске, 
Војводе Добрњца, Поенкареве, Булевара деспота Стефана, 
Цвијићеве и Рузвелтове, изузев Професорске колоније која 
ужива статус претходне заштите и представља просторно 
културно-историјску целину, (према решењу за порез или 
фотокопије личне карте);

2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о 

изградњи;
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован посту-

пак обезбеђења дозволе;
(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализа-

ције или
(4) решење о озакоњењу или
(5) доказ да су започели процес легализације или укњи-

жења
(6) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на 

имовину за 2020. годину;
3) да је стамбена заједница уписана у одговарајући реги-

стар (само за пријаве стамбених заједница).
Право учешћа на јавном позиву немају:
– власници посебних делова стамбено-пословног објека-

та који не служе за становање;
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– власници стамбених објеката који су у претходном пе-
риоду користили средства Града/општине за сличне актив-
ности и иста оправдали и

– власници стамбених објеката који су у претходне две 
године после достављања Решења о додели бесповратних 
средстава за сличне активности одустали од спровођења 
активности.

II. МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕСТАВА СУФИНАН-
СИРАЊА:

За меру набавка и уградња спољних прозора и врата са 
пратећим грађевинским радовима на стамбеним зградама, 
породичним кућама и становима:

Укупна планирана средства Грaдa Бeoгрaдa и Републике 
Србије за ову меру су 20.000.000,00 динара.

Напомене:
– максимално учешће Града не може прећи 50% укупног 

износа са пдв-ом;
– минималне техничке карактеристике су (u – коефици-

јент прелаза топлоте): u≤ 1,5 w/m2k за прозоре и балконска 
врата, u ≤ 1,6 w/m2k за спољна врата;

– средства се неће одобравати за набавку и уградњу по-
јединачних прозора и врата, већ замена прозора и врата 
мора бити комплетна за етажу.

Све преко горе наведених максималних износа средста-
ва суфинансирања Града Београда сноси подносилац прија-
ве. (на пример подносилац пријаве се може определити и за 
скупље прозоре с тим да разлику у цени сноси подносилац 
пријаве). 

Износ суфинансирања за наведену меру су прописани 
у члану 6. Правилника о суфинансирању мера енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на 
територији града Београда (прилог 3).

III. НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
Трошкови који неће бити финансирани јавним позивом 

су за:
– рефундацију трошкова за већ набављену опрему и из-

вршене услуге (плаћене или испоручене), односно не при-
хватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме 
који настану пре првог обиласка Комисије за реализацију 
мера енергетске санације;

– трошкови који су у вези са набавком опреме: царински 
и административни трошкови пројеката енергетске ефика-
сности;

– трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кре-
дитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошко-
ви камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигура-
ња кредита и сл;

– набавка опреме коју подносилац захтева за бесповрат-
на средства сам производи или за услуге које подносилац 
захтева сам извршава;

– други трошкове који нису у складу са мерама енергет-
ске санације.

IV. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВ-
НИ ПОЗИВ

А) За грађане власнике породичних кућа или станова 
пријава мора да садржи: 

1) потписан и попуњен пријавни образац (Прилог 1) за 
суфинасирање мера енергетске ефикасности са попуњеним 
подацима о мери за коју се пријављује;

2) фотокопију личне карте са адресом пребивалишта 
или очитана лична карта подносиоца пријаве; 

3) фотокопије личних карата са адресом пребивалишта 
или очитане личне карте за све чланове домаћинства; 

4) предмер и предрачун (профактура) са количином и 
ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од јед-
ног од привредних субјеката (извођача радова) са листе 
(Прилог 2) коју је објавио Град Београд / Градска општина 
Палилула, а којег грађанин изабере са листе;

5) копију решења о утврђивању пореза на имовину за 
претходну годину (ради утврђивања тачне површине);

6) копију грађевинске дозволе или други документ којим 
се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес 
легализације/озакоњења;

7) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за 
стамбени објекат за који се конкурише за претходни месец;

8) потписана изјава о сагласности да орган за потребе 
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити по-
датке о чињеницама о којима се води службена евиденција, 
а који су неоподни у поступку одлучивања.

Б) За стамбене заједнице стамбених зграда пријава мора 
да садржи: 

1) доказ о регистрацији стамбене заједнице;
2) сагласност стамбене заједнице за предложену меру уз 

записник са седнице;
3) потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1А) 

за суфинасирање мера енергетске ефикасности, са попуње-
ним подацима о мери за који се конкурише;

4) предмер и предрачун (профактура) са количином и 
ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од јед-
ног од привредних субјеката (извођача радова) са листе 
(Прилог 2) коју је објавио Град Београд / Градска општина 
Палулула, а којег грађанин изабере са листе;

5) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан 
који је дао сагласност (ради утврђивања тачне површине);

6) потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 
2020. годину по основу пореза на имовину за сваки стан 
који је дао сагласност;

7) копију грађевинске дозволе или други документ којим 
се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес 
легализације/озакоњења;

8) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију 
за сваки стан стамбене зграде који је дао сагласност;

9) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом 
личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно 
видљивом адресом становања; 

10) списак свих станара стамбене зграде са копијама 
личне карте где се види адреса становања;

11)  потписана изјава о сагласности да орган за потребе 
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити по-
датке о чињеницама о којима се води службена евиденција, 
а који су неоподни у поступку одлучивања.

В) Документација која се даје на увид комисији прили-
ком обиласка објекта:

Грађевински пројекат објекта (уколико постоји).
Г) Документација која се доставља након потписивања 

Уговора и завршетка радова:
Након завршетка радова потребно је да крајњи кори-

сник достави доказ о уплати целокупног сопственог удела у 
финансирању мере (признаница/рачун) привредном субјек-
ту (извођачу радова). 

V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација за Јавни позив може се преузе-

ти на интернет страници Грaдa Бeoгрaдa, у рубрици „Градски 
огласи”, и Градске општине Палилула, линк: www.palilula.org.
rs и писарници Управе Градске општине Палилула и садржи:

– комплетан текст Јавног позива;
– Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о 

стању породичних кућа или станова;
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– Прилог 1А – За стамбене заједнице – Пријавни обра-
зац и образац о стању стамбених зграда;

– Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које 
грађани изабирају једну фирму за одговарајућу меру од које 
морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме 
и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву;

– Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергет-
ске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 
на територији грaдa Бeoгрaдa. 

VI. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава почиње да тече од дана обја-

вљивања на званичној интернет страници Града Београда, у 
рубрици „Градски огласи” односно Градске општине Пали-
лула и огласној табли Градске управе Грaдa Бeoгрaдa и Упра-
ве Градске општине Палилула и у дневном листу „Вечерње 
новости”.

Јавни позив је отворен до 28. јануара 2022. године.
Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у 

три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа доку-
ментација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 
И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном 
адресом пошиљаоца на полеђини коверте. 

Пријава се предаје лично на писарници Управе Градске 
општине Палилула, Таковска 12, или препоручено поштом 
на адресу:

Градска општина Палулила / Комисија за реализаци-
ју мера енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова на територији Грaдa Бeoгрaдa, Таковска 12.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног 
позива можете се обратити на контакт телефон 060-8828-243 
и електронску адресу: Е-mail: energetska.sanacija@palilula.org.rs.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет 
страници Грaдa Бeoгрaдa, у рубрици „Градски огласи” и 
Градске општине Палилула.

Благовременом доставом сматра се препоручена по-
шиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана 
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 
поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на 
било који други начин неће бити узете у разматрање. Не-
благовремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној 
писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. 
Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина није у скла-
ду са јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити од-
бијене.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КРАЈЊИХ 
КОРИСНИКА (ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ, СТАНОВИ И СТАМ-

БЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ)

Евалуација пријаве подносиоца ће се вршити у складу 
са Критеримумима за избор пројеката крајњих корисника 
прописаних одредбама Правилника о суфинансирању мера 
енергетске санације стамбених зграда породичних кућа и 
станова на територији града Беогерада („Службени лист 
Грaдa Бeoгрaдa”, број 84/21), донетим од стране Градског 
већа Грaдa Бeoгрaдa.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима 
и поткритеријумима примењеним на поједини програм не 
може прећи 100.

VIII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 
Град Београд / Градска општина Палулула ће врши-

ти пренос средстава искључиво директним корисницима 
(привредним субјектима – фирмама) које реализују мере, а 
након што појединачни крајњи корисник (грађанин/стам-
бена заједница) изврши уплату директном кориснику цело-
купну своју обавезу и након завршетка реализације мере. 

Услов да се пренесу средства директном кориснику је 
потврда комисије да су радови изведени како је предвиђе-
но предмером и предрачуном који је грађанин предао када 
се пријавио за меру као и у складу са записником комисије 
приликом првог изласка.

Крајњи корисник мора имати уредну документацију 
коју ће доставити надлежној комисији.

Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених 
радова који буду већи од износа субвенције наведене у 
одељку II (максималног износа учешћа Грaдa Бeoгрaдa и Ре-
публике Србије).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Ко-
мисија.

Уколико корисник средстава није средства наменски 
утрошио, или радови нису изведени у складу са предра-
чуном који је крајњи корисник поднео приликом пријаве, 
Град Београда / Градска општина Палилула неће уплатити 
средства додељена јавним позивом.

Уколико приликом обиласка објекта подносиоца при-
јаве ради евалуације пријаве у циљу оцене почетног стања 
објекта и веродостојности података из поднете пријаве се 
констатује да подаци нису истинити, подносилац ће бити 
дисквалификован.

Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да 
реализује набавку од одабраног директног корисника, има 
право да изврши набавку од другог директног корисника са 
листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести коми-
сију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да из-
нос не може бити већи од одобреног.

IX. ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР 
КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Оцењивање и рангирање пројеката грађана и стамбених 
заједница, врши се применом критеријума из члана 26. Пра-
вилника (Прилог 3).

Комисија разматра пријаве и у складу са условима из 
члана 26. Правилника, утврђује Прелиминарну ранг-листу 
крајњих корисника за енергетску меру на основу бодовања 
према критеријумима из члана 26. Правилника.

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на 
огласној табли Градске управе Грaдa Бeoгрaдa и Управе 
Градске општине Палилула и званичној интернет страници 
Грaдa Бeoгрaдa у рубрици „Градски огласи” и Градске оп-
штине Палилула.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве 
и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. 
овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе.

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава 
имају право приговора Комисији у року од осам дана од 
дана њеног објављивања. Приговор се предаје на писарни-
ци Градске општине Палилула.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на 
листу из става 2. овог одељка као и да донесе одлуку о при-
говору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од 
дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе 
ревидирану прелиминарну листу. 

На основу листе из става 6. овог одељка Комисија врши 
теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката 
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са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве 
до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање. 

Уколико је комисија приликом теренског обиласка из 
става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао 
неистините податке у пријави комисија га елиминише из 
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи 
теренски обилазак првог следећег на листи код кога није 
вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство 
подносиоца захтева комисија сачињава записник у два при-
мерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један 
задржава комисија. У записнику комисија потврђује да ли 
су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин 
поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог одељка комисија 
сачињава коначну листу крајњих корисника.

Листу из става 10. овог одељка комисија објављује на 
огласној табли Градске управе Грaдa Бeoгрaдa и Управе 
Градске општине Палилула и званичној интернет страници 
Грaдa Бeoгрaдa, у рубрици „Градски огласи” и Градске оп-
штине Палилула.

На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава 
код којих је извршен теренски обилазак, имају право при-
говора комисији у року од осам дана од дана објављивања 
коначне листе крајњих корисника. Приговор се предаје на 
писарници Градске општине Палилула.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 
10. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора 
и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну 
листу крајњих корисника.

Градско веће Грaдa Бeoгрaдa доноси Одлуку о додели бес-
повратних средстава крајњим корисницима за спровођење 
мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 12/10 – пречишћен 
текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 65/20, 152/20 и 9/21) и чл. 26. и 46. Одлу-
ке о Градској управи Грaдa Бeoгрaдa („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 
26/19 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21 и 111/21), заменик начелника Градске управе Грaдa Бeoгрaдa– секретар Секретарија-
та за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 36/13, 11/14, 
76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 91/16, 102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18, 1/19, 4/19, 5/19, 35/19, 48/19, 72/19, 136/19, 
1/20, 123/20, 24/21, 88/21, 99/21 и 115/21) у тачки 2. у ставу 1. у наслову „Зона 3”, поднаслову „Ван круга двојке”, део 3.15 
мења се и гласи: 

„Део 3.15
Терицијарне улице у обухвату:
– Милутина Миланковића (од Владимира Поповића до Шпанских бораца) – Нови Београд;
– Шпанских бораца (од Милутина Миланковића до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд;
– Булевар Арсенија Чарнојевића (са десне стране од Шпанских бораца до Владимира Поповића) – Нови Београд;
– Владимира Поповића (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Милутина Миланковића) – Нови Београд;
изузев терцијарних улица у разделном острву Владимира Поповића које су у обухвату тачке 3. део 4.5.”.
2. У тачки 3. у ставу 1. део 4.3 мења се и гласи:

„Део 4.3.

1) Милутина Миланковића (од Тошиног бунара до Омладинских бригада и од Шпанских бораца до Владимира Попо-
вића) – Нови Београд;

2) Народних хероја (од Милутина Миланковића до Булевара Арсенија Чарнојевића);
3) Шпанских бораца (од Милутина Миланковића до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд.
4) Антифашистичке борбе (од Милутина Миланковића до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд;
5) Булевар Арсенија Чарнојевића (са десне стране од Шпанских бораца до Владимира Поповића) – Нови Београд;
6) Милентија Поповића (од Милутина Миланковића до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд;
7) Владимира Поповића (од Милутина Миланковића до Владимира Поповића број 14) – Нови Београд.”.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Грaдa Бeoгрaдa”, а примењиваће се наредног дана од објављивања. 

Град Београд – Градска управа Грaдa Бeoгрaдa
Секретаријат за саобраћај

IV-02 број 344.1-23/2021, 23. децембра 2021. године

Заменик начелника Градске управе
Грaдa Бeoгрaдa

– секретар Секретаријата за саобраћаj 
Душан Рафаиловић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПАЛИЛУЛА

Скупштинa Градске општине Палилула, на 13. седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, на основу члана 46. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/2010 – Одлука Уставног суда, 54/11, 12/20, 16/20 – 
аутентично тумачење и 68/20), констатовала је и донела 

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупшти-
ни Градске општине Палилула и то Станку Илићу, са избор-
не листе Александар Вучић – За нашу децу, због смрти.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Грaдa 
Бeoгрaдa”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-39/2021-II, 23. децембра 2021.године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 13. седни-
ци одржаној 23. децембра 2021. године, на основу члана 
48. Закона о локалним изборима Закона о локалним избо-
рима („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

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-
ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске 
општине Палилула изабраној 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 Светлани Прошевски са изборне ли-
сте Александар Вучић – За нашу децу. 

