
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗВЕЗДАРА
Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-

жаној 29. јуна 2021. године, на основу чл. 77. 78. и 79. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19 и 149/20), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), и члана 19. тачка 2. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 
124/19), донела је 

ОДЛУКУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕ-
ТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним 
средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци 
буџета за 2020. годину утврђују се у следећим износима:

I. Укупни приходи и примања са
пренетим неутрошеним средствима
из ранијих година  608.703.032 динара
II. Укупни расходи и издаци  514.171.407 динара
III. Разлика (I–II)  94.531.625 динара.

Члан 2.
Буџет Градске општине Звездара за 2020. годину је оства-

рен и извршен према следећим подацима, на нивоу рачуна 
извршења буџета и консолидованог завршног рачуна, и то:

У Билансу стања (Образац 1) на дан 31. децембра 2020. го-
дине, утврђена jе укупна актива у износу од 836.639 хиљада 
динара и укупна пасива у износу од 836.639 хиљада динара, 
као и ванбилансна актива у износу од 48.201 хиљаду динара и 
ванбилансна пасива у износу од 48.201 хиљаду динара.

У консолидованом завршном рачуну утврђена је укупна 
актива и укупна пасива у износу од 837.608 хиљада динара.

Структура активе и пасиве (Образац 1) дата је према 
економској класификацији у следећој табели: 

у (000 динара)
Синт.
контo АКТИВА Извршење 

буџета

Консолидовани 
финансијски 

извештај
1 2 3 4

011 Некретнине и опрема 592.175 592.175
016 Нематеријална имовина 3.592 3.592
110 Дугорочна финансијска имовина 128.000 128.000

1 2 3 4
121 Новчана средства 94.531 95.500
122 Краткорочна потраживања 15.277 15.277
123 Краткорочни пласмани 364 364
131 Активна временска разграничења 2.700 2.700

ПАСИВА
211 Домаће дугорочне обавезе
230 Обавезе по основу расхода за запослене
240 Обавезе по основу осталих расхода
250 Обавезе из пословања 2.700 2.700
290 Пасивна временска разграничења 15.641 15.641
311 Капитал 723.767 723.767

321121 Вишак прихода и примања– суфицит 94.531 95.500

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода за 2020. годину (Образац 

2), утврђени су укупно остварени текући приходи и при-
мања (класа 7 и класа 8), као и извршени расходи и издаци 
(класа 4, класа 5 и класа 6) са пренетим средствима из 2019. 
године (извор 13 и 15), и то:

– рачун извршења буџета, укупно остварени текући 
приходи и примања са пренетим неутрошеним средстви-
ма из претходне године у износу од 608.702 хиљадe динара, 
укупно извршени расходи и издаци у износу од 514.171 хи-
љаду динара; средства из претходних година (извор 13 и 15) 
износе 63.742 хиљаде динара; 

– консолидовани финансијски извештај, укупно оства-
рени текући приходи и примања у износу од 641.738 хи-
љада динара, укупно извршени расходи и издаци у износу 
од 546.238 хиљада динара; средства из претходних година 
(извор 13) износе 93.149 хиљада динара.

Структура резултата пословања
у (000) динара

Остварени текући приходи и примања Извршење 
буџета

Консолидовани 
фин. извештај

 – Текући приходи (7) 544.960 548.589
 – Примања од продаје нефинансијске имовине (8) 0 0
 – Пренета неутрошена средства из претходне године (3) 63.742 93.149
1. Укупно остварени приходи, примања
и пренета средства (7+8+3)

608.702 641.738

 Извршени расходи и издаци
 – Текући расходи (4) 454.557 485.629
 – Издаци за нефинансијску имовину (5) 54.959 55.065
 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине (6)

4.655 5.544

 2. Укупно извршени расходи издаци (4+5+6) 514.171 546.238
Корекција нов. одлива који се не евид. преко кл 4, 5, 6 0 0
 3. Разлика између укупних прихода и примања и 
укупних расхода и издатака (1-2)

 94.531 95.500

Година LXV Број 58 30. јун 2021. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA



Број 58 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. јун 2021.

Члан 4.
Буџетски суфицит/дефицит, примарни суфицит/дефицит и укупни фискални резултат буџета и консолидованог рачу-

на, утврђени су у следећим износима: 
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Буџетски суфицит као разлика између укупног износа 
текућих прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је 
у износу од 35.444 хиљаде динара, а у консолидованом фи-
нансијском извештају утврђен је суфицит у износу од 7.895 
хиљадa динара.

Примарни суфицит коригован за износ нето камате (ра-
злика између укупног износа наплаћених камата и укупног 
износа плаћених камата), утврђен је у износу од 35.479 хи-
љада динара, а у консолидованом финансијском извештају 
у износу од 7.930 хиљадa динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит кориго-
ван за нето разлику између примања по основу продаје фи-
нансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске 
имовине, је утврђен у износу од 35.444 хиљаде динара, а у 
консолидованом финансијском извештају у износу од 7.006 
хиљада динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат кориго-
ван за отплату главнице по кредитима и износи 30.789 хи-
љада динара.

Остварени вишак новчаних прилива у износу од 30.789 
хиљада динара коригује се за вишак прихода из ранијих 
година у износу 63.742 хиљаде динара тако да кориговани 
вишак прихода у 2020. години износи 94.531 хиљадa дина-
рa. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну буџетску 
годину. 

Члан 5.
Разлика између укупних прихода и укупних расхода, из 

чл. 2. и 3. ове одлуке, износи:
– рачун извршење буџета, износ 94.531.625 динара;
– консолидовани финансијски извештај, износ 95.500 

хиљада динара. 
Остварени вишак прихода – суфицит износи 94.531.625 

динара, и то:
– део остварених прихода и примања у износу 20.000.000 

динара распоређен је Одлуком о буџету Градске општине 
Звездара за 2021. годину („Службени лист Града Београда”, 
број 146/20):

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 
година (извор финансирања 13)

– Програмску активност 0602-0001, Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, на функцији 130 
Опште услуге, економска класификација 421 – Стални тро-
шкови износ од 9.980.000 динара, економска класификација 
426 – Материјал износ од 400.000 динара, економска класи-
фикација 463 – Трансфери осталим нивоима власти износ 
од 1.000.000 динара, намењених покрићу преузетих обавеза 
из претходне године;

– Програмску активност 1301-0004, Функционисање 
локалних спортских установа, на функцији 810 Услуге ре-
креације и спорта, економска класификација 465 – Остале 
дотације и трансфери, износ од 3.000.000 динара;

– Програмску активност 0602-0002, Функционисање ме-
сних заједница, на функцији 160 Опште јавне услуге некла-
сификоване на друго месту, економска класификација 421 
– Стални трошкови износ од 5.620.000 динара намењених 
покрићу преузетих обавеза из претходне године;

– део оствареног вишка прихода и примања у износу 
74.531.625 динара, распоређен је Одлуком о ребалансу буџета 
за 2021. годину („Службени лист Града Београда”, број 15/21). 

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера 
(извор финансирања 15) у износу од 20.515.3 11 динара.

– Уговором о сарадњи број Н 404-16/2014 од 26. децембра 
2014. године, који је склопљен између Градске општине Звезда-
ра и Градске управе Града Београда, за покриће дела трошко-

ва изласка службеног лица на терен ради закључења брака, у 
оквиру раздела 5, функционална класификација 130, апро-
пријација 422, економска класификација 422192, Програм 15 
– Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма – 0602, 
програмска активност 0602-0001– Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина у износу од 2.920 динара.

– Уговором о сарадњи број X 401-76 од 18 марта 2020. 
године између Комесаријата за избеглице и миграције Ре-
публике Србије и Градске општине Звездара за реализацију 
помоћи за доделу средстава намењених побољшању усло-
ва становања избеглица кроз набавку грађевинског мате-
ријала, у оквиру раздела 5, функционална класификација 
090, апропријација 426, економска класификација 426919, 
Програм 11 – Социјална и дечја заштита, шифра програма 
– 0901, програмска активност 0901-0001 – Једнократне по-
моћи и други облици помоћи у износу од 7.425.000 динара.

– Уговором број IV-02-401.1-33 од 25. децембра 2020. го-
дине који је склопљен између Градске управе Града Београ-
да, Секретаријата за саобраћај и Градске општине Звездара 
за финансирање/суфинансирање рада општинскиг тела за 
координацију за унапређење безбедности саобраћаја на те-
риторији ГО Звездара, у оквиру раздела 5, функционална 
класификација 451, Програм 07 – Организација саобраћа-
ја и саобраћајне инфраструктуре, шифра програма – 0701, 
пројекат 0701-7001 – Безбедност у саобраћају, апропријаци-
ја 512, економска класификација 512811 у износу од 500.000 
динара и апропријација 481, економска класификација 
481941 у износу од 2.500.000 динара.

– Решењем градоначелника града Београда број 
4-7044/20-Г од 1. децембра 2020. године у сврху извршавања 
обавеза буџета услед смањеног обима прихода узоркованог 
пандемијом заразне болести COVID-19 износ од 10.000.000 
динара у оквиру раздела 5:

– програм 0602 – Локална самоуправа, програмска ак-
тивност 0602-0001– Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функција 130 – Опште услуге, апро-
пријација 512, економска класификацијa 512221 у износу од 
4.221.648 динара; 

– програм 0602 – Локална самоуправа, програмска ак-
тивност 0602-0001– Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функција 130 – Опште услуге, апро-
пријација 423, економска класификацијa 423221 у износу од 
1.040.000 динара; 

– програм 0901– Социјална и дечија заштита, програм-
ска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функ-
ција 090-Социјална заштита некласификована на другом 
месту, апропријација 472, економска класификацијa 472931 
у износу од 4.238.352 динара;

– програм 1801 – Здравствена заштита, програмска ак-
тивност 1801-0003 – Спровођење активности из области 
јавног здравља, функција 740 – Услуга јавног здравља, апро-
пријација 421, економска класификацијa 421321 у износу од 
500.000 динара.

– Уговором о донацији број ПО651811&665139 за реали-
зацију пројекта „Подршка ромским породицама и деци на 
Звездари” у оквиру програма ROMACTED финансираног 
од стране Савета Европе и Европске уније предвиђено је да 
донатор авансно уплати 80% средстава донације а 20% на-
кон усвајања финалног извештаја. С обзиром на то да једна 
активност из уговора није реализована буџетска средства 
за предфинансирање су остала неутрошена и распоређена 
су у оквиру раздела 5:

– програмску активност 1301-0004, Функционисање ло-
калних спортских установа, на функцији 810 Услуге рекреа-
ције и спорта, економска класификација 465 – Остале дота-
ције и трансфери, износ од 87.391 динар;
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– остварени вишак прихода и примања у износу 
54.016.314 динара (26.472.294 динара буџетских неутроше-
них средстава из 2020. године и 27.544.020 динара остваре-
них прихода преко дозвољеног оквира за потрошњу). 

Стање средстава на консолидованом рачуну трезора 
Градске општине Звездара, на дан 31. децембра 2020. године 
износи 95.500.473,51 динар:

– 840-132640-05 Градска општина Звездара – буџет, из-
нос 94.531.625,23 динара;

– 840-4443741-03 Председник ГО Звездара – Пројекат: 
„Бољи услови живота интерно расељених лица и повратни-
ка на Звездари” износ 142.977,06 динара;

– 840-4890741-28 Председник ГО Звездара – Пројекат: 
„Корак до запослења – подршка инклузији припадница 
ромске популације путем локалног међусекторског парт-
нерства у Звездари”, износ 825.831,83 динара; 

– 840-1016743-64 Јавно предузеће „Пословни простор 
Звездара – у ликвидацији”, износ 39,39 динара.

Члан 6.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВ-
КУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Буџетски суфицит, односно дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20) и представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје не-
финансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.
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РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тач-
ка 32. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19 и 149/20) и обухвата примања од продаје финансијске 
имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске 
имовине и за отплату кредита и зајмова.

Члан 7.
Вишак прихода – суфицит у износу од 94.531.625 дина-

ра (извор 13 и 15) преноси се у буџет ГО Звездара за 2021. 
годину и распоређен је кроз програме, програмске активно-
сти и пројекте, и то: 

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна ин-
фраструктура 0701 Програмска активност 0701-0002 Упра-
вљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 
451, УКУПНО 36.700.000 динара

Средства су распоређена на конту 425 – Текућe по-
правке и одржавање у износу од 22.000.000 динара – извор 
13 и конту 511– Зграде и грађевински објекти у износу од 
14.700.000 динара – извор 13

Пројекат 0701-7001 Безбедност у саобраћају, функција 
451, УКУПНО 3.000.000 динара

Средства су распоређена на конту 481 – Дотације невла-
диним организацијама у износу од 2.500.000 динара – извор 
15, и конту 512 – Машине и опрема у износу од 500.000 ди-
нара – извор 15

Програм 9 – Основно образовање и васпитање 2002, 
програмска активност – Функционисање основних школа – 
2002-0001, функција 912, УКУПНО 3.000.000 динара

Средства су распоређена на конту 425 – Текућe поправке 
и одржавање – извор 13;

Програм 11 – Социјална и дечја заштита 0901
Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи 

и други облици помоћи, функција 090, УКУПНО 7.425.000 
динара

Средства су распоређена на конту 426 – Материјал – 
извор 15; 

Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у зајед-
ници, функција 090, УКУПНО 4.238.352 динара

Средства су распоређена на конту 472 – Накнаде за со-
цијалну заштиту у буџету – извор 15;

Програм 12 – Здравствена заштита 1801 Програмска 
активност 1801-0003 – Спровођење активности из области 
јавног здравља, функција 740, УКУПНО 500.000 динара

Средства су распоређена на конту 421 – Стални трошко-
ви – извор 15;

Програм 14 – Развој спорта и омладине 1301 Програм-
ска активност 1301-0004 Функционисање локалних спорт-
ских установа, функција 810, УКУПНО 8.800.000 динара

Средства су распоређена на конту 465 – Остале дотације 
и трансфери – 8.712.609 динара извор 13 и 87.391 динар – 
извор 15;

Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска актив-
ност – Функционисање локалне самоуправе и градских оп-
штина 0602-0001, функција 130 – УКУПНО 23.248.273 динара

Средства су распоређена на економској класификацији:
421 – Стални трошкови у износу од 10.283.705 динара – 

извор 13;
422 – Трошкови путовања у износу од 2.920 динара – 

извор 15;
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423 – Услуге по уговору у износу од 1.040.000 динара – 
извор 15;

426 – Материјал у износу од 400.000 динара – извор 13;
463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 

3.400.000 динара – извор 13;
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у изно-

су од 3.900.000 динара – извор 13;
512 – Машине и опрема у износу од 4.221.648 динара – 

извор 15;
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, пројекат – Ин-

фраструктурни садржајни развој заједнице 0602-4005, 
функција 620 – УКУПНО 2.000.000 динара

Средства су распоређена на конту 511 – Зграде и грађе-
вински објекти – извор 13;

Програм 15 – Локална самоуправа 0602, Програмска 
активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница, 
функција 160 – УКУПНО 5.620.000 динара

Средства су распоређена на економској класификацији 
421 – Стални трошкови – извор 13.

Члан 8.
Остварени вишак прихода – суфицит износи 94.531.625 

динара, што је у односу на процењени суфицит веће за 
74.531.625 динара. Средства су распоређена Одлуком о ре-
балансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину 
(„Службени лист Града Београда”, број 15/21).

Члан 9.
У Извештају о капиталним издацима и примањима за 

2020. годину (Образац 3) утврђени су укупни издаци (класа 
5 и класа 6) и укупна примања (класа 9), и то:

– рачун извршење буџета, укупна примања износе 0 ди-
нара, а укупни издаци износе 59.614 хиљада динара – ма-
њак новчаних примања износи 59.614 хиљада динара;

– консолидовани финансијски извештај, укупна прима-
ња износе 0 динара, а укупни издаци износе 59.720 хиљада 
динара – мањак новчаних примања износи 59.720 хиљада 
динара.

Табела: Структура извора финансирања и издатака 
у (000) динара 

Опис Извршење 
буџета

Консолидовани 
финансијски 

извештај

I Примања 0 0

911 Примања од домаћих задуживања 0 0

II Издаци 59.614 59.720

511 Зграде и грађевински објекти 49.994 49.994

512 Машине и опрема 3.296 3.402

515 Нематеријална имовина 1.669 1.669

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 4.655 4.655

III Мањак примања ( I-II ) -59.614 -59.720

Члан 10.
У Извештају о новчаним токовима од 1. јануара до 31. 

децембара 2020. године (Образац 4), утврђени су: укупни 
новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) и укупни нов-
чани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) 

– рачун извршење буџета, укупни новчани приливи у 
износу од 544.960 хиљадa динара и укупни новчани одливи 
у износу од 514.171 хиљаду динара.