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 Грaдa 
Бeoгрaдa”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-40/2021-II, 23. децембра 2021. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 13. седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, на основу чл. 6. и 43. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон, и 47/18) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 
43/08, 16/10, 35/13, 89/19 и 111/19), донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2022. 
ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

ОПИС
Износ

(динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8): 910.639.462
 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 910.639.462
 – текући приходи буџета укључујући и донације 910.639.462
 – 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): 1.126.166.482
 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 723.336.140
 – текући буџетски расходи укључујући и донације 723.336.140
 – расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних
 буџетских корисника  -
 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5)
 у чему: 402.830.342
 – текући буџетски издаци са донацијама 402.830.342
 – издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских  корисника  -

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5):
-215.527.020

 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења  
јавних политика) категорија 62 -
 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

100.000

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

-215.427.020

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
 9227, 9228)  -
 Примања од задуживања (категорија 91) -

 Неутрошена средства из претходних година
215.427.020

 Издаци за отплату главнице дуга (61) -
 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
 спровођења јавних политика (део 62) -

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ:
215.427.020
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по функционалној класификацији 
утврђују се у следећим износима:

Функци-
онална 

класифи-
кација

Функције Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора
Укупно

1 2 3 4 5
000 Социјална заштита 18.165.000 10.988.188 29.153.188
070 Болест и инвалидност 18.165.000 10.988.188 29.153.188
100 Опште јавне услуге 449.490.862 7.694.238 457.185.100
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 58.166.614 22.000 58.188.614
130 Опште услуге 374.245.248 7.672.218 381.917.466
150 Опште јавне услуге – истраживање и развој 120.000 20 120.020
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 16.959.000 - 16.959.000
200 Одбрана 3.650.000 - 3.650.000
220 Цивилна одбрана 3.650.000 - 3.650.000
300 Јавни ред и безбедност 2.030.000 - 2.030.000
330 Судови 2.030.000 - 2.030.000
400 Економски послови 148.939.000 84.605.000 233.544.000
410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 4.659.000 350.000 5.009.000
421 Пољопривреда 9.000.000 - 9.000.000
450 Саобраћај 135.280.000 84.120.000 219.400.000
460 Комуникације - 135.000 135.000
500  Заштита животне средине 18.000.000 - 18.000.000
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 18.000.000 - 18.000.000
600 Послови становања и заједнице 119.050.000 93.417.946 212.467.946
620 Развој заједнице 118.600.000 93.317.946 211.917.946
660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 450.000 100.000 550.000
800 Рекреација,спорт,култура и вере 91.260.600 23.919.880 115.180.480
810 Услуге рекреације и спорта 18.110.000 1.072.400 19.182.400
820 Развој културе информисања 63.050.600 20.924.000 83.974.600
830 Услуге емитовања и издаваштва 10.100.000 1.923.480 12.023.480
900 Образовање 43.530.000 11.425.768 54.955.768
911 Предшколско образовање 12.000.000 2.500.000 14.500.000
912 Основно образовање 31.530.000 8.925.768 40.455.768

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 894.115.462 232.051.020 1.126.166.482,00

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице, по програмској класификацији 
утврђују се у следећим износима:

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна сред-
стваПро-

грaм

 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6
1101   Програм 1. Становање,урбанизам и просторно планирање 68.550.000 64.517.604 133.067.604

  1101-4007 Пројекат „Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине” – Реконструкција 
зграда 1.100.000 917.604 2.017.604

  1101-5007 Пројекат „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине” – Реконструкци-
ја зграда 60.000.000 60.000.000 120.000.000

  1101-4010 Пројекат Текуће одржавање насеља на територији Општине – развој капацитета за побољшање услова 
живота и рада становништва 7.000.000 3.500.000 10.500.000

  1101-4012 Пројекат „Комуналне услуге” -Сервисирање трошкова комуналних услуга 450.000 100.000 550.000
1102   Програм 2. Комуналнe делатности 55.159.000 8.197.942 63.356.942

  1102-0005 Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 4.349.000 350.000 4.699.000
  1102-0006 Програмска активност Одржавање гробаља 310.000 - 310.000

  1102-0008 Програмска активност Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за 
пиће 6.000.000 - 6.000.000

  1102-4002 Пројекат „Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара” 24.000.000 6.000.000 30.000.000
  1102-5002 Пројекат „Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара” 20.500.000 1.847.942 22.347.942

0101   Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 9.000.000 - 9.000.000
  0101-0002 Програмска активност Мере подршке руралном развоју 6.000.000 - 6.000.000
  1102-5001 Пројекат: Економско оснаживање земљорадника – пластеници – Подршка руралном развоју 3.000.000 - 3.000.000

0401   Програм 6. Заштита животне средине 18.000.000 - 18.000.000
  0401-4005 Пројекат: Текуће одржавање зелених површина – кошење 18.000.000 - 18.000.000

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 135.280.000 84.120.000 219.400.000
  0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 135.280.000 78.120.000 213.400.000
  0701-4002 Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула” - 3.000.000 3.000.000
  0701-4003 Пројекат: „Чишћење снега” – чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима - 3.000.000 3.000.000
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1 2 3 4 5 6
2002   Програм 8. Предшколско васпитање 12.000.000 2.500.000 14.500.000

  2002-4002 Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” 12.000.000 2.500.000 14.500.000
2003   Програм 9. Основно образовање и васпитање 31.530.000 8.925.768 40.455.768

  2003-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа 2.000.000 - 2.000.000
  2003-4002 Пројекат „Текуће поправке школа” 12.000.000 6.125.768 18.125.768
  2003-4003 Пројекат: „Превоз ученика 8.000.000 2.800.000 10.800.000
  2003-4004 Пројекат: „Награде ученицима” 7.100.000 - 7.100.000
  2003-4007 Пројекат: „Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама” 2.430.000 - 2.430.000

0902   Програм 11. Социјална и дечја заштита 18.165.000 10.988.188 29.153.188
  0902-0001 Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи 1.000.000 - 1.000.000
  0902-0016 Дневне услуге у заједници 6.000.000 - 6.000.000
  0902-0018 Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста 500.000 - 500.000

  0902-4001 Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању 
кварова у домаћинству 2.840.000 250.000 3.090.000

  0902-4002 Пројекат: Акција „Колица за бебе” 7.000.000 - 7.000.000

  0902-4005  Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица – Помоћ избеглим лицима у трајном решавању 
стамбеног питања 550.000 4.950.000 5.500.000

  0902-4006  Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица – Помоћ интерно расељеним лицима 
у трајном решавању стамбеног питања 275.000 2.475.000 2.750.000

  0902-4013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи - 3.313.188 3.313.188
1201   Програм 13. Развој културе и информисања 73.150.600 22.982.480 96.133.080

  1201-0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе 61.050.600 20.924.000 81.974.600
  1201-0002 Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2.000.000 - 2.000.000
  1201-0004 Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 10.100.000 2.058.480 12.158.480

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 18.230.000 1.072.420 19.302.420
  1301-0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 5.000.000 2.000 5.002.000
  1301-0002 Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту 215.000 - 215.000
  1301-0004 Програмска активност Функционисање локалних спортских установа 4.095.000 20.400 4.115.400
  1301-0005 Програмска активност Спровођење омладинске политике 120.000 20 120.020
  1301-4001 Пројекат Акција „Пливајмо заједно” – Обука пливања у закупљеним терминима на базену „Ташмајдан” 8.800.000 1.050.000 9.850.000

0602   Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 394.540.475 7.694.218 402.234.693

  0602-0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа градске 
општине 382.875.248 7.294.218 390.169.466

  0602-0002 Програмска активност Функционисање месних заједница 5.015.000 - 5.015.000
  0602-0009 Програмска активност Текућа буџетска резерва 2.500.227 - 2.500.227
  0602-0010 Програмска активност Стална буџетска резерва 500.000 - 500.000
  0602-0014 Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама 3.650.000 - 3.650.000

  0602-4002 Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 
– Палилула - 400.000 400.000

2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 60.510.387 - 60.510.387
  2101-0001 Програмска активност Функционисање скупштине – Скупштина градске општине 15.789.983 - 15.789.983

  2101-0002 Програмска активност Функционисање извршних органа – Председник градске општине и Веће 
градске општине 32.686.404 - 32.686.404

  2101-4004 Пројекат: „Општинска слава и Дан општине” 90.000 - 90.000
  2101-4007 Пројекат „Трошкови локалних избора” – Трошкови организације избора на локалном нивоу” 11.944.000 - 11.944.000

0501   Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије - 21.052.400 21.052.400

  0501-5001 Пројекат „Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката” – Израда и праћење 
енергетских биланса објеката - 21.052.400 21.052.400

  УКУПНИ РАСХОДИ 894.115.462 232.051.020 1.126.166.482

Члан 2.
Укупан обим средстава за јавну потрошњу утврђен је Градској општини Палилула чланом 3. Одлуке о обиму средстава 

за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2022. години (у даљем тексту: градска одлука).

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Палилула утврђен чланом 3. градске одлуке, повећава се за износ 
средстава који се оствари по основу донација и трансфера, на основу члана 5. став 1. градске одлуке.

Члан 3.
Капитални издаци у 2022. години планирају се у износу од 402.830.342 динара, односно у износу од 110.000.000 динара 

за 2023. годину, а у износу од 110.000.000 динара за 2024. годину, и то за следеће намене:

Екон.
класиф.

Извор
фи-

нанс.
Намена

2022
година

– износ –
(динара)

2023
година

– износ –
(динара)

2024
година

– износ –
(динара)

511 13 Енерегетска санација основне школе „Јован Поповић” 15.902.000 - -
511 13 Пројекат за енерегетску санацију основне школе „Ослободиоци Београда” 5.150.400 - -

511 01 Уређење некатегорисаних путева и међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међубло-
ковског простора – капитално одржавање 125.000.000 100.000.000 100.000.000
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Екон.
класиф.

Извор
фи-

нанс.
Намена

2022
година

– износ –
(динара)

2023
година

– износ –
(динара)

2024
година

– износ –
(динара)

511 13 Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора – капитал-
но одржавање 78.000.000 - -

511 01 Уређење међублоковског простора и јавних саораћајних површина унутар међублоковског простора – пројект-
на документација 8.000.000 - -

511 01 Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине 60.000.000 - -
511 15 Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине 60.000.000 - -
511 01 Уређење дечјих игралишта – пројектна документација 500.000 - -
511 01 Уређење дечјих игралишта 20.000.000 - -
511 13 Уређење дечјих игралишта 1.847.942 - -
511 01 Пројекат водоводне мреже на територији Општине 6.000.000 10.000.000 10.000.000
511 04 ЦК „Влада Дивљан” – пројектно планирање 420.000 - -
512 01 Економско оснаживање пољопривредника – пластеници 3.000.000 - -
512 01 Аутомобил за потребе Управе 6.000.000 - -
512 01 Административна опрема 5.165.000 - -
512 01 Административна опрема ЦК „Влада Дивљан” 6.835.000 - -
512 04 Административна опрема ЦК „Влада Дивљан” 390.000 - -
512 01 Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан” 70.000 - -
515 01 Израда програма финансијског управљања и контроле 550.000 - -

УКУПНО 402.830.342 110.000.000 110.000.000

Члан 4.
За средства резерве издваја се 3.000.227 динара, и то за сталну резерву 500.000 динара, а текућу резерву 2.500.227 динара.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује председник градске општине Палилула на предлог Одељења за 

финансије и привреду. 

Члан 5.
Примања по врстама и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА

Економ-
ска

класифи-
кација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ  2021. ГОДИНЕ   215.427.020 215.427.020
   Свега 3: 0 215.427.020 215.427.020
7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71  Порези
711  Порез на зараде 390.000.000   390.000.000
711  Порез на приходе од самосталних делатности 9.389.346   9.389.346

713  Порез на имовину 
 (од непокретности) 384.815.647   384.815.647

713  Порез на имовину 
 (на апсолутна права) 19.000.000   19.000.000

714
714

 Порези на добра и услуге 
 (комуналне таксе)
Накнада за заштиту и унапређење животне средине

6.600.000
37.000.000  

6.600.000
37.000.000

714 Накнада за коришћење јавних површина 16.827.000   16.827.000

716  Други порези
 (комуналне таксе) 4.283.469   4.283.469

  Свега 71: 867.915.462 0 867.915.462
73  Донације и трансфери

733  Текући трансфери градова у 
 корист нивоа општина   400.000 400.000

 Свега 73: 0 400.000 400.000
74  Други приходи

741  Приходи од имовине 
 (комуналне таксе) 1.000.000   1.000.000

742  Приходи од продаје добара и услуга
 у корист нивоа општина 18.000.000 7.220.000 25.220.000

742  Општинске административне
 таксе 3.000.000   3.000.000

742  Приходи од делатности општинских 
 органа и организација 400.000   400.000

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

класифи-
кација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

745  Остали приходи у корист нивоа
 општина 2.300.000 8.904.000 11.204.000

   Свега 74: 25.700.000 16.124.000 41.824.000

77  Меморандумске ставке
 за рефундацију расхода

772  Меморандумске ставке
 из претходне године 500.000   500.000

   Свега 77: 500.000 0 500.000
   Свега 7: 894.115.462 16.524.000 910.639.462

921  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   100.000 100.000

   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 894.115.462 232.051.020 1.126.166.482

ИЗДАЦИ – Општи део

 Еко-
номска  

класифи-
кација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора Укупно

 4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ

 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 228.126.406 4.380.000 232.506.406