– консолидовани финансијски извештај, укупни новча-
ни приливи у износу од 548.589 хиљада динара и укупни 
новчани одливи у износу од 545.349 хиљада динара. 

Структура новчаних токова 
 у (000) динара

Опис Извршење 
буџета

Консолидовани 
финансијски 

извештај

I Новчани приливи 544.960 548.589

7 Текући приходи 544.960 548.589

8 Примања од продаје покретне имовине 0 0

9 Примања од задуживања и продаје финансиј-
ске имовине 0

0

II Новчани одливи 514.171 545.349

4  Текући расходи  454.557 485.629

5  Издаци за нефинансијску 
имовину

54.959 55.065

6  Издаци за отплату главнице и набавку финан-
сијске имовине

 4.655 4.655

 III Вишак новчаних прилива ( I-II ) 30.789 3.240

 IV Мањак новчаних прилива

 V Салдо готовине на почетку године 63.742 93.149

 VI Кориговани приливи за примљена средства у 
обрачуну 

 VII Кориговани одливи за исплаћена средства у 
обрачуну

889

 VIII Салдо готовине на крају године (V-IV-VII) 94.531 95.500

Члан 11.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 

до 31. децембра 2020. године (Образац 5), у поступку кон-
солидације директних буџетских корисника утврђени су 
следећи подаци по нивоима финансирања из: Републике, 
општине/Града, донација и осталих извора. 

Табела: Структура прихода и примања у (000) динара

Екон. 
клас.

Приходи и 
примања

План 
из фин.
плана

Укупно
(5-9)

Репу-
блика

Oпшти-
не ООСО Дона-

ције Остало

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

710000 Порези 449.561 473.511 473.511

730000 Донације и 
трансфер

52.584 52.606 8.675 43.931

740000 Други приходи 13.250 12.670 12.670

770000 Мем. ставке 
за рефунд. 
расхода

2.000 6.173 6.173  

700000 Текући приходи 517.395 544.960 492.354 8.675 43.931

820000 Примања од 
прод. залиха

800000 Прим. од 
продаје нефин. 
имовине

0 0

910000 Прим. од 
задужив.

900000 Прим. од 
задуж. и прод.
фин. имов.

0 0

 Укупни прихо-
ди и
примања

517.395 544.960 492.354 8.675 43.931
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Табела: структура расхода и издатака: у (000) динара

Екон. 
клас. Расходи и издаци Апропријација из 

буџета
Укупно

(5-9) Република Oп-
штине ООСО Дона-

ције Остало

1 2 3 4 5 6 7 8 9
410000 Расх. за запослене 249.541 221.422 221.422
420000 Кориш. усл. и роба 193.819 173.504 134.819 570 38.115
430000 Упо. основних сред
440000 Отпл. камата и прат. тр. задужив. 35 35 35
450000 Субвенције
460000 Донац., дот. и трансфери 47.024 46.013 22.905 15.977 7.131
470000 Социј. осигурање и социјална заштита 8.146 2.187 1.607 580
480000 Остали расходи 14.367 11.396 8.896 2.500
400000 Укупни тек. расх. 512.932 454.557 389.649 16.547 48.361
510000 Основна средства 62.661 54.959 30.659 239 24.061
520000 Залихе
540000 Природна имовина
550000 Нефинансијска имовина која се финансира из НИП-а
500000 Издаци за нефинан, имовину 62.661 54.959 30.659 239 24.061
610000 Отплата главнице 4.655 4.655 4.655
600000 Изд. за отп. главн. и наб. фин. имов. 4.655 4.655 4.655

Укупни расх. и издаци 580.248 514.171 420.308 16.786 77.077
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ 517.395 544.960 492.354 8.675 43.931
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 575.593 509.516 420.308 16.786 72.422
Буџетски суфицит 35.444 72.046
Буџетски дефицит 58.198 8.111 28.491

900000 Прим. од задуж. и прод. фин. имов.
600000 Изд. за отпл. глав. и наб. фин. имов. 4.655 4.655 4.655

Вишак примања
Мањак примања 4.655 4.655 4.665
Вишак новч. прилива 30.789 72.046
Мањак новч. прилива 62.853 8.111  33.146

Члан 12.
Структура прихода и примања у периоду јануар –. децембар 2020. године, према економској класификацији – изврше-

ње буџета:

Ек.
класифик. Приходи План за 2020. годину Остварено од I-XII 2020. годинe Индекс

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 63.742.669 63.742.669 100,00
711 Порез на зараде и самодопринос 235.393.048 244.764.825 103,98
711 Порез на доходак грађана од самосталних делатности 4.073.909 4.403.774 108,10
713 Порез на имовину и земљиште 167.293.520 182.731.132 109,23
713 Порез на пренос апсолутних права 18.500.000 17.313.698 93,59
714 Локалне комуналне таксе 6.000.000 6.008.173 100,14
714 Накнада за коришћење јавних површина 13.000.000 12.710.831 97,78
716 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 5.300.000 5.578.575 105,26
741 Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта 200.000 183.155 91,58
742 Општинске административне таксе 2.000.000 2.871.461 143,57
742 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 3.500.000 3.392.505 96,93
742 Приходи органа 3.500.000 2.256.253 64,46
743 Приход од мандатних казни 50.000 107.500 215,00
745 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000 1.093.043 54,65
742 Приходи од продаје добара и услуга 2.000.000 2.766.985 138,35

II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА: 462.810.477 486.181.909 105,04
 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.000.000 4.577.081 457,71
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних год. 1.000.000 1.595.507 159,55

III УКУПАНO-МЕМОР. СТАВКЕ 2.000.000 6.172.588 308,62
732 Текуће донације од међународних организација 896,791 896,791 100,00
732 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине 7,777,706 7,777,706 100,00
733 Трансферна средства – Град 15,056,697 18,058,004 119.93
733 Трансферна средства – Република 8,004,910 8,004,910 100,00
733 Капитални трансфери од Републике 20,848,174 17,868,455 85,71

IV УКУПНО – ТРАНСФЕРИ 52.584.278 52.605.866 100,04
УКУПНО: I + II + III +IV 581.137.424 608.703.032 104,74
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Члан 13.
Структура расхода и издатака у периоду јануар–децембар 2020. годинe, према економској класификацији из буџета и 

додатних извора финансирања:

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис
Планирани рас-
ходи из буџета 
за 2020. годину

Извршени расхо-
ди из буџета I-XII 

2020. године

Планирани расходи 
из додатних прихо-
да за 2020. годину

Извршени расходи 
из додатних прихо-
да I-XII 2020. године

Укупно плани-
рани расходи за 

2020. годину

Укупно извршени 
расходи I-XII 
2020. године

И
Н

ДЕ
КС

 8
/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 249.541.266 221.420.201 0 0 249.541.266 221.420.201 88.73

411 Плате и додаци запослених 185.013.205 168.151.705 0 0 185.013.205 168.151.705 90,89

412 Социјални доприноси – терет 
послодавца

35.287.201 27.997.543 0 0 35.287.201 27.997.543 79,34

413 Накнаде у натури 6.692.860 5.927.402 0 0 6.692.860 5.927.402 88,56

414 Социјална давања запосленима 18.193.000 15.401.934 0 0 18.193.000 15.401.934 84,66

416 Награде, бонуси и остали расходи 4.355.000 3.941.617 0 0 4.355.000 3.941.617 90,51

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 145.151.790 134.820.396 48.667.175 38.684.477 193.818.965 173.504.873 89.52

421 Стални трошкови 32.624.814 28.929.825 14.166.281 13.666.237 46.791.095 42.596.061 91.03

422 Трошкови путовања 2.591.060 2.460.304 57.012 55.400 2.648.072 2.515.704 95,00

423 Услуге по уговору 48.300.907 45.306.236 8.538.095 6.575.304 56.839.002 51.881.540 91,28

424 Специјализоване услуге 3.187.600 2.468.608 0 0 3.187.600 2.468.608 77,44

425 Текуће поправке и одржавања 45.434.869 44.604.002 18.176.512 18.087.536 63.611.381 62.691.539 98,55

426 Материјал 13.012.540 11.051.421 7.729.275  300.000 20.741.815 11.351.421 54,73

44 ОТПЛАТА КАМАТА 0 0 35.071 35.071 35.071 35.071 100,00

441 Отплата камата пословним банкама 0 0 35.071 35.071 35.071 35.071 100,00

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 23.915.368 22.905.131 23.108.786 23.108.786 47.024.154 46.013.917 97.85

463 Текући трансфер 9.522.556 8.512.319 11.550.619 11.550.619 21.073.175 20.062.938 95.21

464 Текуће донације Националној служби за 
запошљавање

3.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000 3.000.000 100,00

465 Остале текуће донације, дотације и 
трансфери

11.392.812 11.392.812 11.558.167 11.558.167 22.950.979 22.950.979 100,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 31.104.815 30.658.980 31.556.558 24.300.263 62.661.373 54.959.242 87,71

511 Зграде и грађевински објекти 26.600.685 26.427.399 26.545.138 23.565.419 53.145.823 49.992.818 94,07

512 Машине и опрема 2.824.130 2.562.140 5.011.420 734.844 7.835.550 3.296.984 42,08

515 Остала основна средства 1.680.000 1.669.440 0 0 1.680.000 1.669.440 99,37

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 2.340.942 1.606.173 5.804.410 579.910 8.145.352 2.186.083 26,84

472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 2.340.942 1.606.173 5.804.410 579.910 8.145.352 2.186.083 26,84

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 11.867.326 8.897.074 2.500.000 2.500.000 14.367.326 11.397.074 79,33

481 Дотације невладиним организацијама: 7.906.056 7.880.308 2.500.000 2.500.000 10.406.056 10.380.308 99,75

482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 202.270 85.492 0 0 202.270 85.492 42.27

483 Новчане казне по решењу суда 3.058.000 274.309 0 0 3.058.000 274.309 8,97

485 Накнада штете штета нанета од државних 
органа

701.000 656.965 0 0 701.000 656.965 93,72

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0 0 4.654.947 4.654.946 4.654.947 4.654.946 100,00

611 Отплата главнице 0 0 4.654.947 4.654.946 4.654.947 4.654.946 100,00

49 РЕЗЕРВА 888.970 0 0 0 888.970 0

499 Стална резерва 400.000 0 0 0 400.000 0

499 Текућа резерва 488.970 0 0 0 488.970 0

УКУПНИ РАСХОДИ 464.810.477 420.307.956 116.326.947 93.863.452 581.137.424 514.171.407 88.48
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Члан 14.
Структура расхода и издатака у периоду јануар-децембар 2020. годинe, према функционалниј класификацији:



Број 58 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. јун 2021.

Члан 15.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине 

Звездара у 2020. години – по корисницима средстава и ближим наменама и корисницима, исказани су у табеларним пре-
гледима.
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Садржај завршног рачуна Градске општине Звездара за 

2020. годину чине: 
1. Биланс стања – Образац 1;
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима – 

Образац 3;
4. Извештај о новчаним токовима – Образац 4;
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5;
Посебни прилози са додатним напоменама, објашњењи-

ма и образложењима;
1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2020. годину; 
2. Извештај о одступању између одобрених средстава и 

извршења код буџетских корисника;
3. Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске ре-

зерве;
4. Извештај о примљеним донацијама;
5. Извештај о извршеним отплатама дугова;
6. Образложење извршења програмског буџета;
7. Извештај о учинку на унапређењу родне равноправ-

ности;
8. Годишњи извештај о учинку програма.

Члан 17.
Одлука садржи – Извештај државне ревизије консоли-

дованих финансијских извештајa завршног рачуна буџета 
за 2020. годину.

Члан 18.
Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске оп-

штине Звездара за 2020. годину доставити Секретаријату за 
финансије Града Београда.

Члан 19.
Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске оп-

штине Звездара за 2020. годину објавити у „Службеном ли-
сту Града Београда”.

*
*       *

Саставни део Одлуке о консолидованом завршном рачу-
ну Грaдске општине Звездара за 2020. годину чине следећи 
извештаји и образложење програмског буџета:

ПРИЛОГ БР. 1
I ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 95/18, 31/19, 
72/19 и 140/20), Уредбом о буџетском рачуноводству („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 125/03, 12/06 и 27/20), Правилником 
о начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и бу-
џетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/15, 104/18, 
151/20 и 8/21) и Правилником о стандардном класифика-
ционом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 
20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 15/20 и 
19/21), утврђен је начин припреме, састављања и подноше-
ња финансијских извештаја (завршни рачун буџета).

У складу са Законом и Одлуком о обиму средстава за 
вршење послова Града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2020. години („Службени лист Града Београда”, 
број 114/19), Решењем о прерасподели прихода између буџе-
та града Београда и буџета градских општина у 2020. годи-
ни Број: 40-476/20-Г од 29. јануара 2020. године, Одлуком о 
изменама и допунама одлуке о утврђивању обима средстава 
за вршење послова Града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2020. години („Службени лист Града Београ-
да”, број 37/20) којом је извршено умањење оквира буџета за 
20% који се односи на приходе из буџета (извор финанси-
рања 01), Решењем о прерасподели прихода између буџета 
града Београда и буџета градских општина у 2020. години 
број 40-4838/20-Г од 7. августа 2020. године, Одлуком о из-
менама и допунама одлуке о утврђивању обима средстава 
за вршење послова Града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2020. години („Службени лист Града Београда”, 
број 106/20) којом је извршено умањење оквира буџета за 
6,6% који се односи на приходе из буџета (извор финанси-
рања 01) Градска општина Звездара донела је следећa акта:

– Одлуку о буџету („Службени лист Града Београда”, 
број 124/19), 

– Одлуку о ребалансу буџета („Службени лист Града 
Београда”, бр. 41/20 и 119/20). 

1. Укупно планирани и остварени приходи и примања и 
пренета неутрошена средства из ранијих година 

На основу члана 5. Закона о финасирању локалне самоу-
праве („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 
125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19 и 
126/20) средства буџета јединице локалне самоуправе обез-
беђују се из изворних и уступљених прихода, свих облика 
трансфера и донација као и примања по основу задужива-
ња и других прихода и примања.

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају Граду, односно градским општинама у 2020. го-
дини утврђен је годишњи обим јавних средстава за вршење 
поверених и других, законом одређених послова Града Бео-
града и градских општина и расподела прихода између Гра-
да и градских општина у 2020. години, којом се обезбеђу-
је остваривање утврђеног обима средстава. Овом одлуком 
Градској општини Звездара је дозвољен оквир за потрошњу 
у 2020. години у износу од 660.819.696 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о утврђивању 
обима средстава за вршење послова Града и градских оп-
штина и утврђивању прихода и примања који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2020. години („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 37/20) извршено је умање-
ње оквира буџета за 20% који се односи на приходе из буџе-
та (извор финансирања 01). Овом изменом Одлуке Градској 
општини Звездара дозвољен је оквир за потрошњу у износу 
од 581.257.342 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о утврђивању 
обима средстава за вршење послова Града и градских оп-
штина и утврђивању прихода и примања који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2020. години („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 106/20) којом је извршено 
умањење оквира буџета за 6,6% који се односи на приходе 
из буџета (извор финансирања 01). Овом одлуком Градској 
општини Звездара је дозвољен оквир за потрошњу у 2020. 
години у износу од 570.759.410 динара.
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У 2020. години на основу члана 5. став 6. Закона о бу-
џетском 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) увећан је обим буџета за износ од 10.378.014 динара 
(донације и трансфери) и износи 581.137.424 динара.

До 31. децембра 2020. године приходи и примања оства-
рени су у износу од 608.703.032 динара, што је 104,74% укуп-
но планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

Средстава за општу и наменску потрошњу планирана 
су у износу 464.810.477 динара, а остварена су у износу од 
492.354.497 динара или 105,93% у односу на план.

Приходи од Текућих трансфера од других нивоа власти 
остварени су у износу од 26.062.914 динара (58.004 динара 
од Градске управе за матичну службу, 579.910 динара од Ко-
месаријата за избеглице и миграције за помоћ избеглим и 
расељеним лицима на име једнократних помоћи, 7.425.000 
динара од Комесаријата за избеглице и миграције за помоћ 
избеглим и расељеним лицима у грађевинском материјалу, 
5.000.000 динара од Града као субвенција ЈП СЦ „Олимп – 
Звездара”, 3.000.000 динара од Секретаријата за саобраћај 
за финанситање рада општинског тела за координацију за 
унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Зве-
здара, 10.000.000 динара решењем градоначелника града 
Београда у сврху извршавања обавеза буџета услед смање-
ног обима прихода узоркованог пандемијом заразне боле-
сти COVID-19).

Капитални трансфер из буџета Републике остварен је у 
износу од 17.868.455 динара. Средства су добијена од Кан-
целарије за управљање јавним улагањима на основу Угово-
ра о правима и обавезама Канцеларије за управљање јав-
ним улагањима и Градске општине Звездара у реализацији 
пројекта обнове и унапређење објекта Основне школе „1300 
каплара”, број 351-01-80/2019-01 од 18. јуна 2019. године за 
плаћање ПДВа.

Текуће донације од међународних организација остваре-
не су у износу од 896.791 динара. Средства су добијена од 
Савета Европе по Уговору број ПО651811 од 20. децембра 
2019. године за Пројекат: „Подршка ромским породицама и 
деци на Звездари”. 

Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине оства-
рене су у износу од 7.777.706 динара, као рефундација бу-
џетских средстава на име предфинансирања по Уговору о 
додели бесповратних средстава спољне активности ЕУ 48-
00-00203/2014-28-10 за пројекат: Међусекторски механизам 
за спречавање прекида школовања и смањење раног напу-
штања школе у општини Звездара. 

Износ пренетих неутрошених средстава из претходне 
године износи 63.742.669 динара.

ПРЕГЛЕД ПО ВРСТАМА ПРИХОДА:
– Порез на зараде и самодопринос, планиран је у износу 

од 235.393.048 динара, а остварен је у износу од 244.764.825 
динара или 103,98% у односу на годишњи план; 

– Порез на доходак грађана планиран је у износу од 
4.073.909 динара, а остварен је у износу од 4.403.774 динара 
или 108,10% у односу на годишњи план; 

– Порез на имовину и земљиште планиран је у износу 
од 167.293.520 динара, а остварен је у износу од 182.731.132 
динара или 109,23% у односу на годишњи план; 

– Порез на пренос апсолутних права планиран је у изно-
су од 18.500.000 динара, а остварен је у износу од 17.313.698 
динара или 93,59% у односу на годишњи план; 

– Приход од локалних комуналних такси планиран 
је у износу од 6.000.000 динара, а остварен је у износу од 
6.008.173 динара или 100,14% у односу на годишњи план; 

– Приход од накнаде за коришћење јавних површина 
планиран је у износу од 13.000.000 динара, а остварен је у 
износу од 12.710.831 динар или 97,78% у односу на годи-
шњи план;

– Приход од комуналних такси за истицање фирме на 
пословном простору планиран је у износу од 5.300.000 ди-
нара, а остварен је у износу од 5.578.575 динара или 105,26% 
у односу на годишњи план; 

– Приход од накнаде за коришћење простора и грађе-
винског земљишта (комуналне таксе) планиран је у износу 
од 200.000 динара, а остварен је у износу од 183.155 динара 
или 91,58% у односу на годишњи план;

– Приход од општинских административних такси пла-
ниран је у износу од 2.000.000 динара, а остварен је у износу 
од 2.871.461 динар или 143,57% у односу на годишњи план; 

– Приход од накнаде за уређење грађевинског земљишта 
планиран је у износу од 3.500.000 динара, а остварен је у из-
носу од 3.392.505 динара или 96,93% у односу на годишњи 
план;

– Приходи од продаје добара и услуга планирани су 
у износу од 2.000.000 динара, а остварени су у износу од 
2.766.985 динара или 138,35% у односу на годишњи план; 

– Приходи органа планирани су у износу од 3.500.000 
динара, а остварени су у износу од 2.256.253 динара или 
64,46% у односу на годишњи план; 

– Приход од мандатних казни и казни у управном по-
ступку планиран је у износу од 50.000 динара, а остварен је 
у износу од 107.500 динара или 215% у односу на годишњи 
план; 

– Мешовити и неодређени приходи планирани су у из-
носу од 2.000.000 динара, а остварен је у износу од 1.093.043 
динара или 54,65% у односу на годишњи план; 

– Меморандумске ставке за рефундацију расхода плани-
ране су у износу од 1.000.000 динара, а остварене у износу 
од 4.577.081 динар или 457,71% у односу на годишњи план; 

– Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходних година планиране су у износу од 1.000.000 
динара, а остварене су у износу од 1.595.507 динара или 
159,55% у односу на годишњи план; 

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине 
Звездара повећан је за износ средстава добијених по основу 
трансфера од осталих нивоа власти:

– Текуће донације од међународних организација пла-
ниране су у износу од 896.791 динар, а остварене су у истом 
износу или 100,00% у односу на годишњи план; 

– Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине плани-
ране су у износу од 7.777.706 динара, а остварене су у истом 
износу или 100,00% у односу на годишњи план; 

– Текући трансфери из буџета Града планирани су у 
износу од 15.056.697 динара, а остварени су у износу од 
18.058.004 дин или 119,93% у односу на годишњи план; 

– Текући трансфери из буџета Републике планирани су 
у износу од 8.004.910 динара, а остварени су у истом износу 
или 100,00% у односу на годишњи план; 

– Капитални трансфер из буџета Републике планиран је 
у износу од 20.848.174 динара, а остварени су у износу од 
17.868.455 дин или 85,71% у односу на годишњи план; 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупно планирани расходи и издаци за 2020. годину из-

носе 581.137.424 динара са трошковима који се финансирају 
из вишка прихода по Завршном рачуну за 2019. годину. У 
2020. години укупно је реализовано 514.171.407 динара или 
88,48% у односу на годишњи план; 

Расходи за запослене:
Укупно планирана средства за расходе за запослене 

износе од 249.541.266 динара, а извршена су у износу од 
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221.420.201 динар или 88,73% у односу на годишњи план; 
У оквиру расхода за запослене, највећи део извршених 
средстава се односи на исплату плата запослених, изабра-
них, именованих и постављених лица у Градској општини 
Звездара (економска класификација 411 – плате, додаци и 
накнаде запослених и 412 – социјални доприноси на терет 
послодавца). За ове намене планирано је 220.300.406 дина-
ра, а утрошено је 196.149.248 динара или 89,03% у односу на 
годишњи план. 

Економска класификација 413 – накнаде у натури, пла-
нирана средства износе 6.692.860 динара, а извршена су 
у износу од 5.927.402 динара или 88,56% у односу на годи-
шњи план и односе се на на накнаде за превоз запослених у 
износу од 4.900.492 динара, и новогодишње поклоне за децу 
запослених у износу од 1.026.910 динара

За социјална давања запосленима, економска класифи-
кација 414, планирана су средства у износу од 18.193.000 
динара, а извршена су у износу од 15.401.934 динара или 
84,66%.

Утрошена средства односе се на: помоћ у случају смрти 
запосленог или члана уже породице и износе 686.572 ди-
нара, боловање преко 30 дана и износи 1.477.894 динара, 
остале помоћи запосленима 12.236.187 динара, отпремнина 
приликом одласка у пензију и износи 465.858 динара, инва-
лидност рада другог степена 535.423 динара.

Награде, бонуси и остали посебни расходи, економска 
класификација – 416, планирани су у износу од 4.355.000 
динара, а извршени у износу од 3.941.617 динара или 90,51% 
од плана и односе се на: накнаде за рад комисија – 3.119.169 
динара и јубиларне награде за запослене у Градској општи-
ни Звездара – 822.448 динара.

Коришћење роба и услуга:
Укупно планирана средства за коришћење роба и услу-

га износе 193.818.965 динара, а извршена су у износу од 
173.504.873 динара или 89,52% у односу на годишњи план. 

Планирана средства на економској класификацији 421 – 
Стални трошкови, износе 46.791.095 динара, а утрошена су 
у износу 42.596.061 динар или 91,03% у односу на годишњи 
план, и то: трошкови платног промета –1.029.818 динара, 
трошкови електричне енергије – 5.633.533 динара, централ-
но грејање – 7.572.701 природни гас – 350.000 динара, услуге 
водовода и канализације – 630.122 динара, услуге дератиза-
ције – 745.643 динара, услуге заштите имовине – 6.463.443 
динара, одвоз отпада – 395.160 динара, услуге чишћења 
– 12.365.888 динара, доприноси за коришћење градског зе-
мљишта – 18.886 динара, услуге комуникација (телефони) 
– 1.662.019 динара, услуге мобилног телефона – 1.188.645 
динара, интернет – 1.182.663 динара, остале услуге комуни-
кације – 261.202 динара, услуге поште и доставе – 2.069.827 
динара, трошкови осигурања имовине и запослених – 
791.090 динара и закуп имовине, опреме и осталог простора 
– 235.421 динар. 

На економској класификацији 422 – Трошкови службе-
них путовања и превоз деце, планирана су средства у изно-
су од 2.648.072 динара, а утрошена су у износу од 2.515.704 
динара или 95% у односу на планирано. Средства су ко-
ришћена за: трошкове дневница, смештаја и превоза на 
службеним путовањима у износу од 4.144,21 динар, такси 
превоз за матичаре –75.500 динара (извор 01, 07) и превоз 
ученика 2.436.060 динара. 

Планирана средства на економској класификацији 423 
– Услуге по уговору, износе 56.839.002 динара, а утрошена 
су у износу од 51.881.540 динара или 91,28% у односу на 
план, и то на следеће: трошкови репрезентације и протоко-
ла – 1.283.898 динара, односи са јавношћу – 333.532 динара, 

за услуге штампања флајера и пропагандног промотивног 
материјала у циљу информисања јавности, креирање и ди-
зајн штампаних, пропагандних и промотивних материјала 
за акције и манифестације у организацији Градске општи-
не Звездара и брендирање истих као и услуге прес клипин-
га, утрошено је 4.751.113 динара, за објављивање тендера 
и огласа 2.183.897 динара, остале опште услуге 10.635.733 
динара, стручне и остале стручне услуге 3.125.468 дина-
ра, услуге израде и одржавања софтвера – 1.409.767 дина-
ра, услуге одржавања рачунара – 2.359.200 динара, остале 
компјутерске услуге – 1.764.000 динара, услуге ревизије 
– 576.000 динара, остале административне услуге – 85.668 
динара, котизација за семинаре и издаци за стручне испите 
– 72.280 динара; накнаде члановима комисија – 23.300.984 
динара.

Планирана средства на економској класификацији 424 
– Специјализоване услуге, износе 3.187.600 динара, а утро-
шена су у износу од 2.468.608 динара или 77,44% у односу 
на годишњи план. Средства су коришћена за остале специ-
јализоване услуге – 2.468.608 динара;

На економској класификацији 4251 и 4252 – Текуће одр-
жавање објеката и опреме, планирана су средства у укуп-
ном износу од 63.611.381 динар, а утрошена у износу од 
62.691.539 динара или 98,55% у односу на годишњи план. 
Средства су коришћена за следеће: електроинсталатерске 
радове – 462.000 динара, радови на централном грејању – 
239.640 динара, механичке поправке – 420.636 динара, те-
куће поправке и одржавање осталих објеката – 56.141.080 
динара, текуће поправке електронске опреме – 2.108.554 
динара, текуће поправке опреме за комуникацију – 141.321 
динар, текуће поправке рачунарске опреме – 244.300 ди-
нара, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 
– 250.050 динара, остале услуге и материјали за текуће по-
правке и одржавање зграда – 51.442 динара, текуће поправ-
ке школа – 2.632.516 динара.

На економској класификацији 426 – Материјал, плани-
рана су средства у износу од 20.741.815 динара, а утроше-
на су у износу од. 11.351.421 динар или 54,73% у односу на 
годишњи план. Средства су утрошена на следеће: канцела-
ријски материјал – 4.370.740 динара, стручна литература 
за редовне потребе запослених – 243.375 динара, материјал 
за превозна средства и гориво – 888.820 динара, потрошни 
материјал – 1.492.006 динара, административни материјал 
– 796.679 динара, алат и инвентар – 956.329 динара, остали 
материјал за одржавање хигијене – 383.375 динара, остали 
медицински и лабораторијски материјали – 1.170.097 дина-
ра, остали материјал за посебне намене – 1.050.000 динарa. 

Отплата камата:
На економској класификацији 441 – Отплата камата, го-

дишњи план износи 35.071 динар, а утрошено је 35.071 ди-
нар што представља 100% планираних средстава.

Донације и трансфери:
Укупно планирана средства донација и трансфера изно-

се 47.024.154 динара, а извршена су у износу од 46.013.917 
динарa или 97,85% у односу на годишњи план.

На економској класификацији 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти, годишњи план износи 21.073.175 динара, 
а утрошено је 20.062.938 динарa, што представља 95,21% 
планираних средстава; Средства су утрошена на следеће: 
наменски трансфери нивоу општина у износу од 7.092.284 
динара (извор финансирања 01, 13 и 56) за суфинансирање 
и предфинансирање ЕУ пројеката; текући трансфери нивоу 
општина у износу од 4.531.594 динара (извор финансирања 
01) за финансирање рада ЈП „Пословног простора – у ли-
квидацији”; текући трансфери нивоу општина у износу од 
3.256.755 динара (извор финансирања 15) за превоз ученика 
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ОШ „Бошко Буха”; текући трансфери нивоу градова у из-
носу од 4.947.801 (извор финансирања 13 и 15) – повраћај 
неутрошених средстава у буџет града и текући трансфери 
нивоу Републике у износу од 234.504 динара (извор финан-
сирања 01) Комесаријату за избеглице и миграције.

На економској класификацији 464 – Текуће донације На-
ционалној служби за запошљавање, годишњи план износи 
3.000.000 динара, а утрошено је 3.000.000 динарa, што пред-
ставља 100,00% планираних средстава;

На економској класификацији 465 – Остале дотације и 
трансфери, укупан годишњи план износи 22.950.979 дина-
ра, а утрошено је 22.950.979 динара што представља 100% 
планираних средстава. Средства су трансферисана ЈП СЦ 
„Олимп – Звездара” за реализацију спортско рекреативних 
програма у износу од 4.000.000 динара и 18.950.979 динара 
за покриће трошкова због отежаног пословања изазваног 
вирусом COVID-19 и то:

– 11.392.812 динара (извор финансирања 01); 
– 5.000.000 динара (извор финансирања 07); 
– 6.558.167 динара (извор финансирања 56). 
Социјално осигурање и социјална заштита:
На економској класификацији 472 – Накнаде за социјал-

ну заштиту из буџета, годишњи план износи 8.145.352 дина-
ра, а утрошено је 2.186.083 динара што представља 26.84% 
плана. Средства су коришћена за следеће: за избеглице и 
расељена лица на име једнократне помоћи – 540.000 дина-
ра (извор финансирања 07), помоћ и унапређење животног 
стандарда ромске популације на има једнократне помоћи – 
30.000 динара (извор финансирања 01), трошкове сахране за 
незбринута лица која су имала последње пребивалиште на 
општини Звездара (извор финансирања 01 и 07) – 500.251 
динар, хуманитарни програми и акивности – 333.696 (извор 
финансирања 01), награде ученицима – 460.000 динара 
(извор финансирања 01), накнаде из буџета за рад волин-
терског севиса – 322.136 динара (извор финансирања 01); 

Основна средства:
Укупан план за основна средства износи 62.661.373 ди-

нара, а извршено је 54.959.242 динара или 87,71% у односу 
на годишњи план. 

На економској класификацији 511 – Зграде и грађевин-
ски објекати, планирана су средства у износу од 53.145.823 
динара од чега је утрошено 49.992.818 динара или 94,07% у 
односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: 
стручну оцену и коментаре – 826.715 динара (извор финан-
сирања 01), капитално одржавање путева – 31.297.648 дина-
ра (извор 01 и 13) капитално одржавање објекта за потребе 
образовања (извор финансирања 07) – 17.868.455 динара.

На економској класификацији 512 – Машине и опрема, 
планирана су средства у износу од 7.835.550 динара од чега 
је утрошено 3.296.984 динара или 42,08% у односу на годи-
шњи план. Средства су коришћена за следеће: набавку на-
мештаја – 594.506 динара (извор финансирања 01), набавку 
електронске опреме – 98.280 динара (извор финансирања 
01), набавку рачунарске опреме – 299.250 динара (извор фи-
нансирања 01 и 06), набавку штампача – 1.200.000 динара 
(извор финансирања 01), набавка телефона – 33.600 дина-
ра (извор финансирања 01), набавка телефонске централе 
с припадајућим инсталацијама и апаратима – 575.904 ди-
нара (извор финансирања 01), опрему за јавну безбедност 
495.444 динара (извор финансирања 01).

На економској класификацији 515 – Нематеријална имо-
вина, планирана су средства у износу од 8.145.352 динара од 
чега је утрошено 2.186.083 динара или 26,84% у односу на 
годишњи план. Средства су коришћена за набавку лицен-
ци за мап инфо, правну базу података, антивирус софтвер и 
Microsoft office standard 2019.

Остали расходи:
Укупно планирана средства за остале расходе износе 

14.367.326 динара, а извршена су у износу од 11.397.074 ди-
нара или 79,33% у односу на годишњи план. 