 412  Социјални доприноси на терет послодавца 45.394.478 735.000 46.129.478

 413  Накнаде у натури 6.490.000 50.000 6.540.000

 414  Социјална давања 4.860.000 50.000 4.910.000

 416  Награде запосленима и остали посебни расходи 5.730.000 - 5.730.000

   Свега 41: 290.600.884 5.215.000 295.815.884

 42  Коришћење услуга и роба

 421  Стални трошкови 65.862.000 10.910.668 76.772.668

 422  Трошкови путовања 939.000 470.000 1.409.000

 423  Услуге по уговору 99.051.000 9.115.206 108.166.206

 424  Специјализоване услуге 28.190.000 8.634.836 36.824.836

 425  Текуће поправке и одржавање 59.472.000 20.070.968 79.542.968

 426  Материјал 17.524.040 1.392.000 18.916.040

   Свега 42: 271.038.040 50.593.678 321.631.718

 46  Донације, дотације и трансфери

 463  Трансфери осталим нивоима власти 24.000.000 - 24.000.000

 465  Остале дотације и трансфери 1.200.000 - 1.200.000

   Свега 46: 25.200.000 - 25.200.000

 47  Социјално осигурање и социјална заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 35.565.000 11.550.000 47.115.000

   Свега 47: 35.565.000 11.550.000 47.115.000

 48  Остали расходи

 481  Дотације невладиним организацијама 18.521.311 3.002.000 21.523.311

 482  Порези, обавезне таксе и казне 7.470.000 350.000 7.820.000

 483  Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000 50.000 1.050.000

 485  Накнада за штету насталу од стране државних 
 органа 180.000 - 180.000

   Свега 48: 27.171.311 3.402.000 30.573.311

 49  Средства резерве

 499  Средства резерве (стална и текућа) 3.000.227 - 3.000.227

   Свега 49: 3.000.227 - 3.000.227

   Свега 4: 652.575.462 70.760.678 723.336.140

 5  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
 ИМОВИНУ

 51  Основна средства

 511  Зграде и грађевински објекти 219.920.000 160.900.342 380.820.342

 512  Машине и опрема 21.070.000 390.000 19.460.000

 515  Нематеријална имовина 550.000 - 550.000

   Свега 51: 241.540.000 161.290.342 402.830.342

   Свега 5: 241.540.000 161.290.342 402.830.342

   УКУПНИ РАСХОДИ: 894.115.462 232.051.020 1.126.166.482
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Укупна средства буџета у 2022. години утврђена су у износу од 1.126.166.482 динара.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– општих прихода и примања буџета у износу од 894.115.462 динара – извор финансирања 01;
– сопствених прихода буџетског корисника у износу од 16.124.000 динара – извор 04;
– донација од осталих нивоа власти у износу од 400.000 динара – извор финансирања 07;
– нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година од 145.000.000 динара – извор финансирања 13;
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 100.000 динара – извор финансирања 12;
– неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 70.427.020 динара – извор финан-

сирања 15.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:

ИЗДАЦИ – Посебни део

Ра
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ео
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ро
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Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

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) 6.626.050 - 6.626.050

    412  Социјални доприноси
 на терет послодавца 1.323.622 - 1.323.622

    413  Накнаде у натури 130.000 - 130.000
414  Социјална давања запосленима 75.000 - 75.000

    416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи 400.000 - 400.000

    421  Стални трошкови 564.000 - 564.000
    422  Трошкови путовања - - -
    423  Услуге по уговору 5.760.000 - 5.760.000

    481  Дотације невладиним 
 организацијама      

       – дотације политичким
 странкама 911.311 - 911.311

 Извори финансирања
 за програмску активност
 2101-0001:

01  Општи приходи и примања буџета 15.789.983 - 15.789.983

   Укупно за програмску
 активност 2101-0001: 15.789.983 - 15.789.983

  2101-4004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава
и Дан општине      

423  Услуге по уговору 90.000 - 90.000
 Извори финансирања за
 пројекат 2101-4004:      

01  Општи приходи и примања буџета 90.000 - 90.000
   Укупно за пројекат 2101-4004: 90.000 - 90.000

 Извори финансирања
 за функцију 110:      

01  Општи приходи и примања буџета 15.879.983 - 15.879.983
   Укупно за функцију 110: 15.879.983 - 15.879.983

  160    Опште јавне услуге које нису 
 класификоване на другом месту

  2101-4007 ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора

  416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи 2.900.000 - 2.900.000

  421  Стални трошкови 1.000.000 - 1.000.000
  422  Трошкови путовања 44.000 - 44.000

423  Услуге по уговору 8.000.000 - 8.000.000
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Укупно

 Извори финансирања за
 пројекат 2101-1007:

01  Приходи из буџета 11.944.000 - 11.944.000
   Укупно за пројекат 2101-1007: 11.944.000 - 11.944.000

 Извори финансирања
 за функцију 160:

01  Приходи из буџета 11.944.000 - 11.944.000
   Укупно за функцију 160: 11.944.000 - 11.944.000

 Извори финансирања
 за програм 16:      

01  Општи приходи и примања буџета 27.823.983 - 27.823.983
   Укупно за програм 16: 27.823.983 - 27.823.983

 Извори финансирања
 за раздео I:      

01  Општи приходи и примања буџета 27.823.983 - 27.823.983
   Укупно за раздео I: 27.823.983 - 27.823.983

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) 26.235.582 - 26.235.582

412  Социјални доприноси
 на терет послодавца 5.240.822 - 5.240.822

    413  Накнаде у натури 370.000 - 370.000
414  Социјална давања запосленима 160.000 - 160.000

    416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи 80.000 - 80.000

423  Услуге по уговору 600.000 - 600.000
 Извори финансирања
 за програмску активност
 2101-0002:

     

01  Општи приходи и примања буџета 32.686.404 - 32.686.404

   Укупно за програмску
 активност 2101-0002: 32.686.404 - 32.686.404

 Извори финансирања
 за функцију 110:      

01  Општи приходи и примања буџета 32.686.404 - 32.686.404
   Укупно за функцију 110: 32.686.404 - 32.686.404

 Извори финансирања
 за програм 16:      

01  Општи приходи и примања буџета 32.686.404 - 32.686.404
   Укупно за програм 16: 32.686.404 - 32.686.404

 Извори финансирања
 за раздео II:      

01  Општи приходи и примања буџета 32.686.404 - 32.686.404
   Укупно за раздео II: 32.686.404 - 32.686.404

III      УПРАВА ГРАДСКЕ 
 ОПШТИНЕ

   0902  ПРОГРАМ 11: Социјална
 и дечја заштита

  070    Социјална помоћ угроженом
 становништву

   0902-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Једнократне помоћи и други
 облици помоћи

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0902-0001:

     

01  Општи приходи и примања буџета 1.000.000 - 1.000.000
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Укупно

   Укупно за програмску
 активност 0902-0001: 1.000.000 - 1.000.000

   0902-0016  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Дневне услуге у заједници

481  Дотације невладиним 
 организацијама 6.000.000 - 6.000.000

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0902-0016:

     

01  Општи приходи и примања буџета 6.000.000 - 6.000.000

   Укупно за програмску
 активност 0902-0016: 6.000.000 - 6.000.000

   0902-0018
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Подршка реализацији програма 
 Црвеног крста

481  Дотације невладиним 
 организацијама 500.000 - 500.000

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0902-0018:

     

01  Општи приходи и примања буџета 500.000 - 500.000

   Укупно за програмску
 активност 0902-0018: 500.000 - 500.000

   0902-4001  ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски 
 мајстор

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета 2.840.000 250.000 3.090.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0902-4001:      

01  Општи приходи и примања буџета 2.840.000 - 2.840.000

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 250.000 250.000

   Укупно за пројекат 0902-4001: 2.840.000 250.000 3.090.000
   0902-4002  ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе”      

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета 7.000.000 - 7.000.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0902-4002:      

01  Општи приходи и примања буџета 7.000.000 - 7.000.000
   Укупно за пројекат 0902-4002: 7.000.000 - 7.000.000

   0902-4005 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета 550.000 4.950.000 5.500.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0902-4005:

01  Општи приходи и примања буџета 550.000 - 550.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 4.950.000 4.950.000
   Укупно за пројекат 0902-4005: 550.000 4.950.000 5.500.000

   0902-4006 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица      

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета 275.000 2.475.000 2.750.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0902-4006:

01  Општи приходи и примања буџета 275.000 - 275.000

15  Неутрошена средства донација, помоћи и 
 трансфера из ранијих година - 2.475.000 2.475.000

   Укупно за пројекат 0902-4006: 275.000 2.475.000 2.750.000
   0902-4013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи

421  Стални трошкови - 3.313.188 3.313.188
 Извори финансирања за
 пројекат 0902-4013:      

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 3.313.188 3.313.188

   Укупно за пројекат 0902-4013: - 3.313.188 3.313.188
 Извори финансирања
 за функцију 070:      

01  Општи приходи и примања буџета 18.165.000 - 18.165.000
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13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 3.563.188 3.563.188

15  Неутрошена средства донација, помоћи и 
 трансфера из ранијих година - 7.425.000 7.425.000

   Укупно за функцију 070: 18.165.000 10.988.188 29.153.188
 Извори финансирања
 за програм 11:      

01  Општи приходи и примања буџета 18.165.000 - 18.165.000

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 3.563.188 3.563.188

15  Неутрошена средства донација, помоћи и 
 трансфера из ранијих година - 7.425.000 7.425.000

   Укупно за програм 11: 18.165.000 10.988.188 29.153.188

   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

    423  Услуге по уговору 5.220.000 - 5.220.000
426  Материјал 270.000 22.000 292.000

    481  Дотације невладиним 
 организацијама 1.110.000 - 1.110.000

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0602-0001:

     

01  Општи приходи и примања буџета 6.600.000 - 6.600.000

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 22.000 22.000

 Укупно за програмску
 активност 0602-0001: 6.600.000 22.000 6.622.000

   0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Текућа буџетска резерва

499  Средства резерве 2.500.227 - 2.500.227
 Извори финансирања
 за програмску активност
 0602-0009:

     

01  Општи приходи и примања буџета 2.500.227 - 2.500.227

   Укупно за програмску
 активност 0602-0009: 2.500.227 - 2.500.227

   0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Стална буџетска резерва      

499  Средства резерве 500.000 - 500.000
 Извори финансирања
 за програмску активност
 0602-0010:

     

01  Општи приходи и примања буџета 500.000 - 500.000

   Укупно за програмску
 активност 0602-0010: 500.000 - 500.000

 Извори финансирања
 за функцију 110:      

01  Општи приходи и примања буџета 9.600.227 - 9.600.227

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 22.000 22.000

 Укупно за функцију 110: 9.600.227 22.000 9.622.227
130    Опште услуге

   0602-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне 
 самоуправе и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде) 177.209.774 - 177.209.774

412  Социјални доприноси
 на терет послодавца 35.399.434 - 35.399.434

413  Накнаде у натури 5.500.000 - 5.500.000
414  Социјална давања запосленима 4.025.000 - 4.025.000

416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи 2.200.000 - 2.200.000
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421  Стални трошкови 41.439.000 - 41.439.000
422  Трошкови путовања 895.000 - 895.000
423  Услуге по уговору 67.831.000 6.760.582 74.591.582
424  Специјализоване услуге 375.000 191.836 566.836
425  Текуће поправке и одржавање 10.782.000 19.800 10.801.800
426  Материјал 15.134.040 300.000 15.434.040
465  Остале дотације и трансфери 1.200.000 - 1.200.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 360.000 - 360.000

485  Накнада за штету насталу од
 стране државних органа 180.000 - 180.000

512  Машине и опрема 11.165.000 - 11.165.000
515  Нематеријална имовина 550.000 - 550.000

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0602-0001:

     

01  Општи приходи и примања буџета 374.245.248 - 374.245.248

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 7.272.218 7.272.218

 Укупно за програмску
 активност 0602-0001: 374.245.248 7.272.218 381.517.466

   0602-4002 ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига
422  Трошкови путовања - 400.000 400.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0602-4002:      

07  Трансфери од других нивоа власти - 400.000 400.000
   Укупно за пројекат 0602-4002: - 400.000 400.000

 Извори финансирања
 за функцију 130:

01  Општи приходи и примања буџета 374.245.248 - 374.245.248

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 7.272.218 7.272.218

07  Трансфери од других нивоа власти - 400.000 400.000
 Укупно за функцију 130: 374.245.248 7.672.218 381.917.466

220    Цивилна одбрана

   0602-0014  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање у ванредним ситуацијама

423  Услуге по уговору 100.000 - 100.000
424  Специјализоване услуге 600.000 - 600.000
426  Материјал 1.950.000 - 1.950.000
512  Машине и опрема 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања
 за програмску активност
0602-0014:

     

01  Општи приходи и примања буџета 3.650.000 - 3.650.000
 Укупно за програмску
 активност 0602-0014: 3.650.000 - 3.650.000

 Извори финансирања
 за функцију 220:      

01  Општи приходи и примања буџета 3.650.000 - 3.650.000
 Укупно за функцију 220: 3.650.000 - 3.650.000

330    Судови

   0602-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне 
 самоуправе и градских општина

423  Услуге по уговору 600.000 - 600.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 430.000 - 430.000

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 2.030.000 - 2.030.000
 Укупно за програмску
 активност 0602-0001: 2.030.000 - 2.030.000

 Извори финансирања
 за функцију 330:      

01  Општи приходи и примања буџета 2.030.000 - 2.030.000
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 Укупно за функцију 330: 2.030.000 - 2.030.000
 Извори финансирања
 за програм 15:

01  Општи приходи и примања буџета 389.525.475 - 389.525.475

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 7.294.218 7.294.218

07  Трансфери од других нивоа власти - 400.000 400.000
 Укупно за програм 15: 389.525.475 7.694.218 397.219.693

   0101  ПРОГРАМ 5: Пољопривреда
 и рурални развој

421    Пољопривреда

   0101-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Мере подршке руралном развоју

425  Текуће поправке и одржавање 6.000.000 - 6.000.000
 Извори финансирања
 за програмску активност
 0101-0002:

     

01  Општи приходи и примања буџета 6.000.000 - 6.000.000
 Укупно за програмску
 активност 0101-0002: 6.000.000 - 6.000.000

   0101-5001 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника – пластеници
512  Машине и опрема 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0101-1001:      

01  Општи приходи и примања буџета 3.000.000 - 3.000.000
   Укупно за пројекат 0101-1001: 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања
 за функцију 421:      

01  Општи приходи и примања буџета 9.000.000 - 9.000.000
 Укупно за функцију 421: 9.000.000 - 9.000.000
 Извори финансирања
 за програм 5:      

01  Општи приходи и примања буџета 9.000.000 - 9.000.000
 Укупно за програм 5: 9.000.000 - 9.000.000

   0701  ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја
 и саобраћајна инфраструктура

450    Саобраћај

   0701-0002
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање и одржавање саобраћајне 
 инфраструктуре