На економској класификацији 481 – Дотације невла-
диним организацијама, од планираних 10.406.056 динара 
утрошено је 10.380.308 динара што представља 99,75% годи-
шњег плана, и то дотације осталим удружењима грађана – 
2.500.000 динара, дотације политичким странкама – 844.620 
динара, дотације спортским омладинским организацијама 
– 7.035.688 динара;

На економској класификацији 482 – Порези, обавезне 
таксе, казне и пенали, планирано је 202.270 динара, од чега 
је утрошено 85.492 динара или 42,27% у односу на годишњи 
план. Средства су коришћена за: републичке таксе – 32.145 
динара, градске таксе – 2.270 динара и регистрацију возила 
– 51.077 динара. 

На економској класификацији 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова, од планираних 3.058.000 динара, 
утрошено је 274.309 динара или 8,97% у односу на план. 

На економској класификацији 485 – Накнада штете за 
повреде или штету нанету од стране државних органа, пла-
нирана су средства у износу од 701.000 динара, од чега је 
утрошено 656.965 динара или 93,72% у односу на план. 

Отплата главнице домаћим пословним банкама:
На економској класификацији 611 – Отплата главни-

це домаћим кредиторима, планирана су средства у износу 
4.654.947 динара, а утрошена су у износу од 4.654.946 дина-
ра или 100% у односу на годишњи план.

Повраћај средстава у буџет:
Износ од 5,182,305 динара враћен је, а у складу са чла-

ном 59. 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). Враћена су неутрошена, 
а наменски добијена средства и то:

– повраћај у износу од 4.943.245 динара неутроше-
них средстава добијених од Града по основу Решења број 
4-5590/19-Г-01 од 5. августа 2019. године за финансирање 
превоза, исхране и смештаја ученика са сметњама у разво-
ју и инвалидитетом, као и њихових пратилаца (извор 15) – 
средства су добијена у 2019. години;

– повраћај у износу од 4.556 динара неутрошених средста-
ва добијених од Града на основу Уговора бр. IV-02 4011-52 од 
25. децембра 2019. године закљученог између Градске управе 
Града Београда – Секретаријата за саобраћај и ГО Звездара за 
унапређење безбедности саобраћаја на територији општине 
Звездара, 31. децембра 2019. године за финансирање рада оп-
штинског тела за координацију за унапређење безбедности са-
обраћаја на територији градске општине Звездара (извор 13);

– повраћај у износу од 234.504 динара средстава доби-
јених од Kомесаријата за избеглице и миграције, на основу 
уговора о сарадњи број 9-9/353 од 7. маја 2019. годин е за-
кљученог између Комесаријата и Градске општине Звездара, 
за побољшање услова живота избеглих лица, кроз набавку 
грађевинског материјала;

3. Реализација пренетих неутрошених средстава у пери-
оду јануар-децембар 2020. године

Пренета неутрошена средства износе 63.742.669 динара. 
У извештајном периоду утрошена су средства у укупном 
износу од 61.772.581 динар или 96,91% то:

– Стални трошкови, економска класификација 421, 
функција 130 – планиран је износ од 7.966.281 динар, а 
утрошено је 7.966.279 динара;

– Трошкови путовања, економска класификација 422, 
функција 130 – планиран је износ од 315 динара, а у изве-
штајном периоду није било реализације; 
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– Услуге по уговору, економска класификација 423, 
функција 130 – планиран је износ од 8.186.055 динара, а 
утрошено је 6.305.304 динара;

– Трансфери осталим нивоима власти, економска класи-
фикација 463, функција 130 – планирана су средства у изно-
су од 2.126.524 динара, а утрошено је 2.126.524 динара; 

– Стални трошкови,  економска класификација 421, 
функција 160 – планиран је износ од 5.700.000 динара, а 
утрошено је 5.699.958 динара;

– Отплата главнице кредита, економска класификаци-
ја 611, функција 170 – планирана су средства у износу од 
4.654.947 динара, а утрошено је 4.654.946 динар а;

– Отплата камате за кредите, економска  класификаци-
ја 441, функција 170 – планирана су средства у износу од 
35.071 динар, а утрошен је 35.071 динар; 

– Текуће поправке и одржавање, економска класифи-
кација 425, функција 620 – планиран је износ од 18.176.512 
динара, а у извештајном периоду утрошено је 18.087.536 ди-
нара;

– Трансфери осталим нивоима власти, економска класи-
фикација 463, функција 912 – планирана су средства у изно-
су од 8.200.000 динара, а утрошено је 8.200.000 динара; 

– Дотације невладиним организацијама, економска кла-
сификација 481, функција 451 – планирана су средства у из-
носу од 2.500.000 динара, а утрошено је 2.500.000 динара;

– Машине и опрема, економска класификација 512, 
функција 451 – планирана су средства у износу од 495.444 
динара, а утрошено је 495.444 динара;

– Зграде и грађевински објекти економска класифика-
ција 511, функција 451 – планирана су средства у износу од 
5.696.964 динара, а утрошено је 5.696.963 динара;

– Трансфери осталим нивоима власти, економска класи-
фикација 463, функција 451 – планирана су средства у изно-
су од 4.556 динара, а утрошено је 4.556 динара; 

II. КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДСКЕ ОП-
ШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2020. ГОДИНУ САСТОЈИ СЕ ОД 

СЛЕДЕЋИХ ПОДРАЧУНА:
1. Градска општина Звездара – извршење буџета 840-

132640-05 
2. Месна заједница Звездара 840-2041645-64
3. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Бољи услови 

живота интерно расељених лица и повратника на Звездари” 
840-4443741-03

4. Пројекат „Међусекторски механизам за спречавање 
прекида школовања и смањење раног напуштања школе у 
општини Звездара” 840-4234741-92

5. ГО Звездара Пројекат: „Решавање проблема избеглих 
и расељених лица”, 

840-2808741-04
6. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Корак до запо-

слења – подршка инклузији припадница ромске популаци-
је путем локалног међусекторског партнерства у Звездари” 
840-4890741-28

7. Јавно предузеће „Пословни простор у ликвидацији” 
840-1016743-64

8. Управа ГО Звездара – Избори за народне посланике 
2020.године 840-5189741-84

9. Изборна комисија ГО Звездара 840-3782741-32
10. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Бољи услови 

живота интерно расељених лица и повратника на Звездари” 
840-210771-61

11. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Корак до запо-
слења – подршка инклузији припадница ромске популаци-
је путем локалног међусекторског партнерства у Звездари” 
840-294771-67

У прописаним обрасцима за завршне рачуне од један до 
пет приказана је консолидација завршних рачуна који се 
налазе у оквиру консолидованог рачуна трезора (КРТ).

Пројекти су консолидовани у обрасцу 5, у колони 10 – 
према изворима финансирања:

– ПРОЈЕКАТ: БОЉИ УСЛОВИ ЖИВОТА ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА НА ЗВЕЗДАРИ” 
840-4443741-03

У циљу реализације наведеног Пројекта Градској оп-
штини Звездара су у 2018. години на основу Уговора о до-
дели бесповратних средстава – Спољне активности ЕУ– 
2018/397-341, додељена средства у износу од 266.361,00 
ЕУР-а (максимални буџет пројекта је 283.694,71 ЕУР-а а до-
нација ЕУ је 93,89% те суме).

Координатор на овом пројекту је Удружење избеглих, 
расељених и досељених лица „Завичај” Београд.

Пројекат је трајао од 6. јула 2018. до 5. октобра 2020. го-
дине, средства су трошена до подношења финалног изве-
штаја у 2021. години и тренутно уговарачко тело пројекта 
Делегација ЕУ у Србији врши одобравање финалног изве-
штаја па се очекује и финална уплата од 38.720,86 ЕУР-а.

Током 2020. године ГО Звездара је из буџета за суфинан-
сирање и предфинансирање пројекта уплатила:

– 23. јула 2020. године 2.178.160,87 динара
– 3. септембра 2020. године 1.861.766,78 динара
– 28. октобра 2020. године 1.116.518,85 динара
Пројекат се тицао доделе грађевинског материјала за 49 

породица ИРЛ и повратника и алата за покретање или ши-
рење сопственог бизниса за 10 корисника, као и тренинге за 
самозапошљавање за 33 корисника и менторску подршку за 
20 корисника.

– ПРОЈЕКАТ: „МЕЂУСЕКТОРСКИ МЕХАНИЗАМ ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕКИДА ШКОЛОВАЊА И СМАЊЕЊЕ 
РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА” 
840-4234741-92

На основу Уговора о додели бесповратних средстава – 
Спољне активности ЕУ 48-00-00203/2014-28-10, Градској 
општини Звездара су у 2017. години, додељена средства у 
износу од 122.690,00 ЕУР-а (максимални буџет пројекта је 
137.620,00 ЕУР-а а донација ЕУ је 89,15% те суме).

Координатор на овом пројекту је био Национални савет 
ромске националне мањине.

Пројекат је трајао од 6. јуна 2017. до 5. јуна 2019. годи-
не, средства су трошена до подношења финалног извештаја 
5. септембра 2019. године. С обзиром на то да је уговарач-
ко тело Министарство финансија – Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ) каснило 
са провером интерим (периодичног) и финалног извештаја, 
ГО Звездара је на овај подрачун добила током 2020. године 
уплате од ЦФЦУ и то:

– на основу интерим (периодичног) извештаја другу 
траншу на пројекту у вредности од 55.966,61 ЕУР-а ( јануар 
2020. године) као рефундацију средстава од предфинанси-
рања пројекта

– на основу финалног извештаја трећу траншу на про-
јекту у вредности од 10.403,29 ЕУР-а (април 2020. године) 
као рефундацију средстава од предфинансирања пројекта

Пројекат се тицао подршке ромској деци (60) која су у 
ризику од напуштања школе, подршке њиховим родите-
љима кроз обуке, запошљавање и школску опрему, развој 
софтвера за праћење ризика и обуку стручњака из школа за 
његово коришћење.

– ПРОЈЕКАТ: „РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИХ И 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА” 

840-2808741-04
На основу Уговора о додели средстава за суфинансира-

ње активности у оквиру ИПА 2014, пројекат „Обезбеђива-
ње побољшања животних услова интерно расељених лица 
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и повратника по основу Споразума о реадмисији” Градској 
општини Звездара су од стране Комесаријата за избеглице 
и миграције РС, додељена средства у износу од 2.166.720,00 
динара за помоћ породицама интерно расељених лица и по-
вратника који живе на територији општине Звездара кроз 
набавку грађевинског материјала.

Финансирана су четири корисника која су била ниже 
рангирана на листи корисника ЕУ пројекта и који нису мо-
гли да добију помоћ од средстава ЕУ. Уговор је реализован 
од 23. септембра 2019. до 30. септембра 2020. године и по-
трошено је 1.494.510 динара а Комесаријату за избеглице и 
миграције РС је Инструкцијом број 9-9/992-8/2019 од 22. 
октобра 2020. године враћено 672.210 динара.

– ПРОЈЕКАТ: „КОРАК ДО ЗАПОСЛЕЊА – ПОДРШКА 
ИНКЛУЗИЈИ ПРИПАДНИЦА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 
ПУТЕМ ЛОКАЛНОГ МЕЂУСЕКТОРСКОГ ПАРТНЕР-
СТВА У ЗВЕЗДАРИ” 840-4890741-28

На основу Уговора о додели бесповратних средста-
ва – Спољне активности ЕУ-Бр. 601/24, Градској општини 
Звездара су у 2019. години додељена средства у износу од 
51.935,00 ЕУР-а (максимални буџет пројекта је 65.150,00 
ЕУР-а а донација ЕУ је 79,71% те суме).

Координатор на овом пројекту је Центар за реинтегра-
цију и активизам Београд.

Пројекат је трајао од 4. септембра 2019. до 3. марта 2021. 
године, средства ће бити трошена до подношења финалног 
извештаја 3. јуна 2021. године. 

Током 2020. године ГО Звездара је из буџета за суфинан-
сирање и предфинансирање пројекта уплатила:

– 18. децембра 2020. године 2.089.653,17 динара.
Пројекат се тицао подршке за запошљавање за 50 Ром-

киња и сензибилизацију за запошљавање Ромкиња за 50 по-
слодаваца.

ПРИЛОГ БР. 2
ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊУ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ 

СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИ-
СНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИХОДИ
На основу члана 5. став 10. 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, 103/15, 
99/16, 113/17 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), наплата прихода 
није ограничена износима исказаних прихода у буџету.

Укупно планирани приходи и примања износе 
581.137.424 динарa, а остварени су у износу од 608.703.032 
динара или 104,74%.

Буџетски приходи (извор финансирања 01) планирани 
су на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова 
Града и градских општина и утврђивању прихода и прима-
ња који припадају Граду, односно градским општинама у 
2020. години и износе 464.810.477 динара, а њихово оства-
рење износи 492.354.497 динара или 105,93% у односу на 
план. 

Приходи из осталих извора планирани су у износу од 
52.584.278 динара, а остварени у износу од 52.605.866 ди-
нарa или 100,04%. То су приходи од текућих и капиталних 
трансфера из буџета Града и Републике (извор финанси-
рања 07) износ од 43.931.369 динара; текућих донација од 
међународних организација (извор финансирања 06) из-
нос од 896.791 динар и текуће помоћи од ЕУ у корист ни-
воа општина (извор финансирања 56) износ од 7.777.706 
динара.

Текући трасфери од града остварени су више у односу 
на план и то за 3.000.000 динара добијених од Градске упра-
ве града Београда – Секретаријата за саобраћај за финанси-
рање рада општинског тела за координацију за унапређење 
безбедности саобраћаја на територији Градске општине 
Звездара 30. децембра 2020. године и износ од 1.307 динара 
добијених од Градске управе Града Београда за покриће дела 
трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења 
брака 30. децембра 2020. године.

Капитални трансфери од Републике остварени су мање 
у односу на план у износу од 2.979.719 динара. Канцеларија 
за управљање јавним улагањима на основу Уговора о пра-
вима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улага-
њима и Градске општине Звездара у реализацији пројекта 
обнове и унапређење објекта Основне школе „1300 капла-
ра”, број 351-01-80/2019-01 од 18. јуна 2019. године трансфе-
рисала је средства у мањем износу за плаћање ПДВ-а.

РАСХОДИ
Укупно планирани расходи и издаци износе 581.137.424 

динара, а извршени су у износу од 514.171.407 динара што 
чини 88,48% плана. У структури расхода у 2020. години 
планирани расходи из буџета износе 464.810.477 динара, а 
извршени су у износу од 420.307.956 динара или 90,43% у 
односу на годишњи план; планирани расходи из осталих 
извора износе 116.326.947 динарa, а извршени су у износу 
од 93.863.451 динар или 80,69% у односу на годишњи план. 

До значајнијих одступања од планираних вредности до-
шло је код извршења расхода и то: 

– код расхода за запослене (класа 41) одступање плани-
раних од извршених расхода је 28.121.065 динара. Планира-
на су средства за плате сходно усвојеном Кадровском плану 
а у складу са Одлуком о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему локалне самоуправе града Бео-
града за 2015. годину; 

– код расхода за набавку материјала (економска класи-
фикација 426) одступање планираних од извршених рас-
хода је 9.390.394 динара. Средства у износу од 7.425.000 ди-
нара добијена су од Комесаријата за избеглице и миграције 
за помоћ избеглим и расељеним лицима у грађевинском 
материјалу и реализација уговора је због пандемије вируса 
COVID-19 померена у 2021. годину; износ од 825.000 ди-
нара за учешће ГО Звездара у пројекту набавке грађевин-
ског материјала; износ од 1.140.394 динара није реализован 
по уговорима за канцеларијски материјал, набавку тонера, 
набавку потрошног материјала и осталог материјала за по-
себне намене због смањеног обима пословања у Управи ГО 
Звездара изазване вирусом корона; 

– код расхода за права из социјалног осигурања (кла-
са 47) одступање планираних од извршених расхода је 
5.959.269 динара. Средства у износу од 5.224.500 динара 
планирана су за набавку пакетића за децу из социјално 
угрожених породица, а реализација је пренета у наредну го-
дину. Износ од 734.769 динара представља уштеду у буџету;

– код програмске активности 0602-0006 Инспекцијски 
послови (економска класификација 424) износ од 300.000 
динара није утрошен због актуелне епидемиолошке ситуа-
ције, односно проглашења ванредног стања на територији 
Републике Србије због пандемије COVID-19;

– код расхода за основна средстава (класа 51) одступање 
планираних од извршених расхода је 7.702.131 динар. Сред-
ства нису реализована из разлога што је износ од 4.275.500 
динара пренет у буџетску 2021. годину за набавку компју-
терске опреме, износ од 2.979.719 динара је планиран за 
обавезу плаћања ПДВ-а за Основну школу „1300 каплара” 
који није реализован и износ од 446.912 динара представља 
уштеду у буџету.
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ПРИЛОГ БР. 3
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2020. ГОДИНИ
На основу чл. 69. и 70. 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, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 40. Стату-
та Градске општине Звездара („Службени лист Града Београ-
да”, број 124/19) председник градске општине Звездара доно-
си решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и 
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. 

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
На основу члана 70. Закона о буџетском систему у бу-

џету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као 
посебна апропријација, највише до 0,5% укупних прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску го-
дину. Стална буџетска резерва користи се за финансирање 
расхода на име учешћа локалне власти у отклањању после-
дица ванредних околности, као што су: земљотрес, попла-
ва, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, еколошка 
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других 
ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље 
људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2020. го-
дину („Службени лист Града Београда”, број 124/19), чланом 
3. средства сталне буџетске резерве планирана су у износу 
од 300.000 динара.

Средства сталне буџетске резерве распоређена су у изно-
су од 300.000 динара решењима заменика председника II број 
401-1-66/20 од 18. марта 2020. године и II број 401--73/20 од 
20. марта 2020. године. Правни основ за доношење ових реше-
ња садржан је у члану 70. Закона о буџетском систему по коме 
надлежни извршни орган локалне власти на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије доноси решење о упо-
треби средстава сталне буџетске резерве, Одлукe о проглаше-
њу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20), као 
и у члану 40. Статута Градске општине Звездара („Службени 
лист Града Београда”, број 124/19). Закључком Владе Републи-
ке Србије СП 05 број 00-95/2020 од 15. марта 2020. године одо-
брено коришћење буџетских средстава за набавку медицин-
ског и лабораториског матријала у циљу спречавања појаве 
ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара 
за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 41/20 

и 119/20), чланом 3. средства сталне буџетске резерве пла-
нирана су у износу од 400.000 динара и нису трошена

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
На основу члана 69. Закона о буџетском систему, теку-

ћа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних 
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 
буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе 
се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријаци-
је или за сврхе за које се у току године покаже да апропри-
јације нису биле  довољне. Решење о употреби текуће буџет-
ске резерве доноси председник градске општине. 

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2020. го-
дину („Службени лист Града Београда”, број 124/19) чланом 
4. средства текуће буџетске резерве планирана су у износу 
од 3.000.000 динара.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звезда-
ра за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, број 
41/20) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планира-
на су у износу од 7.700.000 динара.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звезда-
ра за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, број 
119/20) чланом 4. средства текуће буџетске резерве плани-
рана су у износу од 1.719.620 динара.
Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о буџету: 3.000.000 
Увећање текуће буџетске резерве (члан 61.став 12. Закона о буџетском 
систему):

500.000 

Износ укупних прихода и примања: 660.819.696 
Проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања: 0,53 
Употребљена текућа буџетска резерва :  1.978.600

Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о првом ребалансу 
буџета: 

7.700.000

Увећање текуће буџетске резерве (члан 61.став 12. Закона о буџетском 
систему) кумулативно:

 2.939.058 

Износ укупних прихода и примања: 581.257.342
Употребљена текућа буџетска резерва одлука + први ребаланс: 8.363.047
Проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања:  1,83

Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о другом ребалансу 
буџета: 

 1.719.620 

Увећање текуће буџетске резерве (члан 61.став 12. Закона о буџетском 
систему) кумулативно:

 15.145.458

Износ укупних прихода и примања:  581.137.424 
Употребљена текућа буџетска резерва одлука+први ребаланс+други 
ребаланс:

 21.800.097

Коначан проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања:  3,75

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у 
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, дат је у следећој табели: 

Ред.бр. Раздео Глава Програм. 
Активност/пријекат Функција Економска

класификација Решење Опис Износ

1. 5 5.1. 0602-1005 620 424 II Број 401-1–5/2020 Покриће трошкова специјализованих услуга 597.600 
2. 5 5.1 0602-0001 130 485 II Број 401-1– 14/2020 Покриће трошкова накнаде штете 51.000
3. 5 5.1 2002-0001 912 422 II Број 401-1– 38/2020 Покриће дела трошкова превоза деце 130.000
4. 5 5.1 0602-0001 130 483 II Број 401-1– 45/2020 Покриће дела трошкова новчаних казни и пенала по решењу суда 400.000
5. 5 5.1 0602-0001 130 426 II Број 401-1– 75/2020 Покриће трошкова медицинског материјала 300.000
6. 5 5.1 1801-0003 740 421 II Број 401-1– 81/2020 Чишћење и дезинфекција улаза стамбених зграда на територији 

ГО Звездара
600.000

7. 5 5.1 0602-0001 130 426 II Број 401-1– 97/2020 Покриће трошкова медицинског материјала 375.000
8. 5 5.1. 0602-0001 130 463 II Број 401-1– 153/2020 Суфинансирање пројекта ЕУ „Бољи услови за живот интерно 

расељених лица”
958.622

9. 5 5.1. 0602-0001 130 463 II Број 401-1– 178/2020 Суфинансирање пројекта ЕУ „Бољи услови за живот интерно 
расељених лица”

1.861.767

10. 5 5.1. 2101-0001 111 485 II Број 401-1– 192/2020 Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор 150.000
11. 5 5.1. 0602-0001 130 463 II Број 401-1–247/2020 Суфинансирање пројекта ЕУ „Бољи услови за живот интерно 

расељених лица”
1.079.650

12. 1 1.1. 2101-0001 111 423 II Број 401-1–270/2020 Покриће дела трошкова накнаде члановима комисија 151.000

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године распоређена у износу од 
6.654.639 динара.
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На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему, ако у току године дође до промене околности која не угро-
жава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апроприја-
ције који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене 
буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. Сходно наведеном члану закона председник 
градске општине Звездара је у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године донео следећа решења о употреби 
средстава текуће буџетске резерве: 

Ред. 
бр. Раздео Глава Програм. 

активност/пројекат Функција Умањена 
ек.клас. Увећана ек.клас. Решење Опис Износ

1. 5 5.1. 2002-0001 912 463 424
ПА 2002-0001, функција 912

II Број 401-1-35/20 Специјализоване услуге 500.000

2. 5 5.1. 0602-0001 130 416 416 ПА 2101-0002
функција 111

II Број 401-1-104/20 Награде запосленим и остали посебни расходи 65.000

3. 5 5.1. 9001-1003 090 423 472 
ПА 2002-0001
функција 912

II Број 401-1-176/20 Награде ученицима генерације 460.000

4. 5 5.1. 0602-0001 130 423 423
ПР 2101-1003
функција 111 

II Број 401-1-172/20 Трошкови избора 1.505.000

5. 1 1.1. 2101-1003 111 421
426
481

423
ПР 2101-1003
функција 111

II Број 401-1-171/20 Трошкови избора 409.058

6. 5 5.1. 0602-0001 130 424 424 ПР 0602-0002 функција 160 II Број 401-1-229/20 Специјализоване услуге 806.400
7. 5 5.1. 0602-0001 130 411 414 ПР 0602-0001 функција 130 II Број 401-1-264/20 Социјална давања запосленима 11.400.000

ПРОМЕНА (ПРЕУСМЕРАВАЊЕ) АПРОПРИЈАЦИЈА
На основу члана 61. ст. 7. и 8. Закона о буџетском систе-

му, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку 
о промени у апропријацијама. На основу напред наведених 
чланова Закона и члана 40. Статута Градске општине Зве-
здара, председник градске општине доноси решења о преу-
смеравању апропријација. 

У извештајном периоду донето је следеће решење о пре-
усмеравању апропријација:

– Решењем II број 401-1-149/20 од 15. јула 2020. године 
одобрава се:

Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о бу-
џету градске општине Звездараза 2020. годину („Службени 
лист Града Београда”, број 124/19 и 41/20).

1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
1301 – Развој спорта и омладине, програмска активност 
1301-0004 – Функционисање локалних спортских устано-
ва, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, тако што се 
умањује апропријација следеће економске класификације 
465 – Остале дотације и трансфери, у износу од 20.148 дина-
ра, и укупан план средстава ове апропријације (извор фи-
нансирања 56) износи 6.558.167 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функција 130 – Опште услуге, апро-
пријације следеће економске класификације 463 – Трансфе-
ри осталим нивоима власти, у износу од 20.148 динара, тако 
да укупан план средстава ове апропријације (извор финан-
сирања 56) износи 1.219.539,19 динара. 

– Решењем II број 401-1-173/20 од 17. августа 2020. годи-
не одобрава се:

Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о бу-
џету Градске општине Звездараза 2020. годину („Службени 
лист Града Београда”, број 124/19 и 41/20).

1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
1102 – Комуналне делатности, пројекат 1102-1003 – Одржа-
вање чистоће на површинама јавне намене, функција 510 
– Управљање отпадом, тако што се умањује апропријација 
следеће економске класификације 424 – Специјализоване 

услуге, средства у износу од 1.505.000 динара, и укупан план 
средстава ове апропријације (извор финансирања 13) изно-
си 4.495.000 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5 , глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 06 02-0001 – Функционисање локалне самоуправе 
и градскох општина, функција 130 – Опште услуге, апро-
пријације следеће економске класификације 423 – Услуге по 
уговору, средства у износу од 1.505.000 динара, (извор фи-
нансирања 13) и укупан план средстава ове апропријације 
(извор финансирања 13) износи 7.686.055 динара.

– Решењем II број 401-1-191/20 од 22. септембра 2020. го-
дине одобрава се:

Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о бу-
џету Градске општине Звездара за 2020. годину („Службени 
лист Града Београда”, бр. 124/19 и 41/20).

1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, проjекат 0602-
1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, 
функција 620 – Развој заједнице, тако што се умањује апро-
пријација следеће економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање, у износу од 234.504 динара, и уку-
пан план средстава ове апропријације (извор финансирања 
01) износи 9.765.496 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0901 – Социјална и дечја заштита, програмска актив-
ност 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помо-
ћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, апропријације следеће економске класифика-
ције 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
234.504 динара тако да укупан план средстава ове апропри-
јације (извор финансирања 01) износи 234.504 динара. 

– Решењем II број 401-1-198/20 од 30. септембра 2020. го-
дине одобрава се:

Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о бу-
џету Градске општине Звездараза 2020. годину („Службени 
лист Града Београда”, број 124/19 и 41/20).

1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска ак-
тивност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе, 
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програмска активност 0602-0001 – Функционисање локал-
не самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште 
услуге, тако што се умањује апропријација следеће економ-
ске класификације 512 – Машине и опрема, у износу од 
1.201.964 динара, и укупан план средстава ове апропријаци-
је (извор финансирања 13) износи 1.798.036 динара. 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1102 
– Комуналне делатности, програмска активност 0602-0001 
– Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 
1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне на-
мене, функција 510 – Управљање отпадом, тако што се ума-
њује апропријација следеће економске класификације 424 
– Специјализоване услуге, у износу од 4.495.000 динара, и 
укупан план средстава ове апропријације (извор финанси-
рања 13) износи 0,00 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфра-
структуре, програмска активност 0701-0002 – Управљање 
и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 
– Друмски саобраћај, апропријације следеће економске кла-
сификације 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 
5.696.964 динара тако да укупан план средстава ове апро-
пријације (извор финансирања 13) износи 5.696.964 динара. 

– Решењем II број 401-1-223/20 од 3. октобра 2020. годи-
не одобрава се:

1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска ак-
тивност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0001 – Функционисање локал-
не самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште 
услуге, тако што се умањује апропријација следеће економ-
ске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запосле-
них (плате), у износу од 7.300.000 динара, и укупан план 
средстава ове апропријације (извор финансирања 01) изно-
си 163.916.405 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења 
врши се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, 
програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска ак-
тивност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских 
установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апро-
пријације следеће економске класификације 465 – Остале 
дотације и трансфери, у износу од 7.300.000 динара тако да 
укупан план средстава ове апропријације (извор финанси-
рања 01) износи 11.392.812 динара. 

– Решењем II број 401-1-231/20 од 17. новембра 2020. го-
дине одобрава се:

1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструк-
туре, пројекат 0701-1001 – Безбедност у саобраћају, функ-
ција 451 – Друмски саобраћај, тако што се умањује апро-
пријација следеће економске класификације 512 – Машине 
и опрема, у износу од 4.556 динара, и укупан план средстава 
ове апропријације (извор финансирања 13) износи 495.444 
динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфра-
структуре, пројекат 0701-1001 – Безбедност у саобраћају, 
функција 451 – Друмски саобраћај, апропријације следеће 
економске класификације 463 – Трансфери осталим ниво-
има власти, у износу од 4.556 динара тако да укупан план 
средстава ове апропријације (извор финансирања 13) изно-
си 4.556 ди нара. 

– Решењем II број 401-1-245/20 од 8. децембра 2020. го-
дине одобрава се:

1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 
0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска ак-
тивност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0001 – Функционисање локал-
не самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште 
услуге, тако што се умањује апропријација следеће економ-
ске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запосле-
них (плате), у износу од 1.050.000 динара, и укупан план 
средстава ове апропријације (извор финансирања 01) изно-
си 162.866.405 динара. 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши 
се у корист раздела 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, про-
грам 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0001 – Функционисање локал-
не самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште 
услуге, апропријације следеће економске класификације 413 
– Накнаде у натури, у износу од 1.050.000 динара тако да 
укупан план средстава ове апропријације (извор финанси-
рања 01) износи 6.142.860 динара. 

ПРИЛОГ БР. 4
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2020. 

ГОДИНИ

Према члану 2. тачка 45. 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. за-
кон, 103/15 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,72/19 и 149/20) дефи-
нисана је донација као наменски бесповратни приход, који 
се остварује на основу писаног уговора између даваоца и 
примаоца донације.

Текући трансфери из буџета Града планирани су у из-
носу од 15.056.697 динара, а остварени су у износу од 
18.058.004 динара, и то:

– средства у износу од 58.004 динара добијена су на 
основу Уговора о сарадњи Н 404-16/2014 који је склопљен 
између ГО Звездара и Градске управе Града Београда у циљу 
покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен 
ради закључења брака;

– средства у износу од 5.000.000 динара добијена су Ре-
шењем градоначелника града Београда број 4-3196/20-Г од 
26. маја 2020. године за одржавање текуће ликвидности и 
измиривање законских обавеза ЈП СЦ „Олимп – Звезадара”, 
а због поремећаја у пословању насталог услед проглашења 
ванредног стања и затварања предузећа за кориснике; 

– средства у износу од 3.000.000 динара добијена су на 
основу Уговора број IV-02-401.1-33, 30. децембра 2020. го-
дине од Секретаријата за саобраћај за финанситање рада 
општинског тела за координацију за унапређење безбедно-
сти саобраћаја на територији ГО Звездара;

– средства у износу од 10.000.000 динара добијена су 1. 
децембра 2020. године Решењем градоначелника града Бео-
града број 4-7044/20-Г у сврху извршавања обавеза буџета 
услед смањеног обима прихода узоркованог пандемијом за-
разне болести COVID-19).

Текући трансфери из буџета Републике планирани су у из-
носу од 8.004.910 динара, а остварени су у истом износу, и то:

– средства у износу од 579.910 динара добијена су од Ко-
месаријата за избеглице и миграције на име помоћи избе-
глим и интерно расељеним лицима, тренутно настањеним 
на територији општине Звездара за превазилажење тешке 
материјалне и здравствене ситуације на основу следећих 
решења: 

– решење бр. 553-54/1 од 3. фебруара 2020. године, износ 
од 20.000 динара; решење бр. 553-82/1 од 11. фебруара 2020. 
године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-160/1 од 24. 
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фебруара 2020. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 
553-229/1 од 10. марта 2020. године, износ од 21.000 дина-
ра; решење бр. 553-230/1 од 10. марта 2020. године, износ 
од 20.000 динара; решење бр. 553-231/1 од 10. марта 2020. 
године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-366 од 22. 
маја 2020. године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-
357 од 20. маја 2020. године, износ од 39.910 динара, решење 
бр. 553-417/1 од 5. јуна 2020. године износ од 21.000 динара, 
решење број 553-822/2120-10 од 20. новембра 2020. године, 
износ од 375.000 динара;

– средства у износу од 7.425.000 динара добијена су од 
Комесаријата за избеглице и миграције на основу Уговора о 
сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава наме-
њених побољшању услова становања избеглица кроз набав-
ку грађевинског материјала X бр. 401-76 од 18 марта 2020. 
године.

Капитални трансфер из буџета Републике планиран 
је у износу од 20.848.174 динара, и остварен је у износу од 
17.868.455 динара.