425  Текуће поправке и одржавање 2.280.000 120.000 2.400.000
511  Зграде и грађевински објекти 133.000.000 78.000.000 211.000.000

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0702-0002:

     

01  Општи приходи и примања буџета 135.280.000 - 135.280.000

13  Нераспоређени вишак прихода и примања 
 из ранијих година - 78.120.000 78.120.000

 Укупно за програмску
 активност 0702-0002: 135.280.000 78.120.000 213.400.000

   0701-4002  ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности 
 саобраћаја

481  Дотације невладиним 
 организацијама - 3.000.000 3.000.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0701-4002:      

15  Неутрошена средства донација, помоћи и 
 трансфера из ранијих година - 3.000.000 3.000.000

   Укупно за пројекат 0701-4002: - 3.000.000 3.000.000
 0701-4003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега

424 Специјализоване услуге - 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за пројекат 0401-4003:      

01 Општи приходи и примања буџета - 3.000.000 3.000.000
Укупно за пројекат 0701-4003: - 3.000.000 3.000.000
 Извори финансирања
 за функцију 450:

01  Општи приходи и примања буџета 135.280.000 - 135.280.000
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13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 81.120.000 81.120.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и  трансфера из ранијих година - 3.000.000 3.000.000

 Укупно за функцију 450: 135.280.000 84.120.000 219.400.000
 Извори финансирања  за програм 7:      

01  Општи приходи и примања буџета 135.280.000 - 135.280.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 81.120.000 81.120.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и  трансфера из ранијих година - 3.000.000 3.000.000

 Укупно за програм 7: 135.280.000 84.120.000 219.400.000
   0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне  средине

560  Заштита животне  средине некласификована  на другом месту
   0401-4005 ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина

424  Специјализоване услуге 18.000.000 - 18.000.000
 Извори финансирања за  пројекат 0401-4005:      

01  Општи приходи и примања буџета 18.000.000 - 18.000.000
   Укупно за пројекат 0401-4005 18.000.000 - 18.000.000

 Извори финансирања  за функцију 560:      
01  Општи приходи и примања буџета 18.000.000 - 18.000.000

 Укупно за функцију 560: 18.000.000 - 18.000.000
 Извори финансирања  за програм 6:      

01  Општи приходи и примања буџета 18.000.000 - 18.000.000
 Укупно за програм 6: 18.000.000 - 18.000.000

   0501  ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и  обновљиви извори енергије
620    Развој заједнице

  0501-5001 ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката      
511  Зграде и грађевински објекти - 21.052.400 21.052.400

 Извори финансирања за  пројекат 0501-5001:      
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 21.052.400 21.052.400
   Укупно за пројекат 0501-5001: - 21.052.400 21.052.400

 Извори финансирања  за функцију 620:      
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 21.052.400 21.052.400
   Укупно за функцију 620: - 21.052.400 21.052.400

 Извори финансирања
 за програм 17:      

13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 21.052.400 21.052.400
   Укупно за програм 17: - 21.052.400 21.052.400

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

   1101-4007 ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине      
423  Услуге по уговору 1.100.000 917.604 2.017.604

 Извори финансирања за  пројекат 1101-4007:      
01  Општи приходи и примања буџета 1.100.000 - 1.100.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 917.604 917.604
   Укупно за пројекат 1101-4007: 1.100.000 917.604 2.017.604

   1101-5007 ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Оп-
штине      

511  Зграде и грађевински објекти 60.000.000 60.000.000 120.000.000
 Извори финансирања за пројекат 1101-5007:      

01  Општи приходи и примања буџета 60.000.000 - 60.000.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 60.000.000 60.000.000
   Укупно за пројекат 1101-5007: 60.000.000 60.000.000 120.000.000

   1101-4010 ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање насеља на територији Општине      
425 Текуће поправке и одржавање 7.000.000 3.500.000 10.500.000

 Извори финансирања за  пројекат 1101-4010:      
01  Општи приходи и примања буџета 7.000.000 - 7.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 3.500.000 3.500.000
   Укупно за пројекат 1101-4010: 7.000.000 3.500.000 10.500.000

 Извори финансирања  за функцију 620:
01  Општи приходи и примања буџета 68.100.000 - 68.100.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 4.417.604 4.417.604
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 60.000.000 60.000.000

     Укупно за функцију 620: 68.100.000 64.417.604 132.517.604
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660  Послови становања и заједнице  некласификовани на другом  месту
   1101-4012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге

421  Стални трошкови 450.000 100.000 550.000
 Извори финансирања за
 пројекат 1101-4012:      

01  Општи приходи и примања буџета 450.000 - 450.000
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 100.000 100.000
   Укупно за пројекат 1101-4012: 450.000 100.000 550.000

 Извори финансирања  за функцију 660:      
01  Општи приходи и примања буџета 450.000 - 450.000
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 100.000 100.000
   Укупно за функцију 660: 450.000 100.000 550.000

 Извори финансирања  за програм 1:
01  Општи приходи и примања буџета 68.550.000 - 68.550.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 4.417.604 4.417.604
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 100.000 100.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 60.000.000 60.000.000
   Укупно за програм 1: 68.550.000 64.517.604 133.067.604

   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 1.134.000 - 1.134.000
425  Текуће поправке и одржавање 15.000 - 15.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 3.200.000 350.000 3.550.000

 Извори финансирања
 за програмску активност
 1102-0005:

     

01  Општи приходи и примања буџета 4.349.000 - 4.349.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 350.000 350.000

 Укупно за програмску  активност 1102-0005: 4.349.000 350.000 4.699.000

   1102-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Одржавање гробаља

421  Стални трошкови 310.000 - 310.000
 Извори финансирања  за програмску активност  1102-0006:      

01  Општи приходи и примања буџета 310.000 - 310.000
 Укупно за програмску  активност 1102-0006: 310.000 - 310.000
 Извори финансирања за функцију 410:      

01  Општи приходи и примања буџета 4.659.000 - 4.659.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 350.000 350.000

     Укупно за функцију 410: 4.659.000 350.000 5.009.000
620    Развој заједнице

   1102-0008  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање и снабдевање водом за пиће

511  Зграде и грађевински објекти 6.000.000 - 6.000.000
 Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:      

01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
 Укупно за програмску активност 1102-0008: 6.000.000 - 6.000.000

   1102-4002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара
425  Текуће поправке и одржавање 24.000.000 6.000.000 30.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1102-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 24.000.000 - 24.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 6.000.000 6.000.000
   Укупно за пројекат 1102-4002: 24.000.000 6.000.000 30.000.000

   1102-5002 ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара      
511  Зграде и грађевински објекти 20.500.000 1.847.942 22.347.942

 Извори финансирања за пројекат 1102-5002:      
01  Општи приходи и примања буџета 20.500.000 - 20.500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 1.847.942 1.847.942
   Укупно за пројекат 1102-5002: 20.500.000 1.847.942 22.347.942

 Извори финансирања за функцију 620:      
01  Општи приходи и примања буџета 50.500.000 - 50.500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 7.847.942 7.847.942
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     Укупно за функцију 620: 50.500.000 7.847.942 58.347.942
 Извори финансирања за програм 2:      

01  Општи приходи и примања буџета 55.159.000 - 55.159.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 8.197.942 8.197.942
   Укупно за програм 2: 55.159.000 8.197.942 63.356.942

   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 5.000.000 2.000 5.002.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:      

01  Општи приходи и примања буџета 5.000.000 - 5.000.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и  трансфера из ранијих година - 2.000 2.000

 Укупно за програмску активност 1301-0001: 5.000.000 2.000 5.002.000

   1301-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Подршка предшколском и школском  спорту

424  Специјализоване услуге 215.000 - 215.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:      

01  Општи приходи и примања буџета 215.000 - 215.000
 Укупно за програмску активност 1301-0002: 215.000 - 215.000

   1301-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалних спортских установа

421  Стални трошкови 3.225.000 - 3.225.000
425  Текуће поправке и одржавање 790.000 20.400 810.400
426  Материјал 80.000 - 80.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:      
01  Општи приходи и примања буџета 4.095.000 - 4.095.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 20.400 20.400

 Укупно за програмску
 активност 1301-0004: 4.095.000 20.400 4.115.400

   1301-4001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.800.000 1.050.000 9.850.000

 Извори финансирања за пројекат 1301-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 8.800.000 - 8.800.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 1.050.000 1.050.000
   Укупно за пројекат 1301-4001: 8.800.000 1.050.000 9.850.000

 Извори финансирања
 за функцију 810:      

01  Општи приходи и примања буџета 18.110.000 - 18.110.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 1.070.400 1.070.400
15  Неутрошена средства донација, помоћи и  трансфера из ранијих година - 2.000 2.000

 Укупно за функцију 810: 18.110.000 1.072.400 19.182.400
150    Опште јавне услуге – истраживање и развој

   1301-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Спровођење омладинске политике

421  Стални трошкови 60.000 - 60.000
423  Услуге по уговору - 20 20
426  Материјал 60.000 - 60.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:      
01  Општи приходи и примања буџета 120.000 - 120.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и  трансфера из ранијих година - 20 20

 Укупно за програмску активност 1301-0005: 120.000 20 120.020
 Извори финансирања за функцију 150:      

01  Општи приходи и примања буџета 120.000 - 120.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и  трансфера из ранијих година - 20 20

 Укупно за функцију 150: 120.000 20 120.020
 Извори финансирања за програм 14:

01  Општи приходи и примања буџета 18.230.000 - 18.230.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 1.070.400 1.070.400
15  Неутрошена средства донација, помоћи и  трансфера из ранијих година - 2.020 2.020
   Укупно за програм 14: 18.230.000 1.072.420 19.302.420

   1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе и  информисања
820    Услуге културе
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   1201-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

481  Дотације невладиним  организацијама 2.000.000 - 2.000.000
 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:      

01  Општи приходи и примања буџета 2.000.000 - 2.000.000
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за функцију 820:      
01  Општи приходи и примања буџета 2.000.000 - 2.000.000
   Укупно за функцију 820: 2.000.000 - 2.000.000

460   Комуникације

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

  423  Услуге по уговору - 135.000 135.000
 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:      

13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 135.000 135.000
   Укупно за програмску активност 1201-0004: - 135.000 135.000

 Извори финансирања за функцију 460:      
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 135.000 135.000
   Укупно за функцију 460: - 135.000 135.000

830    Услуге емитовања и издаваштва

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

  423  Услуге по уговору 10.100.000 1.923.480 12.023.480
 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:      

01  Општи приходи и примања буџета 10.100.000 - 10.100.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 1.923.480 1.923.480
   Укупно за програмску активност 1201-0004: 10.100.000 1.923.480 12.023.480

 Извори финансирања за функцију 830:      
01  Општи приходи и примања буџета 10.100.000 - 10.100.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 1.923.480 1.923.480
   Укупно за функцију 830: 10.100.000 1.923.480 12.023.480

 Извори финансирања за програм 13:      
01  Општи приходи и примања буџета 12.100.000 - 12.100.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 2.058.480 2.058.480
   Укупно за програм 13: 12.100.000 2.058.480 14.158.480

   2002  ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитањe 
911    Предшколско васпитање

   2002-4002  ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића
    425  Текуће поправке и одржавање - 2.500.000 2.500.000

463  Трансфери осталим нивоима власти 12.000.000 - 12.000.000
 Извори финансирања за пројекат 2002-4002:      

01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 - 12.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 2.500.000 2.500.000
   Укупно за пројекат 2002-4002: 12.000.000 2.500.000 14.500.000

 Извори финансирања за функцију 911:
01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 - 12.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 2.500.000 2.500.000
   Укупно за функцију 911: 12.000.000 2.500.000 14.500.000

 Извори финансирања
 за програм 8:      

01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 - 12.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 2.500.000 2.500.000
   Укупно за програм 8: 12.000.000 2.500.000 14.500.000

   2003  ПРОГРАМ 9: Основно  образовање
912    Основно образовање 

   2003-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Реализација делатности основног образовања
481  Дотације невладиним  организацијама 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:      
01  Општи приходи и примања буџета 2.000.000 - 2.000.000
   Укупно за програмску активност 2003-0001: 2.000.000 - 2.000.000

   2003-4002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
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425  Текуће поправке и одржавање - 6.125.768 6.125.768
463  Трансфери осталим нивоима власти 12.000.000 - 12.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2003-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 12.000.000 - 12.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 6.125.768 6.125.768
   Укупно за пројекат 2003-4002: 12.000.000 6.125.768 18.125.768

   2003-4003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.000.000 2.800.000 10.800.000

 Извори финансирања за пројекат 2003-4003:      
01  Општи приходи и примања буџета 8.000.000 - 8.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 2.800.000 2.800.000
   Укупно за пројекат 2003-4003: 8.000.000 2.800.000 10.800.000

   2003-4004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.100.000 - 7.100.000

 Извори финансирања за пројекат 2003-4004:      
01  Општи приходи и примања буџета 7.100.000 - 7.100.000
   Укупно за пројекат 2003-4004: 7.100.000 - 7.100.000

   2003-4007 ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама
421  Стални трошкови 30.000 - 30.000

    425  Текуће поправке и одржавање 2.400.000 - 2.400.000
 Извори финансирања за пројекат 2003-4007:      

01  Општи приходи и примања буџета 2.430.000 - 2.430.000
   Укупно за пројекат 2003-4007: 2.430.000 - 2.430.000

 Извори финансирања
 за функцију 912:

01  Општи приходи и примања буџета 31.530.000 - 31.530.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 8.925.768 8.925.768
   Укупно за функцију 912: 31.530.000 8.925.768 40.455.768

 Извори финансирања
 за програм 9:

01  Општи приходи и примања буџета 31.530.000 - 31.530.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 8.925.768 8.925.768
   Укупно за програм 9: 31.530.000 8.925.768 40.455.768
   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 4.930.000 - 4.930.000
425  Текуће поправке и одржавање 55.000 - 55.000
426  Материјал 30.000 - 30.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.015.000 - 5.015.000
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 5.015.000 - 5.015.000

 Извори финансирања за функцију 160:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.015.000 - 5.015.000
   Укупно за функцију 160: 5.015.000 - 5.015.000

 Извори финансирања за програм 15:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.015.000 - 5.015.000
   Укупно за програм 15: 5.015.000 - 5.015.000