– средства у износу од 17.868.455 динара добијена су за 
плаћање ПДВ по основу Уговора о извођењу грађевинских 
радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дво-
ришта ОШ „1300 каплара”, II бр. 404-156 од 16. септембра 
2019. године и Анекса уговора о извођењу грађевинских ра-
дова II бр. 404-37 од 13. марта 2020. године

Текуће донације од међународних организација плани-
ране су у износу од 896.791 динар, а остварене су у истом 
износу. Средства су добијена од Савета Европе по Уговору 
број ПО651811 од 20. децембра 2019. године и анекса угово-
ра број ПО651811&665139 за Пројекат: „Подршка ромским 
породицама и деци на Звездари”. 

Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине планира-
не су у износу од 7.777.706 динара, а остварене су у истом 
износу, као рефундација буџетских средстава на име пред-
финансирања по Уговору о додели бесповратних средстава 
спољне активности ЕУ 48-00-00203/2014-28-10 за пројекат: 
„Међусекторски механизам за спречавање прекида школо-
вања и смањење раног напуштања школе у Општини Зве-
здара”. 

ПРИЛОГ БР. 5
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 

2020. ГОДИНИ

Стање кредитних обавеза Градске општине Звездара по 
основу Уговора о кредитном задужењу:

На основу Одлуке о рефинансирању кредита XI број 
011-1-49, донете на седници Скупштине ГО Звездара 29. 
септембра 2016. године, Решења број 4-997/16-С донетог 
на седници Скупштине Града Београда 29. децембра 2016. 
године и Сагласности Министарства финансија, Управе за 
јавни дуг, број: 401-69/2017-001 од 23. јанаура 2017. године 
ГО Звездара је закључила Уговор о кредиту бр. 17/155 од 8. 
фебруара 2017. године. Кредит се одобрава код „Banca Intesa 
ad Beograd” у износу од 77.550.069,11 динара за рефинанси-
рање обавеза код „Uni Credit” банке. 

У 2020. години у периоду јануар–децембар, на име глав-
нице извршена је обавеза према банци у износу од 4.654.946 
динара из пренетих неутрошених средстава из претходне 
године.

За камату по кредитима, у извештајном периоду, извр-
шена је обавеза према банци у износу од 35.071 динар из 
пренетих неутрошених средстава из претходне године.

Измирење обавеза према пословној банци извршено је 
редовно према плану отплате ануитета. Обавезе према кре-
диту су исплаћене у целости.

ПРИЛОГ БР. 6
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Поштујући програмски модел буџета, расходи и издаци 
приказани су кроз програмску структуру посебног дела бу-
џета.

Преглед укупно планираних и реализованих средста-
ва по програмима/програмским активностима/пројектима 
у односу на годишњи план, израђен је на основу изврше-
ња буџета као и на основу достављених извештаја о зада-
тим циљевима и оствареним индикаторима од стране лица 
која су Закључком председника општине број 020-2-84 од 
14. новембра 2019. године и Закључком број 020-2-98 од 2. 
октобра 2020. године, именована као овлашћена лица за 
праћење и реализацију програма/програмских активности/
пројеката. 

ПРОГРАМ 16 – 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛО-
КАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Опис програма: Унапређење грађана кроз политичко де-
ловање

Образложење спровођења програма у години извешта-
вања:

Програмске активности су спровођене са задатим циље-
вима, из чега проистиче да је програм успешно реализован.

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 73.451.370 динара, а реализована у износу од 
66.720.135 динара или 90,84% у односу на годишњи план.

2101-0001 – Програмска активност – Функционисање 
скупштине, функција 111

Опис програмске активности:
Стара се о интересима и потребама грађана општине 

Звездара, кроз општа акта која доноси и усваја на седница-
ма Скупштине. 

Образложење спровођења програмске активности
Седнице Скупштине Градске oпштине Звездара одржане 

су у складу са законом и Статутом и у предвиђеним роко-
вима и на основу усвојеног програма рада Скупштине.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у износу од 14.757.850 динара а реализована су у из-
носу од 13.599.760 динара или 92,15% у односу на годишњи 
план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 7.131.644 ди-
нара представља расходе за запослене, износ од 5.793.089 
динара представља трошкове седница Скупштине ГО Зве-
здара и накнаде члановима комисија, као и накнаду за за-
меника председника Скупштине, а износ од 525.485 динара 
представља расходе за финансирање редовног рада поли-
тичких субјеката, a износ од 149.542 динара за накнаду ште-
те за неискоришћени годишњи одмор.

2101-1003 – Пројекат – Локални избори, функција 111
Опис пројекта:
Организација активности у циљу спровођења локалних 

избора, која подразумева: спровођење предизборних рад-
њи, активности на дан избора и радњи до конституисања 
нове Скупштине.

Образложење спровођења пројекта:
Изборна Комисија донела је роковник за вршење из-

борних радњи у поступку избора за одборнике којим су 
дефинисани рокови за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за одборнике Скупштине Градске оп-
штине Звездара (прописивање образаца, изборне листе, би-
рачка места, јединствени бирачки списак, бирачки одбори, 
спровођење избора, утврђивање и објављивање резулата 
избора, додела мандата, издавање уверења и извештавање 
Скупштине општине о спроведеним изборима).
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За наведени пројекат планирана су средства из прихода 
из буџета у износу од 21.505.000 динара, а реализовани су у 
износу од 21.504.656 динара или 100% у односу на годишњи 
план.

Циљ: Спровођење локалних избора у складу са законом
Индикатор 1: Предат материјал бирачким одборима у 

циљу одржавања избора
Индикатор 2: Пријем изборног материјала по затварању 

бирачких места
2101-0002 – Програмска активност – Функционисање 

извршних органа – Председник Градске општине Звездара, 
функција 111

Опис програмске активности:
Подршка функционисању Управе и вршење надзора над 

радом Управе Градске општине Звездара.
Образложење спровођења програмске активности:
На молбе грађана, председник ГО Звездара је предузео 

кораке у смислу координације активности са надлежним се-
кретаријатима, јавним комуналним предузећима и другим 
надлежним институцијама како би се решавали проблеми 
из области инфраструктуре, социјалне заштите, образова-
ња и других области од интереса за житеље Звездаре.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у износу од 8.683.520 динара а реализована су у износу 
од 6.709.261 динар или 77.26% у односу на годишњи план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 5.410.363 ди-
нара представља расходе за запослене, износ од 1.298.898 
динара представља трошкове репрезентације и поклона.

2101-0002 – Програмска активност – Функционисање 
извршних органа – Веће Градске општине Звездара, функ-
ција 111

Опис програмске активности:
подршка функционисању Управе и вршење надзора над 

радом Управе ГО Зведара.
Образложење спровођења програмске активности:
У 2020. години одржано је 29. седница. На седницама је 

усвојено 42 акта из надлежности Већа ГО Звездара и утвр-
ђено 46 предлога аката који су достављени Скупштини ГО 
Звездара на разматрање и усвајање.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства из прихода из буџета у износу од 28.505.000 динара а 
реализована су у износу од 24.906.458 динара или 87.38% у 
односу на план.

Од укупно утрошених средстава, износ од 22.941.643 ди-
нара представља расходе за запослене, износ од 1.608.235 
динара представља накнаду за чланове Већа ангажованих 
на 30%, износ од 356.580. динара представља накнаду штете 
за неискоришћени годишњи одмор. 

ПРОГРАМ 15 – 0602 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ СА-
МОУПРАВЕ

Опис програма:
Одрживо функционисање општине у складу са надле-

жностима
Образложење спровођења програма у години извешта-

вања:
Програм 15 представља административни програм за 

који се не утврђују индикатори, односно показатељи испу-
њења циља програма

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 376.697.854 динара, а реализована у износу од 
331.663.965 динара или 88,05% у односу на план. Приходи 
из буџета планирани су у износу од 303.452.239 динара, а 
реализовани у износу од 267.644.954 динара или 88,20% 
у односу на план. Средства из осталих извора планирана 

су у износу од 73.245.615 динара и реализована у износу 
од 64.019.012 динара или 87,40% у односу на план. Сред-
ства из донације осталих нивоа власти (извор 7) планира-
на су у износу од 25.180.371 динар, а утрошена су у износу 
17.923.855 динара или 71,18% у односу на план. Средства из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 
13) су планирана у износу од 46.845.705 динара, а утрошена 
су у износу од 44.875.618 динара или 95,79%. Средства фи-
нансијске помоћи ЕУ (извор 56) планирана су у износу од 
1.219.539 динара, а утрошена су у износу од 1.219.539 дина-
ра или 100% у односу на план. 

0602-0001 – Програмска активност – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина – Управа Градске 
општине Звездара, функција 130 

Опис програмске активности:
Подршка функционисању Управе Градске општине Зве-

здара.
Образложење спровођења програмске активности:
Обезбеђени су услови за остваривање права грађана на 

бржи и лакши начин, примењујући процедуре ISO стандар-
да у раду Управе и користећи прописане обрасце за пружа-
ње услуга грађанима. У примени је и електронско приба-
вљање података путем портала Е-Управа-Е-ЗУП.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 302.531.782 динара, а реализована 
су у износу од 263.837.293 динара или 87.21% у односу на 
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планира-
ни у износу од 278.700.871 динар, а реализовани у износу 
од 246.164.247 динара или 88.33% у односу на план, за про-
грамску активност 0602-0001 коришћена су средства дона-
ција од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана 
у износу од 4.332.197 динара, а реализована у износу од 
55.400 динара или 1.28% у односу на план; средства из ви-
шка прихода из ранијих година (извор 13) која су планира-
на у износу од 18.279 .175 динара реализована су у износу 
од 16.398.107 динара или 89.71% у односу на план; средства 
финансијске помоћи ЕУ (извор 56) која су планирана у из-
носу од 1.219.539 динара и у истом износу су и утрошена 
или 100% у односу на план. 

0602-0002 – Програмска активност – Функционисање 
месних заједница, функција 160

Опис програмске активности:
Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и 

лакшег превазилажења проблема које имају становници са 
територије Месне заједнице.

Образложење спровођења програмске активности:
Грађани су своје електронске типске пријаве, иниција-

тиве/предлоге предавали у свим месним заједницама ГО 
Звездара. У периоду од 1. јанаура до 31. децембра 2020. го-
дине је укупно предато 208 пријавa, иницијативa /предлога 
грађана. За време трајања ванредног стања изазваног пан-
демијом заразне болести корона вируса – COVID-19, (од 15. 
марта 2020. године до 6. маја 2020. године), као и након тога, 
а услед прописане обавезе примене донетих превентивних 
и заштитних мера поступања (пре свега забране директног 
пријема странака у објекте државних и других органа и ор-
ганизација, којим поводом су странке упућиване да своје 
захтеве и поднеске, приоритетно достављају путем послов-
не/препоручене поште, електронске поште или убацивањем 
истих у наменске кутије које су постављене у улазним холо-
вима државних органа), значајно је смањен број поднесака 
у објектима месних заједница Градске општине Звездара. 
Неконституисање савета месних заједница ГО Звездара је 
једна од додатних директних варијабли, која је такође имала 
значајан непосредни утицај по овом основу. 
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За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 17.220.201 динар, а реализована 
су у износу од 15.316.193 динара или 88,94% у односу на 
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планира-
ни у износу 11.520.201 динар, а реализовани у износу од 
9.616.235 динара или 83,47% у односу на план, за програм-
ску активност 0602-0002 планирана су и средства из нера-
споређеног вишка прихода из претходне године (извор 13) 
у износу од 5.700.000 динара а утрошено је 5.699.958 динара 
или 100,00% у односу на годишњи план.

Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса ло-
калног становништва деловањем месних заједница.

Индикатор: Број електронских пријава грађана и ини-
цијатива /предлога месних заједница према граду/општини 
у вези са питањима од интереса за локално становништво 
(циљана вредност: 650, остварена: 208).

Образложење одступања од циљне вредности: Прогла-
шено ванредно стање и ванредна сутуација изазвана пан-
демијом заразне болести корона вируса – COVID-19, су 
суштински изменили службене процедуре поступања и 
лимитирали доласке грађана/странака у поступку, у објекте 
свих државних органа. Дана 3. октобра 2017. године Скуп-
штина Градске општине Звездара је донела Одлуку о раз-
решењу председника и чланова савета месних заједница 
Градске општине Звездара, XI број 011-1-40, којом су пре 
истека времена на које си изабрани разрешени председ-
ник и чланови савета свих месних заједница ГО Звездара. 
До дана подношења овог периодичног извештаја нису име-
новани привремени савети месних заједница ГО Звездара, 
што је неминовно директно довело и до одређеног смањења 
активности у вези са подношењем електронских типских 
предлога и иницијатива на месним заједницама ГО Звезда-
ра током овог извештајног периода.

0602-0003 – Програмска активност – Сервисирање јав-
ног дуга, функција 170

Опис програмске активности:
Сервисирање обавеза које настају из задуживања за фи-

нансирање инвестиција и управљање јавним дугом.
Образложење спровођења програмске активности:
Сервисирање обавеза насталих из задуживања одвијају 

се у складу са планом отплате кредита, а све са циљем одр-
жавања финансијске стабилности Општине. У години изве-
штавања кредит је отплаћен у целости.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у из-
носу од 4.690.018 динара, а реализована су у износу од 
4.690.017 динара или 100,00% у односу на годишњи план. 

На економској класификацији 441 – Отплата домаћих 
камата, планирана су средства у износу од 35.071 динар и 
у истом износу су и утрошена или 100% у односу на план. 
На економској класификацији 611 – Отплата главнице до-
маћим кредиторима, планирана су средства у износу од 
4.654.947 динара, а утрошена су износу од 4.654.946 динара 
или 100% у односу на план.

Обавезе по основу кредита су исплаћене у целости. 
Градска општина Звездара је закључила са Banca Intesa ад 
Београд 6. фебруара 2017. године Уговор о кредиту, кре-
дитна партија бр.00-420-1212628.4 у износу од 77.550.069,11 
динара. Дана 6. фебруара 2020. године кредит је у целости 
отплаћен. 

Циљ: Одржавање финансијске стабилности општине и 
финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у 
текућим приходима ≤1% (циљана вредност < 1%, остварена 
вредност 0,95%).

Циљ у извештајном периоду остварен је без угрожавања 
ликвидности буџета општине.

0602-0006 – Програмска активност – Инспекцијски по-
слови, функција 620

Опис програмске активности:
Обављање поверених послова комуналне инспекције.
Образложење спровођења програмске активности
Средства у буџету ГО Звездара за 2020. годину у изно-

су од 600.000,00 динара за спровођење радова на рушењу 
и демонтажи монтажних и других објекта, уз уклањање и 
одлагање отпада и привремено чување покретних ствари, 
нису утрошена у првој половини 2020. године због актуел-
не епидемиолошке ситуације, односно проглашења ванред-
ног стања на територији Републике Србије због пандемије 
COVID-19. Ребалансом буџета у другој половини 2020. го-
дине су опредељена средстава у износу од 300.000,000 дина-
ра за горе наведене радове. Међутим, због епидемиолошке 
ситуације у Републици Србији наведена средстава нису 
утрошена, те су затражена нова средства за 2021. годину, 
услед могућности реализације у дужем временском перио-
ду, тј. већем делу 2021. године.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства из прихода из буџета, на економској класификацији 
424 – Специјализоване услуге у износу од 300.000 динара а у 
извештајном периоду није било реализације.

Циљ: Квалитетно обављање инспекцијских послова
Индикатор: Број решених предмета грађана у односу на 

број примљених предмета (циљана вредност 75%, остваре-
на вредност 84,42%)

0602-0009 – Програмска активност – Текућа буџетска 
резерва, функција 130

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства из прихода буџета у износу од 488.970 динара.

0602-0010 – Програмска активност – Стална буџетска 
резерва, функција 130

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства из прихода буџета у укупном износу од 400.000 динара.

0602-1005 – Пројекат – Инфраструктурни и садржајни 
развој заједнице, функција 620 

Опис пројекта:
Спровођење активности у контексту доприноса развоја 

заједнице кроз инфраструктурне и јавне садржаје.
Образложење спровођења пројекта 
Због новонастале ситуације узроковане епидемијом и 

обавезе смањења буџета, одустало се од радова за које је 
био потребан стручни надзор, тако да је и потреба за струч-
ним надзором обустављена.

За наведени пројекат планирана су средства у укупном 
износу од 51.066.883 динара, а реализована у укупном изно-
су од 47.820.463 динара или 93.64% у односу на план. Поред 
прихода из буџета који су планирани у износу од 12.042.197 
динара, а реализовани у износу од 11.864.471 динар или 
98.52% у односу на план, за пројекат 0602-1005 планирана 
су и средства из донација од осталих нивоа власти (извор 
07) у износу од 20.848.174 динара која су реализована у 
износу од 17.868.455 динара или 85.71%, као и средства из 
вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 
18.176.512 динара која су у извештајном периоду реализова-
на у износу од 18.087.536 динара или 99.51%.

За реконструкцију спортских терена на територији Град-
ске општине Звездара, и то на следећим локацијама: 

1. Карла Лукача 5, 
2. Устаничка 222, Михајла Тодоровића,
3. Боривоја Стевановића 28–30,
4. Браће Срнића 28–30,
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5. Бранка Ћопића, Др. Велимировића и Улофа Палмеа 
22–26,

6. Миливоја Петровића 1–7,
7. Љубише Миодраговића 20, Миливоја Петровића и 

Александра Белића,
у извештајном периоду утрошено је 11.974.813,20 динара 

по Уговору II бр. 404-235 од 17. децембра 2019. године.
У извештајном периоду за радове на уређењу јавне зе-

лене површине – дечјег игралишта у Шејкиној улици пла-
ћено је 4.168.239,54 динара на име радова и 1.944.483,53 ди-
нара на име трошкова ПДВ-а у складу са чланом 10. Закона 
о ПДВ-у, а по Уговору између Градске општине Звездара 
и ЈКП „Зеленило – Београд”, број 07-1-156 од 6. новембра 
2019. године 

Износ од 9.442.726,81 динар плаћен је за извођење ра-
дова на текућем одржавању делова система за одвођење 
отпадних атмосферских вода по Уговору II бр. 404-23 од 5. 
марта 2020. године.

Средства у износу од 17.868.455,06 динара добијена су 
од Канцеларије за управљање јавним улагањима на основу 
Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање 
јавним улагањима и Градске општине Звездара у реализа-
цији пројекта обнове и унапређење објекта Основне школе 
„1300 каплара”, број 351-01-80/2019-01 од 18. јуна 2019. го-
дине и утрошена су за плаћање ПДВ-а.

Износ од 826.714,48 динара плаћен је за стучни надзор.
У извештајном периоду плаћено је 600.000 динара за на-

бавку пластичних канти од 240 литара, подељених грађани-
ма за скупљање комуналног отпада на територији месних 
заједница Велики и Мали Мокри Луг.

Износ од 2.270 динара је плаћен за таксе за пријаву ра-
дова ОШ „1.300 каплара”.

Износ од 597.600 динара је плаћен за обављање послова 
безбедности и здравља на раду у оквиру радова који се фи-
нансирају из буџета Градске општине Звездара, на основу 
наруџбенице II broj 404-1-254/4 od 28. новембра 2019. године. 

Износ од 395.160 динара је плаћен за одржавање мобил-
них тоалета. 

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних 
садржаја и површина.

Индикатор: Проценат реализације планираних активно-
сти (циљана вредност 85%, остварена вредност 95%)

Образложење одступања од циљне вредности: нема од-
ступања. Поједини пројекти се сукцесивно током целе го-
дине реализују, а једина активност која није завршена до 
краја је стручни надзор, која прати реализацију другог уго-
вора и који се завршава током марта 2021. године.

ПРОГРАМ 7 – 0701 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА 
И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Опис програма:
Спровођење радова и активности који доприносе бољој 

развијености саобраћајне инфраструктуре. Овај програм 
садржи програмску активност – Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре. 

Образложење спровођења програма у години извешта-
вања:

Спровођењем програма утицати на смањење саобраћајних 
незгода и смањење броја повређених учесника у саобраћају.

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 62.908.467 динара, која су реализована у износу од 
62.908.466 динара или 100% у односу на план. Приходи из бу-
џета планирани су у износу од 54.211.503 динара, а реализова-
ни у износу од 54.211.502 динара или 100% у односу на план. 
Пренета неутрошена средства из претходне године (извор 
13), планирана у износу од 8.696.964 динара, а реализована у 
износу од 8.696.963 динара или 100% у односу на план.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту допри-
носа социо-економског развоја.

Индикатор: Број насеља до којих не постоји приступ 
асфалтираним путевима (циљана вредност <7%, остварена 
вредност <7%)

0701-0002 – Програмска активност – Управљање и одр-
жавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451

Опис програмске активности:
Одржавање и санација некатегорисаних путева на тери-

торији ГО Звездаре у контексту доприноса развоја заједни-
це и извођења радова који доприносе бољој развијености 
саобраћајне инфраструктуре.

Образложење спровођења програмске активности
Санацијом некатегорисаних путева омогућен је грађа-

нима бољи и квалитетнији приступ пољопривредним га-
здинствима.

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 59.908.467 динара која су реализована у износу од 
59.908.466 динара или 100% у односу на план.

За програмску активност планирана су средства из при-
хода из буџета у износу од 54.211.503 динара, а у извештај-
ном периоду утрошено је 54.211.502 динара или 100.00% у 
односу на годишњи план и средства из вишка прихода из 
ранијих година (извор 13) у износу од 5.696.964 динара а ре-
ализована у износу од 5.696.963 динара или 100% у односу 
на план.

У извештајном периоду плаћен је износ од 39.957.380,84 
динара за радове на одржавању и санацији некатегорисаних 
путева, и износ од 19.951.084,96 динара за радове на одржа-
вању саобраћајних површина унутар стамбених блокова. 

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних површина
Индикатор: Проценат реализације планираних активно-

сти (циљана вредност 85%, остварена вредност 100%)
0701-1001 – Пројекат – Безбедност у саобраћају, функ-

ција 451
Опис пројекта:
Урађена је едукација деце у свим основним школама о 

безбедности у саобраћају и подељена су седишта за ауто за 
децу на територији општине путем јавног конкурса.

Образложење спровођења пројекта 
Спровођењем пројекта утицало се на смањење броја по-

вређених учесника у саобраћају.
За наведени пројекат планирана су средства из нераспо-

ређеног вишка прихода из претходне године (извор 13) у 
износу од 3.000.000 динара, а у извештајном периоду утро-
шено је 3.000.000 динара или 100.00% у односу на годишњи 
план.

По уговору Број IV-02 4011-52 од 25. децембра 2019. го-
дине закљученом између Градске управе Града Београда – 
Секретаријата за саобраћај и Градске општине Звездара, 31. 
децембра 2019. године трансферисана су нам средства у из-
носу од 3.000.000 динара за финансирање рада општинског 
тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја 
на територији градске општине Звездара;

Средства у износу од 495.444 динара утрошена су за на-
бавку ауто седишта за децу групе 1/2/3 од 9 до 36 килограма. 

Средства у износу од 2.500.000 динара утрошена су за 
реализацију пројеката за унапређење безбедности саобра-
ћаја на путевима на подручју ГО Звездара за 2020. годину, 
и то износ од 1.700.000 динара за пројекат „Мобилни едука-
тивни саобраћајни полигон за децу” и износ од 800.000 ди-
нара за пројекат „Безбедно у саобраћају”. 

Средства у износу од 4.556 динара враћена су Секрета-
ријату за саобраћај као неутрошена.
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Циљ: Побољшање услова колективне безбедности свих 
учесника у саобраћају

Индикатор: Проценат реализованих средстава (циљана 
вредност 100%, остварена вредност 100%)

ПРОГРАМ 11 – 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗА-
ШТИТА

Опис програма:
Програм помоћи и подршке појединцима и породицама 

у стању социјалне потребе.
Образложење одступања од циљне вредности: 
Током целе године програм обухвата помоћ у натури, 

подршку и помоћ у свакодневном функционисању за по-
себно рањиве и социјално искључене категорије становни-
штва.

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 22.899.289 динара, а реализована у износу од 
8.567.114 динара или 37,41% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 8.773.088 динара, а реали-
зовани у износу од 7.177.804 динара или 81,82%. Средства 
из осталих извора планирана су у износу од 14.126.201 ди-
нара, а у извештајном периоду реализована су у износу од 
1.389.310 динара или 9,83% у односу на план, и то средства у 
износу од 896.791 динар планирана су из донација од међу-
народних организација (извор 06) и извршена су у износу 
од 809.400 или 90,26% у односу на план, средства у износу 
од 13.229.410 динара планирана су као пренета средства 
(извор 13) и утрошена су у износу од 579.910 динара или 
4,38% у односу на план.

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне 
заштите

Индикатор: Број грађана/ки корисника мера материјал-
не или друге врсте подршке (циљана вредност: 550, оства-
рена вредност: 507) 

Образложење одступања од циљне вредности: Програм 
функционише ситуационо према исказаним појединачним 
потребама грађана, Одлуком о ребалансу буџета ГО Зве-
здара („Службени лист Града Београда”, број 41/20) а која 
је донета за време ванредног стања у земљи, одустало се од 
средстава за набавку помоћи у натури – пакетa намирница 
и хигијене као и суфинансирања социохуманиратних про-
грама путем јавног конкурса.

0901-0001 – Програмска активност – Једнократне помо-
ћи и други облици помоћи, функција 090

Опис програмске активности:
Пружање једнократних и других облика помоћи нају-

гроженијем становништву на територији општине.
Образложење спровођења програмске активности:
Образложење одступања од циљне вредности: Одлуком 

о ребалансу буџета ГО Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 41/20) а која је донета за време ванредног 
стања у земљи, одустало се од средстава за набавку помоћи 
у натури – пакетa намирница и хигијене као и суфинанси-
рања социохуманиратних програма путем јавног конкурса.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 12.025.146 динара а реализова-
на су у износу од 3.237.553 динара или 26.92% у односу на 
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планира-
ни у износу од 3.123.445 динара, а реализовани у износу 
од 1.848.243 динара или 59,17% у односу на план, за про-
грамску активност 0901-0001 планирана су и средства до-
нација од међународних организација (извор 06) у износу 
од 896.791 динар а у извештајном периоду реализована су 
средства и износу од 809.400 динара или 90.26%, као и сред-
ства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу 
од 8.004.910 динара која су реализована у износу од 579.910 
динара или 7,24% у односу на годишњи план. 

Текуће донације од међународних организација (извор 
финансирања 06) остварене су у износу од 809.400 дина-
ра. Средства су добијена од Савета Европе по Уговору број 
ПО651811 од 20. децембра 2019. године за Пројекат: „Подр-
шка ромским породицама и деци на Звездари”. 

Износ од 270.000 динара утрошен је на услугу индиви-
дуалне асистенције ромској деци, износ од 300.000 динара 
потрошен је за набавку електроматеријала и штедљивих 
сијалица за ромске породице и износ од 239.400 динара за 
набавку таблета ромској деци за праћење онлајн наставе у 
време пандемије. 

Средства у износу од 7.425.000 динара (извор финанси-
рања 07) добијена су по основу Уговора о сарадњи на реа-
лизацији помоћи за доделу средстава намењених побољша-
њу услова становања избеглица кроз набавку грађевинског 
материјала, закљученим 18. марта 2020. године под бројем 
X 401-76 између Комесаријата за избеглице и миграције Ре-
публике Србије и Градске општине Звездара. 

У току је јавни позив за доделу грађевинског материјала 
за породице избеглица. Средства ће се реализовати у наред-
ном периоду.

Средства у износу од 579.910 динара (извор финансира-
ња 07) добијена су од Комесаријата за избеглице и мигра-
ције за помоћ избеглим и расељеним лицима на име једно-
кратних помоћи и трошкова сахране и утрошена су у истом 
износу.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних 
Индикатор 1: Број грађана – корисника мера материјал-

не подршке (циљана вредност 360, остварена вредност 0)
Образложење одступања од циљне вредности: Програм 

се реализује кроз помоћ у натури (доделу пакета) и функ-
ционише ситуационо према исказаним појединачним по-
требама грађана. Одустало се од ове помоћи кроз ребаланс 
буџета због епидемије.

Индикатор 2: Број жена у односу на укупан број грађана 
корисника других мера материјалне подршке (циљана вред-
ност 50%, остварена вредност 0%)

Образложење одступања од циљне вредности: Ребалан-
сом буџета у условима епидемије одустало се од планира-
них средстава за помоћ у натури/пакетима, намирница и 
хигијене.

0901-0003 – Програмска активност – Дневне услуге у за-
једници, функција 090

Опис програмске активности:
Развој социјалних и других услуга у заједници базира-

них нарочито на старија и лица са инвалидитетом.
Образложење спровођења програмске активности: 
Одлуком о ребалансу буџета ГО Звездара („Службени 

лист Града Београда”, број 41/20), а која је донета за време 
ванредног стања у земљи, одустало се од средстава предви-
ђених за: активацију старијих лица, Конкурса за социо-ху-
манитарне организације.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 5.776.500 динара а реализована су 
у износу од 333.696 динара или 5.78% у односу на годишњи 
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу 
од 552.000 динара и реализовани у износу од 333.696 дина-
ра или 60,45 % у односу на план, за програмску активност 
0901-0003 планирана су и средства донација од осталих ни-
воа власти (извор 07) у износу од 5.224.500 динара која нису 
реализована у извештајном периоду. 

Износ од 333.696 динара је утрошено за услуге тумача за 
лица оштећеног слуха, као и на рефундацију трошкова по 
споразуму за Удружење пензионера ГО Звездара, економска 
класификација 472.
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Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и 
других услуга у заједници 

Индикатор: Број удружења/хуманитарних организаци-
ја које добијају средства из буџета града/општине (циљана 
вредност: 14, остварена вредност: 0)

Образложење одступања од циљне вредности: набавке 
и јавни позиви нису реализовани као ни активности због 
одустајања од средстава.

Циљ 2: Унапређење доступности и ефикасности днев-
них услуга у заједници за стара лица

Индикатор: Број програма које реализују ове организа-
ције (циљана вредност: 14, остварена вредност: 0)

Образложење одступања од циљaне вредности: набавке 
и јавни позиви нису реализовани као ни активности због 
одустајања од средстава.

0901-0004 – Програмска активност – Саветодавно-тера-
пијске и социјално-едукативне услуге, функција 090

Опис програмске активности:
Обезбеђивање волонтерске подршке у свакодневном 

функционисању најугроженијем становништву у кућним 
условима, просторијама Волонтерског сервиса и путем те-
лефона, као и споровођење активности на обезбеђивању 
других врста саветодавно-терапијских и социјално-едука-
тивних услуга и подршке.

Образложење спровођења програмске активности:
Пружана је подршка у кућним условима старијим, не-

моћним и особама са инвалидитетом, саветовање код по-
ремећених породичних и партнерских односа, насиља, у 
остваривању социјалних права, развијању личних креатив-
них и социјалних вештина.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства из прихода из буџета у износу од 1.577.843 динара 
(извор 01) а реализована су у износу од 1.496.065 динара 
или 94.82% у односу на план.

Средства су утрошена за рад Волонтерског сервиса.
За услуге организације и реализације рада Волонтер-

ског сервиса утрошено је 499.800 динара, економска кла-
сификација 423, за материјал за личну заштиту волонтера 
и материјал за креативне радионице волонтера утрошено је 
674.129 динара, економска класификација 426 и за накнаду 
за превоз волонтера утрошено је 322.136 динара из једно-
кратне помоћи/накнаде из буџета, економска класификаци-
ја 472.

Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите 
предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о со-
цијалној заштити.

Индикатор 1: Број корисника услуга у заједници у одно-
су на укупан број грађана (циљана вредност: 1,3%, остваре-
на вредност: 1,8%)

Образложење одступања од циљне вредности: Програм 
функционише ситуационо, више појединаца се обраћало и/или 
укључивало у подршку.

Индикатор 2: Број корисника саветодавно-терапијских 
и социјално-едукативних услуга у заједници (циљана вред-
ност: 1.700, остварена вредност: 2.800)

Образложење одступања од циљне вредности: Програм 
функционише ситуационо, више појединаца се обраћало и/или 
укључивало у подршку.

0901-0008 – Програмска активност – Подршка особама 
са инвалидитетом, функција 090

Опис програмске активности:
Услуге пружања подршке особама са инвалидитетом.
Образложење спровођења програмске активности:
Пакет помоћи и подршке обезбеђен је кроз: рад Канце-

ларије за помоћ особама са инвалидитетом, превоз специ-
јалним возилом, услуге гестовног тумача, коришћење гусе-
ничара и волонтерске услуге у кућним условима.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства из прихода из буџета у износу од 499.800 динара 
(извор 01) а реализована су у износу од 499.800 динара или 
100.00% у односу на план за услугу организације и реализа-
ције пројекта канцеларије за особе са инвалидитетом. 

Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старија 
и лица са инвалидитетом

Индикатор 1: Број услуга (циљана вредност 3, остварена 
вредност 7); 

Образложење одступања од циљне вредности: Програм 
функционише ситуационо, пружен је већи број услуга у са-
радњи са социјалним партнерима.