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) 18.055.000 4.380.000 22.435.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.430.600 735.000 4.165.600
413  Накнаде у натури 490.000 50.000 540.000
414  Социјална давања запосленима 600.000 50.000 650.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000 - 150.000
421  Стални трошкови 2.620.000 5.574.000 8.194.000
422  Трошкови путовања - 70.000 70.000
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423  Услуге по уговору 9.750.000 1.302.000 11.052.000
424  Специјализоване услуге 9.000.000 5.443.000 14.443.000
425  Текуће поправке и одржавање 6.150.000 1.785.000 7.935.000
426  Материјал - 1.070.000 1.070.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 25.000 25.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 3.480.000 - 3.480.000

483  Новчане казне и пенали по 
 решењу судова - 50.000 50.000

511  Зграде и грађевински објекти 420.000 - 420.000
512  Машине и опрема 6.905.000 390.000 7.295.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 61.050.600 - 61.050.600
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 4.800.000 4.800.000
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 16.124.000 16.124.000
   Укупно за програмску активност 1201-0001: 61.050.600 20.924.000 81.974.600

 Извори финансирања
 за функцију 820:

01  Општи приходи и примања буџета 61.050.600 - 61.050.600
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 4.800.000 4.800.000
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 16.124.000 16.124.000
   Укупно за функцију 820: 61.050.600 20.924.000 81.974.600

 Извори финансирања за програм 13:
01  Општи приходи и примања буџета 61.050.600 - 61.050.600
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 4.800.000 4.800.000
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 16.124.000 16.124.000
   Укупно за програм 13: 61.050.600 20.924.000 81.974.600

 Извори финансирања за главу 3.2:
01  Општи приходи и примања буџета 61.050.600 - 61.050.600
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 4.800.000 4.800.000
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 16.124.000 16.124.000
   Укупно за главу 3.2: 61.050.600 20.924.000 81.974.600

 Извори финансирања за раздео III:
01  Општи приходи и примања буџета 833.605.075 0 833.605.075
13  Нераспоређени вишак прихода и примања  из ранијих година - 145.000.000 145.000.000
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 16.124.000 16.124.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 400.000 400.000
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 100.000 100.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и  трансфера из ранијих година - 70.427.020 70.427.020
   Укупно за раздео III: 833.605.075 232.051.020 1.065.656.095

Члан 7.
Средства буџета у износу од 894.115.462 динара и средства из осталих извора у износу од 232.051.020 динара, утврђена 

су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност 
и пројекат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1101 Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 68.550.000 64.517.604 133.067.604

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Просторни развој у складу са 
плановима

1. Проценат покривености тери-
торије урбанистичком планском 
документацијом

% -    

4007 Пројекат „Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине” – Реконструк-
ција зграда 1.100.000 917.604 2.017.604

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Реконструкција зграда локал-
не самоуправе

1. Текућа улагања из буџета у 
односу на на реконструисану 
површину (m²)

хиљ
дин. -    

5007 Пројекат „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине” – Рекон-
струкција зграда 60.000.000 60.000.000 120.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Привођење намени зграда 
локалне самоуправе

1. Капитална улагања из буџета 
у односу на на реконструисану 
површину (m²)

хиљ
дин. -    
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4010 Пројекат Уређење насеља на територији Општине – развој капацитета за побољшање услова 
живота и рада становништва 7.000.000 3.500.000 10.500.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Повећање квалитета живота 
становништва

1. . Број m² уређених површина 
у насељима Број 300    

4012 Пројекат „Комуналне услуге” -Сервисирање трошкова комуналних услуга 450.000 100.000 550.000
Одељење грађевинских и 
стамбених послова – Одсек 
стамбених и комуналних 
послова

1. Сервисирање трошкова 
комуналних услуга за станове у 
власништву Општине

1. Уложена буџетска средства 
у односу на број општинских 
станова

хиљ
дин. 16    

1102 Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 55.159.000 8.197.942 63.356.942

Веће градске општине– члан 
Већа

2. Повећање покривености 
територије комуналним де-
латностима одржавања јавних 
зелених површина, одржавања 
чистоће на површинама јавне 
намене и зоохигијене

1. Број m² јавних зелених 
површина на којима се уређује 
и одржава зеленило, у односу на 
укупан број m² јавних зелених 
површина

% -    

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

% -    

0005 Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 4.349.000 350.000 4.699.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Адекватан квалитет пруже-
них услуга уређивања, одржа-
вања и коришћења пијаца

1. Број опремљених пијачних 
места, у односу на укупан број 
пијачних места предвиђених у 
складу са општинском Одлуком

% 100    

0006 Програмска активност Одржавање гробаља 310.000 - 310.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Адекватан квалитет пруже-
них услуга одржавања гробаља

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

% 100    

0008 Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће 6.000.000 - 6.000.000
Веће градске општине– члан 
Већа

1. Адекватан квалитет пруже-
них услуга водоснабдевања

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

4002 Пројекат „Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара” 24.000.000 6.000.000 30.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа
 

Исправност парковских 
мобилијара

1.Број ремонтованих мобилијара Број 200    
2. Степен задовољства квали-
тетом паркова и парковских 
мобилијара

% 90+    

5002 Пројекат „Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара” 20.500.000 1.847.942 22.347.942

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Исправност парковских мо-
билијара и доступност паркова 
широј популацији

1.Број новоуграђених моби-
лијара Број 100    

0101 Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 9.000.000  - 9.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

2. Раст производње и стабил-
ност дохотка произвођача

1. Удео регистрованих пољо-
привредних газдинстава у 
укупном броју пољопривредних 
газдинстава

% 100    

0002 Програмска активност Мере подршке руралном развоју 6.000.000 - 6.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурентног 
пољопривредног сектора

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

% 0,67    

5001 Пројекат: Економско оснаживање земљорадника – пластеници – Подршка руралном развоју 3.000.000 - 3.000.000
Веће градске општине– члан 
Већа

1. Економско снажење пољо-
привредних домаћинстава

1. Број позитивно решених за-
хтева за постављање пластеника Број 25    

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 18.000.000  - 18.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Унапређење квалитета елеме-
ната животне средине

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

% 2,01    

4005 Пројекат: Текуће одржавање зелених површина – кошење 18.000.000 - 18.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1.Омогућавање несметаног ко-
ришћења зелених парковских 
површина

1. Степен задовољства динами-
ком и квалитетом одржавања 
зелених површина

%    

2. Утрошак буџетских средстава 
по радном сату ангажоване 
механизације и људства

хиљ
дин. <1,3

0701 Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 135.280.000 84.120.000 219.400.000

Веће градске општине– члан 
Већа

2. Повећање безбедности уче-
сника у саобраћају и смањење 
броја саобраћајних незгода

1. Број саобраћајних незгода / 
инцидената Број -    

0002 Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – за одржавање 
некатегорисаних путева и путних прелаза на железници 135.280.000 78.120.000 213.400.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Одржавање квалитета путне 
мреже кроз реконструкцију и 
редовно одржавање асфалтног 
покривача 

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

% 20    

2. Број километара санираних и 
/ или реконструисаних путева Број 18,7

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

хиљ
дин. 12,0    

2. Опремање и одржавање 
саобраћајне сигнализације на 
путевима и улицама
 

1.Број пружних прелаза са 
постављеним полу – рампама Број -    

2. Број поправљених и новопо-
стављених саобраћајних знакова 
и семафора 

Број -

4002 Пројекат: „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула” – едукативни пројекат 
обуке ученика у области безбедности саобраћаја - 3.000.000 3.000.000
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Веће градске општине– члан 
Већа

1. Финансирање програма 
општинског тела за координа-
цију безбедности саобраћаја на 
путевима ГО Палилула

1. Број ученика обухваћених 
пројектом (м/ж) Број 6000    

4003 Пројекат: „Чишћење снега” – чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима - 3.000.000 3.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Омогућавање несметаног 
одвијања саобраћаја у условима 
природних непогода

1. Утрошак буџетских средстава 
по радном сату ангажоване 
механизације и људства

хиљ. 
дин. 1,3    

2002 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 12.000.000 2.500.000 14.500.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Омогућавање обухвата пред-
школске деце у вртићима

1. Проценат уписане деце у 
односу на број укупно прија-
вљене деце

% -    

4002 Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” – за трошкове редовног одржавања предшколске 
инфраструктуре 12.000.000 2.500.000 14.500.000

Веће градске општине
1. Ефикасно предшколско 
васпитање и образовање и ра-
ционална употреба средстава

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

% 5,01    

2003 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 31.530.000 8.925.768 40.455.768

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Потпуни обухват основним 
образовањем и васпитањем

1. Обухват деце основним 
образовањем (разложено према 
полу)

хиљ -    

0001 Програмска активност Реализација делатности основног образовања 2.000.000  - 2.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Унапређење квалитета 
образовања и васпитања у 
основним школама

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

% -    

4002 Пројекат „Текуће поправке школа” – за трошкове редовног одржавања школске инфраструктуре 12.000.000 6.125.768 18.125.768

Веће градске општине
1. Ефикасно основно образо-
вање и рационална употреба 
средстава 

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

% 5,01    

4003 Пројекат: „Превоз ученика – редован” – Превоз ученика ОШ „Олга Петров”, ради редовног похађа-
ња наставе 8.000.000 2.800.000 10.800.000

Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове– Одсек за друштвене 
делатности

1.Ефикасно основно образо-
вање и рационална употреба 
средстава 

1. Износ буџетских средстава 
која се издвајају за превоз 
школске деце / број превезених 
ученика

хиљ
дин. -    

4004 Пројекат: „Награде ученицима” – Додела награда за постигнут одличан успех током основног 
школовања и осталих награда и поклона ученицима 7.100.000 - 7.100.000

Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове– Одсек за друштвене 
делатности

1. Унапређење квалитета 
образовања и васпитања у 
основним школама

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

% 1,1    

2. Износ буџетских средстава 
која се издвајају за награђивање 
ученика у односу на број награ-
ђених ученика

хиљ
дин. >3,9    

4007 Пројекат: „Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама” – Инсталација 
и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП Палилуле 2.430.000 - 2.430.000

Веће градске општине
1. Повећање безбедности 
наставника и ученика у ОШ 
Палилуле

1. Број притужби наставника 
и ученика на ажурност рада 
софтвера

Број -    

2. Oбухват школа пројектом Број 17    
0902 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 18.165.000 10.988.188 29.153.188

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Повећање доступности 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 корисника 
мера материјалне подршке обез-
беђених средствимa локалног 
буџета 

Број -    

3.Број избег. ИРЛ,повратника / 
адекватно решавање стамбених 
услова

Број -    

4. број изб. ИРЛ,повратника /
економско оснаживање Број -

2. Унапређењ квалитета услуга 
социјалне заштите

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

% 7,15    

2. Удео корисника лиценци-
раних услуга у укупном броју 
корисника услуга

% -    

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

% 1, 95    

0001 Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи – средствима Градске општине 
и Комесаријата за избеглице РС 1.000.000 - 1.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Обезбеђење подршке за 
материјално угрожена лица / 
породице

1. Проценат буџетских издваја-
ња за једнократне и друге облике 
помоћи

% 0,09    

1. Број материјално угрожених 
лица којима је обезбеђена подр-
шка из буџета

Број 40    
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0016 Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале 6.000.000 - 6.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Подстицање развоја разно-
врсних социјалних и других 
услуга у заједници

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

Број 30    

2. Број програма које реализују 
ове организације Број 20

0018 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 
помоћи лицима у невољи, 
развијањем солидарности међу 
људима, организовањем разли-
читих облика помоћи

1.Број акција на прикупљању 
различитих врста помоћи Број -    

2.Број дистрибуираних пакета 
хране за социјално угрожено 
становништво

Број -

3. Број корисника народне кухи-
ње (или број подељених оброка 
у народној кухињи)

хиљ -

4.Број волонтера Црвеног крста Број 80    

4001 Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим примањима у уклањању 
кварова у домаћинству 2.840.000 250.000 3.090.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Обезбеђивање помоћи 
најугроженијем категоријама 
становништва у уклањању 
кварова у домаћинству

1. Утрошак буџетских средстава 
у односу на број сервисних 
интервенција 

хиљ
дин. <4,9    

2.Степен задовољства квалите-
том сервисних интервенција % >97    

4002 Пројекат: Акција „Колица за бебе” – Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, која су 
рођена претходне године 7.000.000 - 7.000.000

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    

4005 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица – Помоћ избеглим лицима у трајном реша-
вању стамбеног питања 550.000 4.950.000 550.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1.Трајно стамбено збрињавање 
избеглих лица

1. Утрошак буџетских средстава 
у односу на број породица 
стамбено збринутих лица

хиљ
дин. 551    

4006 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица – Помоћ интерно расељеним 
лицима у трајном решавању стамбеног питања 275.000 2.475.000 2.750.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1.Трајно стамбено збрињавање 
интерно расељених лица

1. Утрошак буџетских средстава 
у односу на број породица 
стамбено збринутих лица

хиљ
дин. 608    

4013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи - 3.313.188 3.313.188

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Успешнија интеграција ста-
новника контејнерског насеља

1. Број домаћинстава у оквиру 
контејнерског насеља која само-
стално плаћају трошкове ЕДБ-а

Број 10    

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 73.150.600 22.982.480 96.133.080

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Подстицање развоја културе

1. Број реализованих програма 
на 1000 становника који 
доприносе остваривању општег 
интереса у култури

Број -    

2. Број субјеката културне 
инфраструктуре према типу 
(установа кулутре, КУД, 
удружења)

Број -    

3. Укупан проценат издвајања 
за културу у оквиру локалног 
буџета

% 9,39    

2. Остваривање јавног интереса 
у области информисања

1. Број сати произведених и 
емитованих ТВ и радио садржаја 
који доприносе остварењу оп-
штег интереса

Број -    

0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе – подршка раду индиректног 
буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан” 61.050.600 20.924.000 81.974.600

Директор ЦЗК „Влада 
Дивљан” 

1. Обезбеђење редовног функ-
ционисања установа 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 елек-
тричне енергије у KW по m2 
површине 

Број 55    

0002 Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2.000.000 - 2.000.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Унапређење разноврсности 
културне понуде

1. Број пројеката удружења 
грађана подржаних од стране 
општине

Број 5    

0004 Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информиса-
ња – о питањима од интереса за живот и рад грађана 10.100.000 2.058.480 12.158.480

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Повећана понуда квали-
тетних медијских садржаја из 
области друштвеног живота 
локалне заједнице

1. Број издатих билтена града/
општине (штампани или елек-
тронски)

Број 4    

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 18.230.000 1.072.420 19.302.420

Веће градске општине– члан 
Већа

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

1. Број чланова спортских 
организација и удружења Број -    

2. Број спроведених акција, 
програма, пројеката који подр-
жавају активно и рекреативно 
бављење спортом

Број -    

3.Проценат буџета града / 
општине намењен за спорт % 1,68    
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0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 5.000.000 2.000 5.002.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Унапређење подршке локал-
ним 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 орга-
низација 

% 0,45    

0002 Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту 215.000 - 215.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Унапређење предшколског и 
школског спорта

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

Број 14    

2. Просечан број сати у години 
када су постојећи објекти 
доступни предшколском и 
школском спорту

Број 122

3. Број програма којима се 
реализују активности 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 такми-
чења у односу на укупан број 
девојчица

% 50    

0004 Програмска активност Функционисање локалних спортских установа – трошкови редовног рада 
спортских објеката 4.095.000 20.400 4.115.400

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 организација 
које користе услуге установа из 
области спорта

Број 14

3. Трошкови одржавања 
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 120.000 20 120.020

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Подршка активном укљу-
чивању 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    

4001 Пројекат Акција „Пливајмо заједно” – Обука пливања у закупљеним терминима на базену „Та-
шмајдан” и „Стари Диф” 8.800.000 1.050.000 9.850.000

Веће градске општине– члан 
Већа

1. Популаризација пливања 
међу становништвом оба пола

1. Утрошак буџетских средстава 
/ број полазника

хиљ 
дин 3,5    

2. Број полазника курса који су 
пропливали (по полу – женски) Број 101    

4002 Пројекат „Дунавска регата” – подршка одржавању међународне туристичке манифестације - - -
Веће градске општине– члан 
Већа

1. Развој туризма кроз попула-
ризацију наутике

1. Утрошак буџетских средстава 
/ број учесника у регати

хиљ
дин. 1,8    

0602 Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 394.540.475 7.694.218 402.234.693

Начелник Управе градске 
општине
 

1. Одрживо управно и финан-
сијско функционисање Општи-
не у складу са надлежностима и 
пословима локалне самоуправе

1. Суфицит или дефицит локал-
ног буџета

да / 
не да    

2. Однос броја запослених у 
Општини и законом утврђеног 
максималног броја запослених

% -    

3. Број донетих аката органа и 
служби Општине Број -    

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина 382.875.248 7.294.218 390.169.466

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – УПРАВА ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове рада Управе Градске општине 382.875.248 7.294.218 390.169.466

Начелник Управе градске 
општине
 

1. Функционисање управе 

1. Број решених предмета по 
запосленом Број -    

2.Проценат решениих предмета 
у календарској години (у закон-
ском року, ван законског рока)

% -

3. Проценат попуњености 
радних места која подразумевају 
вођење управног поступка 

% -

0002 Програмска активност Функционисање месних заједница – за трошкове редовног рада месних 
заједница 5.015.000 - 5.015.000

Одељење за општу управу– 
Одсек за сарадњу са месним 
заједницама

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

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

Број -

0009 Програмска активност Текућа буџетска резерва 2.500.227 - 2.500.227

0010 Програмска активност Стална буџетска резерва 500.000 - 500.000

0014 Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама 3.650.000 - 3.650.000

Штаб за ванредне ситуације 
општине Палилула

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

1. Број идентификованих објека-
та критичне инфраструктуре Број -
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4002
Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна 
права – Палилула у Секретаријату за управу Градске управе Грaдa Бeoгрaдa”– за трошкове превоза 
матичара

- 400.000 400.000

Начелник Управе градске 
општине

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

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

Број 461    

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

% 0,04    

2101 Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 60.510.387  - 60.510.387

Председник градске општине
1. Ефикасно и ефективно функ-
ционисање органа политичког 
система локалне самоуправе

1. x    

2.x    

0001
Програмска активност Функционисање скупштине – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за 
трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног 
рада политичких субјеката

15.789.983 - 15.789.983

Председник скупштине 
градске општине

1. Функционисање локалне 
скупштине

1. Број усвојених аката Број 20
2. Број седница скупштине 
општине Број 6

0002 Програмска активност Функционисање извршних органа – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове редовног рада Председника и Већа Градске општине 32.686.404 - 32.686.404

Председник градске општине 1. Функционисање извршних 
органа

1. Број усвојених аката Број -
2. Број седница извршних 
органа Број -

4004 Пројекат: „Општинска слава и Дан општине” – за режијске трошкове обележавања празника 90.000 - 90.000
Председник скупштине 
градске општине

1. Комуникација са јавношћу и 
промоција градске Општине

1. Уложена буџетска средства / 
број угошћених људи дин. 475

4007 Пројекат: „Трошкови локалних избора” – Трошкови организације избора на локалном нивоу 11.944.000 - 11.944.000
Председник скупштине 
градске општине

1. Трошкови изборне логистике 
на локалном нивоу

1. Уложена буџетска средства / 
број уписаних бирача дин. -

0501 Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  - 21.052.400 21.052.400
Веће градске општине – члан 
Већа 1. Смањење расхода за енергију 1. Укупни расходи за набавку 

енергије у јавним зградама
мил
дин. -    

5001 Пројекат „Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката” – Израда и праћење 
енергетских биланаса објеката  - 21.052.400 21.052.400

Веће градске општине 1. Смањење укупне потрошње 
енергије

1. Капитални расходи за набавку 
енергије у јавним зградама и 
објектима у којима је побољша-
вана енергетска ефикасност

мил
дин. -    

УКУПНО ПРОГРАМИ         894.115.462 232.051.020 1.126.166.482

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

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

Члан 9.
Председник градске општине Палилула је наредбодавац 

за извршење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке 
и може појединачним актом пренети овлашћења одређеним 
лицима за потписивање налога за пренос средстава. 

Председник градске општине одговоран је за спровође-
ње фискалне политике и управљање јавном имовином, при-
ходима и примањима, расходима и издацима на начин који 
је у складу са Законом о буџетском систему.

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

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

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана, Веће Градске општине Палилула усваја и доста-
вља извештај Скупштини Градске општине Палилула.

Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима и примањима 
буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи 
и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: оба-
везе утврђене законским прописима на постојећем нивоу, 
исплата плата запосленима, минимални стални трошкови 
неопходни за несметано функционисање корисника буџет-
ских средстава.

Председник градске општине Палилула може привреме-
но обуставити извршење појединих издатака буџета, у слу-
чају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 12.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши 

контролу законитости, рационалности и наменског кори-
шћења средстава распоређених директним и индиректним 
корисницима буџета. 

Ако се контролом утврди да се средства не користе за-
конито, наменски и рационално, Одељење за финансије и 
привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.

Корисици буџетских средстава дужни су да уз захтев 
за плаћање доставе одељењу за финансије и привреду ком-
плетну документацију за плаћање на основу које је утврђе-
на обавеза корисника буџетских средстава. 

Члан 13.
У оквиру распоређених средстава у члану 6. ове одлуке, 

буџетски корисници могу користити средства распоређена 
овом одлуком, само за намене за које су им, по њиховом за-
хтеву, та средства одобрена.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу 
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети 
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обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и 
захтева плаћање у више година, на основу предлога органа 
надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског 
већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних 
издатака из члана 5. ове одлуке.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријација-
ма у 2021. години, а неизвршене у току те године, преносе 
се и имају статус преузетих обавеза у 2022. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Средства из става 2. овог члана, до доношења одлуке 
о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине 
Палилула за 2022. годину и њиховог укључивања у укупан 
обим средстава, трошиће се на основу појединачних реше-
ња председника градске општине Палилула, на основу ко-
јих Одељење за финансије и привреду отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода, по овом основу. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво по принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, одно-
сно актом Владе предвиђен другачији метод.

Корисници средстава буџета, који одређени расход извр-
шавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су 
да измирење тог расхода прво врше из тих других извора.

Члан 14.
Функционер, односно руководилац директног, односно 

индиректног корисника буџетских средстава, одговоран 
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно ин-
директног корисника буџетских средстава, може пренети поје-
дина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директ-
ном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 15.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

Градске општине Палилула могу да врше плаћања до виси-
не тромесечних квота које одреди Одељење за финансије и 
привреду Градске општине Палилула. 

Приликом одређивања тромесечних квота за директ-
не и индиректне кориснике буџетских средстава, Одељење 
за финансије и привреду Градске општине Палилула има у 
виду средства планирана у буџету за буџетске кориснике 
као и ликвидне могућности буџета.

Члан 16.
Председник градске општине Палилула може донети 

одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење 
Одељења за финансије и привреду Управе општине, може 
извршити преусмеравање апропријација одобрених на име 
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих 
прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације 
за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела 
као и између глава унутар раздела тог директног корисника 
буџетских средстава.

Преусмеравање апропријација односи се на апропри-
јације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промена околности које не 
угрожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник 
градске општине Палилула доноси одлуку да се износ апро-
пријације коју није могуће искористити пренесе у текућу 
буџетску резерву и може се користити за намене које нису 
предвиђене буџетом, или за намене за које нису предвиђена 
средства у довољном обиму. 

Члан 17.
Средства текуће буџетске резерве користиће се на осно-

ву решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 
које доноси председник, на предлог Одељења за финансије 
и привреду.

Средства текуће буџетске резерве, у складу са Законом 
о буџетском систему, користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у 
току године покаже да планиране апропријације нису биле 
довољне. Одобрена средства по овом основу представљају 
повећање апропријације директних корисника буџетских 
средстава за одређену намену и исказује се на конту за чију 
намену су средства усмерена.

Средства сталне буџетске резерве, у складу са Законом 
о буџетском систему, користи се за финансирање расхода 
и издатака намењених отклањању последица ванредних 
околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, 
клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне бо-
лести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, 
односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе жи-
вот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
доноси председник, на предлог Одељења за финансије и 
привреду.

Члан 18.
У случају да се буџету Градске општине Палилула из 

другог буџета (Републике, Града Београда или друге локал-
не самоуправе) определе актом наменска трансферна сред-
ства, укључујући и наменска трансферна средства за надок-
наду штета услед елементарних непогода, као и у случају 
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати 
у поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије и 
привреду, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропри-
јације за извршење расхода по том основу, у складу са чла-
ном 5. Закона о буџетском систему. 

Члан 19.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стан-
дардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, председник градске општине Палилула ће изврши-
ти одговарајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за 
финансије и привреду. 

Члан 20.
Распоред средстава утврђених у оквиру раздела III – 

Управа градске општине – економска класификација 481 – 
„дотације невладиним организацијама”, врши председник 
градске општине Палилула на предлог Комисије за спро-
вођење поступка јавног конкурса за финасирање пројеката 
невладних организација. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у скла-
ду са оценом остваривања пројеката невладиних организа-
ција у 2021. години. 

Члан 21.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва у 2022. години обрачунату исправку вредности нефи-
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нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 22.
Слободна новчана средства консолидованог рачуна тре-

зора Градске општине Палилула, која преостану по изврше-
њу обавеза буџета Градске општине Палилула, осим при-
хода за које је у посебном закону, односно пропису Градске 
општине Палилула утврђена намена која ограничава упо-
требу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем фи-
нансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна трезо-
ра Градске општине Палилула могу се користити за превреме-
но враћање кредита у циљу смањења обавеза Градске општи-
не Палилула, депоновати средства код Народне банке Србије 
или код пословних банака које имају одговарајући бонитет.

Члан 23.
У буџетској 2022. години, обрачун и исплата плата, као и 

обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награ-
да и бонуса предвиђених посебним и појединачним колектив-
ним уговорима за директне и индиректне кориснике средста-
ва буџета Градске општине Палилула, вршиће се у складу са 
Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину. 

У 2022. години ниво запошљавања ће се вршити у скла-
ду са чланом 27к Закона о буџетском систему и кадровским 
планом за 2022. годину, с тим што је реализација запошља-
вања условљена и расположивом масом средстава за плате 
обезбеђених овом одлуком. 

Члан 24. 
Корисници буџетских средстава приликом додељивања 

уговора о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађе-
винских радова, који закључују директни и индиректни кори-
сници буџетских средстава, морају да поступе у складу са Зако-
ном о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19). 

Члан 25. 
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директног корисника буџета који доноси руководи-
лац тог буџетског корисника, у року од најкасније 15 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана 
средства буџета распоређују се по ближим наменама, у складу 
са организационом, програмском, функционалном, економ-
ском класификацијом и по изворима финансирања. На финан-
сијски план из става 1. овог члана сагласност даје Веће Градске 
општине Палилула по претходно прибављеном мишљењу Оде-
љења за финансије и привреду Градске општине Палилула.

Акт о преусмеравању апропријација, утврђених чланом 6. 
ове одлуке, односно акт о употреби средстава текуће буџетске 
резерве, у складу са законом представља основ за измену фи-
нансијског плана директног корисника буџетских средстава. 

Члан 26.
Текући дефицит у 2022. години, покриће се пренетим 

средствима из 2021. године. 

Члан 27. 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-

шења буџета, до 31. децембра 2022. године, сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту Градске општине Палилула за 2022. годину.

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

вања у „Службеном листу Грaдa Бeoгрaдa”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-29/2021-II, 23. децембра 2021.године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 13. седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, на основу члана 14. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумаче-
ње и 68/20) и члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 111/19 – пречишћен 
текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТА-
РА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИ-

ЛУЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске оп-

штине Палилула у сталном саставу („Службени лист Грaдa 
Бeoгрaдa”, бр. 27/21 и 98/21), врши се следећа измена:

Именују се:
– Гордана Лукић за секретара, дипломирани правник, 

именована на предлог изборне листе Александар Вучић – 
За нашу децу. 

– Драгана Шћепановић за заменика секретара, дипло-
мирани правник, именована на предлог изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу. 

2. У осталом делу, Решење о именовању Изборне коми-
сије Градске општине Палилула у сталном саставу остаје не-
промењено.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Грaдa 
Бeoгрaдa”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-41/2021-II, 23. децембра 2021.године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 13. седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, на основу чл. 41. и 42. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 
– исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 8. 
Одлуке о оснивању Центра за културу „Влада Дивљан” („Слу-
жбени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 17/07, 46/07, 43/09 и 106/16) 
и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени 
лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 111/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОД-

БОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН” 
1. У Решењу о именовању Управног одбора Центра за 

културу „Влада Дивљан” („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, 
број 27/21), врши се следећа измена:

Разрешавају се:
– Мирољуб Несторовић дужности председника Управ-

ног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”;
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– Александар Караџић дужности члана Управног одбора 
Центра за културу „Влада  Дивљан”;

– Вања Вулевић дужности члана Управног одбора Цен-
тра за културу „Влада Дивљан” и  именује се Вања Вулевић 
на дужност председника Управног одбора Центра за култу-
ру „Влада Дивљан, на предлог оснивача. 

2. Мандат новоизабраног председника Управног одбо-
ра траје до истека мандата именованог одбора, по решењу 
Скупштине Градске општине Палилула бр. 020-16/2021-II 
од 27. априла 2021. године.

3. У осталом делу Решење о именовању Управног одбора 
Центра за културу „Влада Дивљан” остаје непромењено.

4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у „Службеном листу Грaдa Бeoгрaдa”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-31/2021-II, 23. децембра 2021.године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 13. седници одржаној 23. децембра 2021. године, на основу чл. 25. и 86. Ста-
тута Градске општине Палилула („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 111/19 – пречишћен текст), донела је

ЗА КЉУЧА К

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

I. Приступа се промени Статута Градске општине Палилула ради усклађивања члана 51. став 1. Статута Градске општи-
не Палилула („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 111/19 – пречишћен текст) са чланом 84. став 1. Статута Града Београда 
(„Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – Одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19).

II. Обавезује се Начелник Управе Градске општине Палилула и секретар Скупштине Градске општине Палилула да при-
преме Предлог одлуке о промени Статута Градске општине Палилула у року од три дана од дана доношења Закључка о 
приступању промени Статута Градске општине Палилула на седници Скупштине Градске општине Палилула и достави 
Већу општине на даљи поступак.

III. Овај закључак објавити у „Службеном листу Грaдa Бeoгрaдa”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-33/2021-II, 23. децембра 2021. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

ЧУКАРИЦА

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, и 149/20), члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18) и чла-
на 22. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист 
Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 84/19 и 86/21), а на предлог Већа општи-
не, Скупштина Градске општине Чукарица на 14. седници, 
одржанoj 23. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2022.
ГОДИНУ

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

и издаци Градске општине Чукарица за 2022. годину (у да-
љем тексту: буџет), њено извршење, коришћење донација, 
коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских 
корисника, права и обавезе корисника буџетских средстава.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Чукарица за 2022. годину (у даљем тексту: буџет), 
састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА Економска класифи-
кација У динарима

Укупни приходи и примања остварени по 
основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 751.104.533

Укупни расходи и издаци за набавку нефи-
нансијске имовине 4 + 5 905.104.533

Буџетски дефицит (7+8) – (4+5) – 
154.000.000

Издаци за отплату главнице
Издаци за набавку финансијске имовине 62 /
Укупни фискални суфицит/дефицит – 154.000.000
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања 91 /
Примања од продаје финансијске имовине 92 /
Неутрошена средства из претходних 
година 3 154.000.000

Издаци за отплату главнице дуга 61 /
Издаци за набавку нефинансијске имовине 
(домаћих хартија од вредности) 6211 /

Нето финансирање (3+91+92) – (61+6211) 154.000.000
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Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени 

су у следећим износима:

Р. бр. ОПИС
Шифра 

економ. кла-
сификације

 Укупна 
средства

1 2 3 4

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРО-
ДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 751.104.533

1. Порески буџетски приходи 71 713.254.533
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 387.430.133
1.2. Порез на имовину 713 274.024.400
1.3. Остали порески приходи 714 + 716 51.800.000
2. Непорески буџетски приходи 24.750.000

2.1. Приходи од имовине 7415 200.000
2.2. Приходи од продаје добара 742151 /
2.3. Таксе у корист нивоа општина 742250 4.000.000

2.4. Приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације општине 742351 11.000.000

2.5. Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа општина 743350 350.000

2.6. Остали непорески приходи 745 8.000.000
2.7. Меморандумске ставке 772 1.200.000 
3. Трансфери 733 200.000
4. Сопствени и остали приходи инд. корисника 744 + 742 12.900.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 811 + 812 /

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВ-
КУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4 + 5 905.104.533

Текући расходи 4 (без 46) 
861.313.563

Расходи за запослене 41 339.776.060
1.2. Коришћење роба и услуга 42 421.677.324
1.3. Социјална заштита из буџета 47 35.631.261
1.4. Остали расходи 44+48+49 64.228.918
2. Трансфери и субвенције 46+45 1.139.970

2.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 /
2.2. Остале дотације и трансфери 465 1.139.970
2.3. Субвенције јавним предузећима 451 /
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 42.651.000

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 9 /

IV. ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈ-
СКЕ ИМОВИНЕ 6 /

V. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 3 154.000.000

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефици-

та из члана 2. ове одлуке у износу од 154.000.000,00 динара, 
обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих 
година.

Члан 5.
Укупна примања из буџета и приходи из осталих извора 

планирају се у следећим износима:
Еко-
ном-
ска 

класи-
фика-
ција

Врста прихода и примања Износ Струк-
тура%

1 2 3 4

3 Пренета новчана средства буџета из претходних 
година 154.000.000 17,01

3213 Пренета новчана средства буџета из претходних 
година 154.000.000 17,01

7 Текући приходи 751.104.533 82,99

7111 Порези на доходак и капиталне добитке које пла-
ћају физичка лица 387.430.133 42,81

7131 Периодични порези на непокретности 255.024.400 28,18

1 2 3 4
7134 Порези на финансијске и кап. трансакције 19.000.000 2,1

7145

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 
дозволу да се добра
употребљавају или делатности обављају, накнаде 
за коришћење јавних површина

48.900.000 5,40

7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, 
односно предузетници 2.900.000 0,32

7331 Текући трансфери од др. нивоа власти 200.000 0,02
7411 Камате
7415 Закуп непроизводне имовине 200.000 0,02

7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација 12.700.000 1,40

7422 Таксе и накнаде 4.000.000 0,44

7423 Споредне продаје добара и услуга које врше 
државне нетржишне јединице 11.000.000 1,22

7433 Приходи од новчаних казни и прекршаја 350.000 0,04

7441 Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 200.000 0,02

7451 Мешовити и неодређени приходи 8.000.000 0,88
7721 Меморандумске ставке 1.200.000 0,14

8 Примања од продаје нефинанс.имов. / /
8121 Примања од продаје покретне имовине / /

9 Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине / /

9114 Примања од задуж. од пословних банака у земљи у 
корист нивоа град. / /

УКУПНО: 905.104.533 100,00

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су и 

распоређени у следећим износима:
Еко-

номска 
класи-
фика-
ција

Врста прихода и примања Износ Струк-
тура%

1 2 3 4
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 339.776.060 37,54
411 Плате и додаци запослених 277.075.850 30,61
412 Социјални доприноси на терет послодавца 47.090.510 5,20
413 Накнаде у натури (превоз) 7.379.100 0,82
414 Социјална давања запосленима 4.320.600 0,48
415 Накнаде за запослене 370.000 0,04
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 3.540.000 0,39
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 421.677.324 46,59
421 Стални трошкови 52.136.301 5,76
422 Трошкови путовања 56.632.314 6,26
423 Услуге по уговору 105.900.278 11,70
424 Специјализоване услуге 43.172.000 4,77
425 Текуће поправке и одржавање 148.018.098 16,35
426 Материјал 15.818.333 1,75
440 ОТПЛАТА КАМАТА 10.000 /
441 Отплата домаћих камата 10.000 /
450 СУБВЕНЦИЈЕ / /

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећи-
ма и организацијама / /

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.139.970 0,13
463 Трансфери осталим нивоима власти /
465 Остале дотације и трансфери 1.139.970 0,13
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 35.631.261 3,94
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 35.631.261 3,94
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 35.718.918 3,95
481 Дотације невладиним организацијама 29.048.918 3,21
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.650.000 0,18
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000.000 0,56

484
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других при-
родних узрока

20.000 /

490 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 28.500.000 3,14
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1 2 3 4
49911 Стална резерва 500.000 0,05
49912 Текућа резерва 28.000.000 3,09

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 42.651.000 4,71
511 Зграде и грађевински објекти 32.340.000 3,57
512 Машине и опрема 4.311.000 0,48
515 Нематеријална имовина 6.000.000 0,66

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 905.104.533 100,00

Члан 7.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утвр-

ђени су и распоређени у следећим износима:
Функ-
цио-

нална 
класи-
фика-
ција

ФУНКЦИЈЕ Укупна 
средства

Струк-
тура

%

1 2 3 4
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 51.376.141 5.68
010 Болест и инвалидност 23.071.808 2.55
040 Породица и деца 16.054.880 1.78

070 Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту 12.249.453 1.35

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 461.362.468 50.97
111 Извршни и законодавни органи 64.845.061 7.16

1 2 3 4
112 Финансијски и фискални послови 28.500.000 3.15
130 Опште услуге 356.737.407 39.41

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 11.280.000 1.25

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 70.305.000 7.77
421 Пољопривреда 5.000.000 0.55
451 Друмски саобраћај 40.350.000 4.46
473 Туризам 24.955.000 2.76
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 9.235.000 1.02

560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 9.235.000 1.02

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 66.900.000 7.39
610 Стамбени развој 3.000.000 0.33
620 Развој заједнице 63.900.000 7.06
700 ЗДРАВСТВО 1.000.000 0.11
740 Услуге јавног здравства 1.000.000 0.11
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 158.834.610 17.55
810 Услуге рекреације и спорта 69.050.330 7.63
820 Услуге културе 89.784.280 9.92
900 ОБРАЗОВАЊЕ 86.091.314 9.51
911 Предшколско образовање 8.100.000 0.89
912 Основно образовање 77.991.314 8.62

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 905.104.533 100,00

Члан 8.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

НАЗИВ Укупна 
средства

Струк-
тура

%
Про-
грам 

Програм-
ска актив-

ност/
Пројекат

1 2 3 4 5

1101 Програм 1. 
Становање, урбанизам и просторно планирање 3.000.000 0.33

1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 3.000.000 0.33

1102 Програм 2. 
Комуналне делатности 9.235.000 1.02

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 9.235.000 1.02

1502 Програм 4:
Развој туризма 24.955.000 2.76

1502-0002 Промоција туристичке понуде 24.955.000 2.76

0101 Програм 5.
Пољопривреда и рурални развој 5.000.000 0.55

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 5.000.000 0.55

0701 Програм 7.
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 40.350.000 4.46

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 40.350.000 4.46

2002 Програм 8.
Предшколско васпитање 8.100.000 0.89

2002-0002 Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања 8.100.000 0.89

2003 Програм 9. 
Основно образовање 77.991.314 8.62

2003-4003 Пројекат:
Превоз ученика – редован 54.187.314 5.99

2003-4004 Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање 7.200.000 0.80

2003-4005 Пројекат: Безбедност деце у саобраћају 3.000.000 0.33

2003-5002 Пројекат:
Текуће одржавање школа 13.604.000 1.50

0902 Програм 11.
Социјална и дечија заштита 51.376.141 5.68

0902-0001 Једнократне помоћи
и други облици помоћи 5.170.000 0.57

0902-0018 Подршка реализацији
програма Црвеног крста 2.400.000 0.27
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1 2 3 4 5

0902-0019 Подршка деци
и породици са децом 16.054.880 1.77

0902-0021 Подршка особама
са инвалидитетом 23.071.808 2.55

0902-5001 Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима 4.679.453 0.52

1801 Програм 12.
Здравствена заштита 1.000.000 0.11

1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 1.000.000 0.11

1201 Програм 13. Развој културе и информисања 89.784.280 9.92

1201-0001 Функционисање
локалних установа културе 61.274.280 6.77

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 13.560.000 1.50

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

4.950.000 0.55

1201-5001 Пројекат: Уређење објекта Културног центра „Чукарица” 10.000.000 1.10

1301 Програм 14.
Развој спорта и омладине 69.050.330 7.63

1301-0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима 11.200.000 1.24

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 25.690.000 2.84

1301-0004 Функционисање локалних
спортских установа 25.203.000 2.78

1301-0005 Спровођење омладинске политике 6.957.330 0.77

0602 Програм 15.
Опште услуге локалне самоуправе 460.417.407 50.87

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 356.737.407 39.41

0602-0002 Месне заједнице 9.550.000 1.06

0602-0009 Текућа буџетска резерва 28.000.000 3.09

0602-0010 Стална буџетска резерва 500.000 0.06

0602-4005 Пројекат: Избори 1.730.000 0.19

0602-5002 Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних површина и пословних објеката 63.900.000 7.06

2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 64.845.061 7.16

2101-0001 Функционисање скупштине 17.025.061 1.88

2101-0002 Функционисање извршних органа 47.820.000 5.28

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 905.104.533 100,00

Члан 9.
Стална буџетска резерва за 2022. годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 28.000.000,00 динара.
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.
Укупни расходи и издаци у укупном износу од 905.104.533,00 динара распоређују се по корисницима, у склопу припа-

дајућих програма, програмских активности и пројеката, по функционалној класификацији и изворима, у следећим изно-
сима:
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
Примања буџета Градске општине Чукарица прикупља-

ју се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, 
независно од износа утврђених овом одлуком за поједине 
врсте примања.

Члан 12.
На терет буџетских средстава корисника буџета могусe 

преузети обавезе само до износа апропријација утврђених 
овом одлуком.

Члан 13.
Директни корисник буџетских средстава, који оствари 

приходе и примања чији износи нису могли бити познати 
у поступку доношења буџета, подноси захтев органу упра-
ве надлежном за финансије за отварање, односно повећање 
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и изда-
така из свих извора финансирања, осим из извора 01– Оп-
шти приходи и примања буџета.

Индиректни корисници средстава буџета Градске оп-
штине Чукарица, који остваре приходе и примања чији 
износи нису могли бити познати у поступку доношења бу-
џета, подносе захтев надлежном директном кориснику за 
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода и издатака из свих извора финансира-
ња, осим из извора 01 – Општи приходи и примања буџета.

Апропријације из ст. 1. и 2. овог члана могу се мењати 
без ограничења.

Члан 14.
Обавезе које су преузете у складу са одобреним апро-

пријацијама у 2021. години, а нису извршене у целости у 
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза 
у 2022. години и извршавају се на терет апропријација одо-
брених овом одлуком.

Члан 15.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета из-

вршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене за-
конским прописима – на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Члан 16.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим 

наменама финансијским планом прихода и расхода кори-
сника буџетских средстава, а у склопу припадајућих про-
грама и у складу са економском и функционалном класифи-
кацијом, и извором средстава.

Финансијски план прихода и расхода из става 1. овог 
члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најка-
сније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Финансијски план директних корисника буџета, на пре-
длог Одељења за буџет и финансије, доноси Веће општине.

Скупштина општине даје сагласност на Годишњи про-
грам и финансијски план индиректних корисника: Култур-
ни центар Чукарица, Галерија 73, Спортске организације 
Чукарица и Туристичке организације Чукарица, усвојених 
од стране Управног, односно Надзорног одбора корисника.

Финансијски план месних заједница, до конституисања 
Савета месних заједница, на предлог Одељења за буџет и 
финансије, доноси Веће општине.

Члан 17.
У оквиру плана за извршење буџета, локални орган 

управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета 
и према готовинском току буџета врши распоред остваре-
них прихода и примања.

Распоред планираних прихода и примања буџета врши 
се тромесечним плановима (квотама) за извршење буџета 
које доноси Одељење за буџет и финансије. 

Члан 18.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске 

општине Чукарица и одговоран је за извршење ове одлуке.

Члан 19.
Веће општине одговорно је, у смислу Закона о буџетском 

систему, за спровођење фискалне политике и управљања 
јавном имовином, приходима и примањима, и расходима и 
издацима.

Члан 20.
Наредбодавац директних и индиректних корисника бу-

џетских средстава је руководилац, односно лице које је од-
говорно за управљање средствима, преузимање oбавеза, из-
давање налога за плаћање који се извршавају из средстава 
органа, као и за издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, одговоран је за закониту, еконо-
мичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 21.
Локални орган управе надлежан за финансије обаве-

зан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут 
годишње информише Веће општине, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветоме-
сечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из ста-
ва 1. овог члана, Веће општине усваја и доставља извештаје 
Скупштини општине.

Члан 22.
Председник градске општине Чукарица може донети 

одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених 
расхода у износу до10% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

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

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

Члан 23.
Председник градске општине може посебним актом 

(одлуком, решењем) распоредити део средстава која се 
односе на Програм 9 – Основно образовање и васпитање, 
пројекат 2003-4004 „Награде ученицима и остали расходи 
за основно образовање”, економску класификацију 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за ученичке на-
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граде и остале накнаде за образовање), и Програм 11 – Со-
цијална и дечија заштита, програмску активност 0902-0001 
„Једнократне помоћи и други облици помоћи”, економску 
класификацију 472 – Накнаде за социјалну заштиту из бу-
џета (за помоћ појединцима, породици и установама).

Члан 24.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така, односно програма корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом 
апропријација, односно утврђеним квотама. 

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Захтеве за пренос, односно плаћање подноси руково-
дилац директног, односно индиректног корисника буџета 
Градске општине Чукарица Одељењу за буџет и финансије.

Након верификације од стране одговорног лица Оде-
љења за буџет и финансије, којом се потврђује исправност 
захтева и пратеће документације и усаглашеност истог са 
одобреном апропријацијом, захтеве за плаћање, односно 
пренос средстава одобрава председник општине.

Члан 25.
Индиректни корисници средстава буџета могу кори-

стити средства распоређена овом одлуком само за намене 
за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и 
пренета.

Члан 26.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава 

сталне буџетске резерве за наменеу складу са чланом 70. За-
кона о буџетском систему.

Члан 27.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

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

Председник општине одлучује о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве и на предлог органа управе надле-
жног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава 
текуће буџетске резерве за намене у складу са чланом 69. 
Закона о буџетском систему.

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

калне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. 
годину, које је донео министар надлежан за послове финан-
сија, члана 27 к, Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20) и Уредбе о поступку за прибављање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава („Службени гласник 
РС”, бр. 159/20) усклађен је број запослених код корисни-
ка буџета (директни и индиректни буџетски корисници) у 
Градској општини Чукарица .

У овој одлуци средства за плате обезбеђена су за број запо-
слених утврђен у складу са прописима из става 1. овог члана, 
односно за 12 изабраних/именованих лица, 13 постављених 
лица и 179 запослених на неодређено време код директних и 
индиректних корисника буџета Градске општине Чукарица.

Члан 29.
У буџетској 2022. години обрачун и исплата плата, као 

и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и 

других врста награда и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директне и инди-
ректне кориснике средстава буџета Градске општине, врши-
ће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 30.
Привремено расположива средства на рачуну буџета 

могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака 
или других финансијских организација, у складу са законом.

Уговор из става 1. овог члана закључује председник оп-
штине.

Члан 31.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси 

Скупштина општине, по претходно прибављеном мишље-
њу Министарства финансија Републике Србије и сагла-
сност Грaдa Бeoгрaдa.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Упра-

ви за трезор – филијала Чукарица, и Секретаријату за фи-
нансије Градске управе Грaдa Бeoгрaдa.

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

вљивања у „Службеном листу Грaдa Бeoгрaдa”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-126/2021, 23. децембра 2021. године 

Председник
Лидија Јовановић, ср. 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 
78/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Грaдa 
Бeoгрaдa”, бр.  84/19 и 86/21), Скупштина Градске општине 
Чукарица на 14. седници одржаној 23. децембра 2021. годи-
не, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И 
СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУ-
РЕ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУ-

КАРИЦА

Члан 1.
У Одлуци о начину, мерилима и критеријумима фи-

нансирања и суфинансирања пројеката у области културе 
(ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште 
и музика) средствима буџета Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 127/18), у члану 18, 
у ставу 2. бришу се речи: „на огласној табли ГО Чукарица и 
порталу е-Управа”, а после речи „Чукарица” у истом ставу– 
ставља се тачка.

Члан 2.
Члан 19. наведене одлуке, брише се у целости.
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Члан 3.
Остале одредбе одлуке остају непромењене.

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

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

XII-01 број 06-126/2021, 23. децембра 2021. године
Председник

Лидија Јовановић, ср. 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 и 44/18), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон) и члана 22. став 1. тачка 8. Статута Градске општи-
не Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 84/19 и 
86/21), Скупштина Градске општине Чукарица на 14. седни-
ци одржаној 23. децембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА 
И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА СРЕД-

СТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Члан 1.
У Одлуци о начину, мерилима и критеријумима финан-

сирања и суфинансирања пројеката удружења средствима 
буџета Градске општине Чукарица („Службени лист Грaдa 
Бeoгрaдa”, бр. 127/18), у члану 12. у ставу 1, број „30” мења 
се и гласи „15”.

Члан 2.
Члан 16. мења се и гласи:

„Члан 16.
По завршетку конкурса, комисија у року од 15 дана 

утврђује листу вредновања и рангирања пријављених про-
грама којима се из буџета Градске општине Чукарица доде-
љују средства.”

Члан 3.
Члан 17. мења се и гласи:

„Члан 17.
Комисија обавештава учеснике у поступку о резултати-

ма јавног конкурса у року од осам дана од дана утврђивања 
листе вредновања и рангирања пријављених програма.

Обавештење из става 1. овог члана објављује се на зва-
ничној интернет страници Градске општине Чукарица и 
порталу е-Управа.”

Члан 4.
Члан 18. мења се и гласи:

„Члан 18.
Учесници јавног конкурса имају право да поднесу при-

говор на листу вредновања и рангирања пријављених про-
грама Већу Градске општине Чукарица у року од осам дана 
од њеног објављивања”.

Веће Градске општине Чукарица одлучује о поднетим 
приговорима из става 1. овог члана у року од 15 дана од 
дана пријема приговора.”

Члан 5.
Члан 19. мења се и гласи:

„Члан 19.
Председник градске општине Чукарица на основу листе 

вредновања и рангирања пријављених програма, односно 
одлуке Већа Градске општине Чукарица уколико је било 
приговора на исту, доноси одлуку о избору програма и про-
јеката удружења, у року од 30 дана од дана пријема листе 
вредновања и рангирања.

Одлука из става 1. овог члана објављује се на званичној 
интернет страници ГО Чукарица и на порталу е-Управа”.

Члан 6.
Остале одредбе одлуке остају непромењене.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-126/2021, 23. децембра 2021. године

Председник
Лидија Јовановић, ср. 

Скупштина Градске општине Чукарица, на 14. седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, на основу члана 22. 
Статута ГО Чукарица („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 
84/19 и 86/21) и члана 34. Пословника Скупштине Градске 
општине Чукарица („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 
32/15, 71/17 и 112/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЧУКАРИЦА 

1. Разрешава се функције члана Већа Градске општине 
Чукарица Дејан Јањић, пре истека времена на које је иза-
бран, са 23. децембром 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Грaдa 
Бeoгрaдa”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-126/2021, 23. децембра 2021. године

Председник
Лидија Јовановић, ср. 

Скупштина ГО Чукарица на 14. седници одржаној 23. 
децембра 2021. године, на основу члана 22. став 1. тачка 14. 
Статута ГО Чукарица („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 
84/19 и 86/21) и члана 37. Пословника Скупштине ГО Чу-
карица („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 32/15, 71/17 и 
112/19), донела je

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКА-

РИЦА

1. Бира се за члана Већа Градске општине Чукарица Ми-
љан Ћеранић.
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2. Избор се врши на период од четири године, односно 
до истека мандата тренутног сазива Скупштине, почев од 
24. децембра 2021. године.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Грaдa 
Бeoгрaдa”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-126/2021, 23. децембра 2021. године

Председник
Лидија Јовановић, ср. 

Скупштина Градске општине Чукарица, на 14. седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, на основу члана 22. 
став 1. тачка 16. Статута ГО Чукарица („Службени лист 
Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 84/19 и 86/21), а у вези са чланом 14. 
Закона о локалним изборима („Службени Гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛА-
НА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКА-

РИЦА

1. Разрешавају се дужности у Изборној комисији ГО Чу-
карица у станом саставу и то:

– Тамара Јосиповић, члан;
– Александар Јосиповић, заменик члана;
– Александра Јосиповић, члан;
– Верка Јосиповић, заменик члана. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Грaдa 

Бeoгрaдa”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-126/2021, 23. децембра 2021. године

Председник
Лидија Јовановић, ср. 

Скупштина Градске општине Чукарица, на 14. седници 
одржаној 23. децембра 2021. године, на основу члана 22. 
став 1. тачка 16. Статута ГО Чукарица („Службени лист 
Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 84/19 и 86/21), а у вези са чланом 14. 
Закона о локалним изборима („Службени Гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛА-
НА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКА-

РИЦА

1. Именује се у Изборној комисији ГО Чукарица у ста-
ном саставу и то:

– Тамара Јосиповић за члана на предлог одборничке гру-
пе Александар Вучић – За нашу децу;

– Ненад Николић за заменика члана на предлог одбор-
ничке групе Александар Вучић – За нашу децу;

– Мaрко Вигњевић за члана на предлог одборничке гру-
пе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма”;

– Снежана Стаменковић, за заменика члана на предлог 
одборничке групе Ивица Дачић – „Социјалистичка парти-
ја Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић 
Палма”. 

2. Решење објавити у „Службеном листу Грaдa Бeoгрaдa”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-126/2021, 23. децембра 2021. године

Председник
Лидија Јовановић, ср. 

МЛАДЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Младеновац, на седници 
одржаној 27. септембра 2021. године, на основу члана 13. 
став 2. и став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 47/18 – др. закон) и чл. 9. и 18. Статута Градске општине 
Младеновац („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 40/10 – 
пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донела је

ОДЛУКУ 1

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ,  ГРАД БЕОГРАД, РЕПУ-
БЛИКА СРБИЈА И И ОПШТИНЕ ПАЛЕ, РЕПУБЛИКА 

СРПСКА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Члан 1.
Градска општина Младеновац, Град Београд, Република 

Србија и Општина Пале, Република Српска, Босна и Херце-
говина, успостављају сарадњу уважавајући традиционално 
пријатељство и историјску повезаност народа.

Члан 2.
Споразум о сарадњи између Градске Општине Младе-

новац, Град Београд, Република Србија и општине Пале, Ре-
публика Српска, Босна и Херцеговина потврдиће узајамно 
пријатељство између два народа и заједничку жељу за да-
љим унапређењем односа из области културе и образовања 
као и у свим другим областима од значаја.

Члан 3.
Овлашћује се председник градске општине Младеновац 

да потпише споразум из члана 2. ове одлуке.

Члан 4.
Средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у бу-

џету Градске општине Младеновац.

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

вања у „Службеном листу Грaдa Бeoгрaдa”, а објавиће се по 
прибављеној сагласности Владе Републике Србије.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-37/7/2021, 27. септембра 2021. године

Председница
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср.

______________
1 Влада је дала сагласност на ову одлуку 18. новембра 2021. године Решењем 05 

број 016-10542/21.
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ИСПРАВКА

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о измени Статута Градске општине Чукарица 
која је објављена у „Службеном листу Грaдa Бeoгрaдa”, број 86 од 27. септембра 2021. године поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

У Одлуци о измени Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 86/21), у уводној речени-
ци, уместо речи: „број 48/19” треба да стоје речи: „број 84/19”.

Из Скупштине Градске општине Чукарица

САДРЖАЈ

Страна
Одлука о расписивању јавног позива са суфи-

нансирање мере енергетске ефикасности на поро-
дичним кућама и стамбеним зградама на терито-
рији грaдa Бeoгрaдa – на подручју градске општине 
Палилула са јавним позивом  – – – – – – – – – – – –  1

Решење о изменама и допунама Решења о оп-
штим паркиралиштима  – – – – – – – – – – – – – – –  4

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Палилула  – – – – – – – – –  5
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Палилула  – – – – – –  5
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 

2022. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о именовању секретара и заменика се-

кретара Изборне комисије Градске општине Пали-
лула у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о измени Решења о именовању Управ-
ног одбора Центра за културу „Влада Дивљан”  – –  28

Закључак о приступању промени Статута Град-
ске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – –  29

ЧУКАРИЦА
Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 

2022. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29

Страна

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, 
мерилима и критеријумима финансирања и суфи-
нансирања пројеката у области културе средствима 
буџета Градске општине Чукарица  – – – – – – – – –  45

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, 
мерилима и критеријумима финансирања и суфи-
нансирања пројеката удружења средствима буџета 
Градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  46

Решење о разрешењу члана Већа Градске општи-
не Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  46

Решење о избору члана Већа Градске општине 
Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  46

Решење о разрешењу два члана и два заменика 
члана Изборне комисије Градске општине Чукарица –  47

Решење о именовању два члана и два заменика 
члана Изборне комисије Градске општине Чукарица –  47

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о успостављању сарадње између Градске 

општине Младеновац, Град Београд, Република Ср-
бија и Општине Пале, Република Српска, Босна и 
Херцеговина  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  47

Исправка
Исправка Одлуке о измени Статута Градске оп-

штине Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  48

„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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