Индикатор 2: Број корисника услуга (циљана вредност 
150, остварена вредност 487)

Образложење одступања од циљне вредности: Програм 
функционише ситуационо, више појединаца се обраћало и/
или укључивало у подршку у ситуацији проглашеног ванред-
ног стања и пандемије иако набавке и јавни позиви нису реа-
лизовани као ни активности због одустајања од средстава.

0901-1003 Пројекат – Реализација ЛАПЗ, функција 090
Опис пројекта:
Унапређење запошљавања на територији ГО Звездара
Образложење спровођења пројекта:
Реализоване две едукације НСЗ за незапослена лица за 

покретање приватног бизниса и реализована два јавна рада.
За наведени пројекат планирана су средства из прихода 

из буџета у износу од 3.020.000 динара, а реализована су у 
износу од 3.000.000 динара или 99,34% у односу на годи-
шњи план. 

Средства у износу од 3.000.000 динара трансферисан а 
су Националној служби за запошљавање по Споразуму о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији про-
грама или мера активне политике запошљавања за 2020. го-
дину, закљученим између Националне службе за запошља-
вање и Градске општине Звездара 18. јуна 2020. године, број 
101-2-56.

Циљ: Унапређење међусекторске сарадње у области за-
пошљавања и повећање броја запослених

Индикатор 1: Број организованих стручних скупова 
(циљана вредност 5; остварена вредност 2)

Образложење одступања од циљне вредности: Одустало 
се од организовања два сајма– образовања и запошљавања 
као и 2 планирана стручна скупа из области активног запо-
шљавања, јер се одустало од средстава у 2020. години за те 
намене као и због епидемиолошке мере забране окупљања.

Индикатор 2: Број запослених жена у односу на укупан 
број запослених (циљана вредност 12 од 30; остварена вред-
ност 10 жена од 20 укупно запослених)

Образложење одступања од циљне вредности: Реализа-
ција 2 јавна рада за запошљавање 20 лица, од тога 10 жена.

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801
Опис програма:
Реализација активности на унапређењу јавног здравља
Образложење спровођења програма у години извешта-

вања:
15. марта 2020. године донета је Одлука о проглашењу 

ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20) због 
епидемије изазване вирусом SARS-Cov-2. Средства у из-
носу од 500.000 динара утрошена су за дезинфекцију стам-
бених зграда на територији градске општине Звездара, у 
складу са Законом о заштити становништва од заразних бо-
лести („Службени гласник РС”, број 15/16) и на основу на-
редбе Штаба за ванредне ситуације Г-број 82-2429/2020 од 
1. априла 2020. године.

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 1.000.000 динара а реализована су у износу од 
500.000 динара или 50,00% у односу на годишњи план. 
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Циљ: Унапређење здравља становништва
Индикатор: Покривеност становништва примарном 

здравственом заштитом (циљана вредност у 2020. 145.000, 
остварена вредност 165.739).

1801-0003 – Програмска активност – Спровођење актив-
ности из области јавног здравља, функција 740

Опис програмске активности:
Реализација активности на унапређењу јавног здравља
Образложење спровођења програмске активности
Средства у износу од 500.000 динара утрошена су за де-

зинфекцију стамбених зграда на територији Градске општи-
не Звездара, у складу са Законом о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и 
на основу наредбе Штаба за ванредне ситуације Г-број 82-
2429/2020 од 1. априла 2020. године.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 1.000.000 динара, а реализована су 
у износу од 500.000 динара или 50,00% у односу на годишњи 
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу 
од 500.000 динара а који су реализовани у износу од 500.000 
динара или 100,00% у односу на годишњи план, за програм-
ску активност 1801-0003 планирана су и средства донација 
од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у из-
носу од 500.000 динара, која нису реализована.

Средства у износу од 500.000 динара утрошена су за де-
зинфекцију стамбених зграда на територији градске општи-
не Звездара, у складу са Законом о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и 
на основу наредбе Штаба за ванредне ситуације Г-број 82-
2429/2020 од 1. априла 2020. године.

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здра-
вља становништва

Индикатор: Број посебних програма и пројеката у обла-
сти јавног здравља (циљана вредност у 2020. 2, остварена 
вредност 1)

Образложење одступања од циљне вредности: Oдлуком 
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима сред-
става за вршење послова Града и градских општина и одре-
ђивању прихода који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2020. години број: 4-293/20-ГВ, усвојеној на 
седници Градског већа 2. априла 2020. године, извршено је 
умањење оквира буџета за 20% који се односи на приходе 
из буџета.

ПРОГРАМ 13 – 1201 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Опис програма:
Подршка развоју културе на територији ГО Звездара 

остварује се кроз програмске активности и пројекте који 
за сврху имају очување, унапређење и представљање локал-
ног културног наслеђа, добара и баштине на подручју наше 
општине. Програм се реализује у складу са Планом развоја 
културе ГО Звездара од 2019. до 2020. године (Скупштина 
ГО „Звездара”, XI 06-30 од 27. децембра 2018. године).

Образложење спровођења програма у години извешта-
вања:

Средства за реализацију Плана развоја културе у 2020. го-
дини била су планирана Одлуком о буџету Градске општине 
Звездара за 2020. годину, Програмски буџет 2019 – Програм 
9 – Развој културе и информисања, у износу од 10.058.000,00 
динара („Службени лист Града Београда”, број 124/19).

15. марта 2020. године донета је Одлука о проглашењу 
ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20). У 
складу са овом одлуком и очекиваним последицама на при-
вредна кретања у земљи и граду Београду процењено је да 
ће доћи до знатног смањења прилива текућих прихода бу-
џета. У складу са Oдлуком о изменама и допунама Одлуке 
о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и 
градских општина и одређивању прихода који припадају 

Граду, односно градским општинама у 2020. години број: 
4-293/20-ГВ, усвојеној на седници Градског већа 2. априла 
2020. године, извршено је умањење оквира буџета за 20% 
који се односи на приходе из буџета. Одлуком о ребалансу 
буџета ГО Звездара („Службени лист Града Београда”, број 
41/20) износ предвиђен за Развој културе и информисања 
умањен је на 300.000,00 динара, а Другом одлуком о реба-
лансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину 
(„Службени лист Града Београда”, број 119/20) на 96.485,00 
динара. Због епидемиолошке ситуације и увођења ванред-
ног стања, реализација програма и пројеката у области ку-
лутре није била могућа у складу са планираним.

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 96.485 динара, а реализована у износу од 96.485 
динара или 100% у односу на план. 

Циљ: Подстицање развоја културе
Индикатор: Број посетилаца програма који доприносе 

остваривању општег интереса у култури који су одржани 
(циљана вредност: 13.000, остварена вредност 4.500)

Образложење одступања од циљане вредности: Одсту-
пање од циљане вредности (смањење броја посетилаца) је 
последица епидемије заразне болести COVID-19 због које је 
велики број планираних програма није могао бити реали-
зован, док је мањи број програма реализован уз редукован 
број посетилаца у циљу поштовања важећих епидемиоло-
шких мера.

1201-0002 Програмска активност – Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, функција 820

Опис програмске активности:
Суфинансирање програма/пројеката у култури путем 

јавног конкурса и организација манифестација и догађаја у 
области културе.

Образложење спровођења програмске активности
Одлуком о ребалансу буџета ГО Звездара („Службени 

лист Града Београда”, број 41/20) износ предвиђен за Развој 
културе и информисања умањен је на 300.000,00 динара, а 
Другом одлуком о ребалансу буџета Градске општине Зве-
здара за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, број 
119/20) на 96.485,00 динара. Тиме се одустало од средстава 
у износу од 4.300.000 динара предвиђених за ове намене. 
Исплаћени су хонорари за чланове Комисије који су разма-
трали пристигле пројекте пре увођења ванредног стања у 
земљи, а у складу са Законом о култури. 

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства из прихода из буџета у износу од 96.485 динара, а у из-
вештајном периоду утрошено је 96.485 динара или 100.00% 
у односу на годишњи план. 

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде
Индикатор: Број програма и пројеката подржаних од 

стране града/општине (циљана вредност: 20, остварена 
вредност 0).

Образложење одступања од циљне вредности: Због епи-
демије заразне болести COVID-19 и проглашења ванредног 
стања у земљи забрањена су јавна окупљања и доведена у 
питање реализација програма и манифестација у области 
културе. Одлуком о ребалансу буџета ГО „Звездара” („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 41/20) износ предвиђен 
за Развој културе  и информисања умањен је на 300.000,00 
динара, а Другом одлуком о ребалансу буџета Градске оп-
штине Звездара за 2020. годину („Службени лист Града Бео-
града”, број 119/20) на 96.485,00 динара. Тиме се одустало од 
средстава у износу од 4.300.000 динара предвиђених за ове 
намене и од реализације Јавног конкурса за суфинансирање 
пројеката из буџета ГО „Звездара”. Исплаћени су хонорари 
за чланове Комисије који су разматрали пристигле пројекте 
пре увођења ванредног стања у земљи, а у складу са Зако-
ном о култури. 
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ПРОГРАМ 14 – 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
Опис програма:
Задовољавање потреба и интереса грађана у области 

спорта се реализује кроз подршку годишњим и посебним 
програмима спортских организација и установа, у складу са 
одредбама 137. и 138. Закона о спорту.

Образложење спровођења програма у години извешта-
вања:

Подржано је 38 годишњих програма спортских орга-
низација, укључујући и 16 васпитно-образовних установа, 
које се у складу са Законом о спорту третирају као спортске 
организације расписан је јавни позив за подношење посеб-
них програма, 31. јануара 2020. године који је  обустављен 
због новонастале ситуције изазване епидемијом вируса ко-
рона и увођењем вандредног стања, (Одлука о проглашењу 
ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20)).

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 29.987.899 динара, а реализована у износу од 
29.986.667 динара или 100% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 18.429.732 динара, а реа-
лизовани у износу од 18.428.500 динара или 99,99% у одно-
су на план, планирана су и средства из донација од осталих 
нивоа власти (извор 07) у износу од 5.000.000 динара која 
су реализована у целости или 100% у односу на план. Сред-
ства финансијске помоћи ЕУ (извор 56) која су планирана 
у износу од 6.558.167 динара реализована су у целости или 
100% у односу на годишњи план.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих гра-
ђана и грађанки града/општине

Индикатор: Број спортских организација преко којих се 
остварује јавни интерес у области спорта (циљана вредност 
30, остварена вредност 38)

Образложење одступања од циљне вредности: Спортске 
организације стичу искуство у остваривању права у обла-
сти спорта, боље се информишу и оснажују за израду и 
спровођење спортских програма.

1301-0001 – Програмска активност – Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима, функ-
ција 810

Опис програмске активности:
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се 

остваривање обезбеђују средства у буџету Градске општи-
не Звездара прецизно су уређене Законом о спорту („Слу-
жбени гласник РС”, број 10/16), Статутом Града Београда 
и Статутом ГО Звездара. Остварују се кроз суфинансира-
ње годишњих и посебних програма. Годишњи програми се 
достављају преко Спортског савеза Звездаре, овлашћеног 
територијалног спортског савеза, у складу са Програмским 
календаром. Спортске организације достављају предло-
ге годишњих програма територијалном спортском савезу, 
а Спортски савез Звездара доставља обједињене предлоге 
за наредну буџетску годину. Комисија за оцену програма у 
области спорта разматра програме и доноси Предлог одлу-
ке о финансирању годишњих програма. Посебни програми 
се достављају по расписаном јавном позиву.

Образложење спровођења програмске активности:
Донета је Одлука о финансирању годишњих спортских 

програма, средства су трансферисана спортским организа-
цијама са наведене позиције – укупно 18, у укупном износу 
од 3.786.920 динара. Објављен је јавни позив за доставља-
ње предлога посебних програма, 31. јануара 2020. у укупној 
вредности од 1.000.000 динара, који је обустављен због но-
вонастале ситуције изазване епидемијом вируса корона и 
увођењем ванредног стања. (Одлука о проглашењу ванред-
ног стања („Службени гласник РС”, број 29/20)).

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства прихода из буџета у износу од 3.786.920 динара и реа-
лизована су у целости.

Средства су утрошена за реализацију годишњих и по-
себних програма у области спорта.

Донета је Одлука о одобравању финансирања Годишњих 
програма спортских организација коју је донео председ-
ник ГО Звездара број 020-2-3 од 13. јануара 2020. године 
на основу Предлога одлуке број 66-1-18/19 од 27. децембра 
2019. године која је саставни део одлуке. Средства су тран-
сферисана спортским организацијама са наведене позиције 
у укупном износу од 3.786.920 динара. 

РБ Назив сп. орг. Седиште 
адреса Назив програма Одобрена

средства

1 Плесни клуб 
„Аурора”

Устаничка 189 Бесплатни плесни фебруар и 
септембар за децу узраста од 7 до 
16 година

80.000,00

2 Џудо клуб 
„Трудбеник”

Лунета Мило-
вановића 6

Један више у сали, један мање на 
улици

60.000,00

3 Плесни клуб 
„Спин”

Марка Таје-
вића 1

Играти и стврати плесом 90.000,00

4 Спортски са-
вез Звездара

Ћирила и 
Методија 2а

Годишњи програм Спортског 
савеза 

1.070.000,00

5 Рвачки клуб 
„Раднички”

Војводе Шу-
пљикца 31

Бављење звездарске омладине 
рвањем кроз тренинг, едукацију и 
турнир „Трофеј Звездаре”

250.000,00

6 Шax клуб 
„Ћирило и 
Методије”

Учитељска 60 Размишљај – играј – победи 70.000.00

7 Шаховски 
клуб „Сло-
бода”

Војводе Шу-
пљикца 31

Учи – играј шах – размишљај 70.000,00

8 Београдски 
кошаркашки 
клуб „Раднич-
ки”

Војводе Шу-
пљикца 31

Мини баскет – макси здравље 400.000,00

9 Шаховски 
клуб 
„Раднички”

Господара 
Вучића 231

Шах за све грађане општине Зве-
здара – посебно за децу, омладину, 
жене и особе са инвалидитетом

350.000,00

10 Теквондо клуб 
„Кобра”

Предрага 
Васића 23

Буђење кроз теквондо 100.000,00

11 Кик бокс клуб 
„Раднички – 
Крсташ”

Војводе Шу-
пљикца 31

Жене и деца: рекреација и обука за 
самоодбрану

150.000,00

12 Карате клуб 
„Звонко 
Осмајлић”

Александра 
Белића 7/4

Рекреативно, аматерски и профе-
сионлано бављење карате спортом 
за децу и одрасле

90.000,00

13 ФК „Звездара” Љубице Луко-
вић5

ФК „Звездара” – фудбал за све 250.000,00

14 Џудо клуб 
„Партизан 
Велики Мокри 
Луг”

Устаничка 180 Вежбај џудо да се правилно 
развијаш

60.000,00

15 Спортско 
плесни клуб 
„Креатива”

Владетина 8, 
Београд
Огранак: 16. 
октобра 38, 
Звездара

Учешће спортских организација 
са подручје општине у домаћим и 
европским клупским такмичењима

100.000,00

16 Спортско 
удружење 
„Звездарица”

Др Велизара 
Косановића 18

Звездарци на бициклу 250.000,00

17 Теквондо клуб 
„Кобра”

Предрага 
Васића 23

„Припреме Данијеле Јовановић 
за учешће на Параолимпијским 
играма у Токију 2020.”

286.920,00

18 Џудо клуб 
„Павле Савић”

Косте Нађа 25 Вежбај џудо да се правилно 
развијаш

60.000,00

 Укупно 3.786.920

Подржан је и програм Теквондо клуба „Кобра” са нази-
вом „Припреме Данијеле Јовановић за учешће на Параолим-
пијским играма у Токију 2020” у износу – 286.920,00 динара 
Одлуком о одобравању финансирања годишњег програма 
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ТК „Кобра”, број 020-2-10 од 10. фебруара 2020. године на 
основу Предлога одлуке број 66-1-02/20 од 10. фебруара 2020. 
године који је саставни део одлуке.

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским орга-
низацијама преко којих се остварује јавни интерес у обла-
сти спорта

Индикатор 1: Број посебних програма спортских орга-
низација финансираних од стране општине (циљана вред-
ност 5, остварена вредност 0); 

Образложење одступања од циљне вредности: Програм 
обустављен због новонастале ситуације изазване епидеми-
јом вир уса короне и увођењем ванредног стања 

Индикатор 2: Број годишњих програма спортских орга-
низација финансираних од стране општине (циљана вред-
ност 14, остварена вредност 18)

1301-0002 – Програмска активност – Подршка школ-
ском, предшколском и рекреативном спорту и масовној фи-
зичкој култури, функција 810 

Опис програмске активности:
Закон о спорту, члановима 137. и 138, детаљно пропису-

је надлежности градских општина и одређује да приоритет 
приликом финансирања имају програми који се односе на 
рекреативне програме, школски спорт и изградњу, одржа-
вање и опремање спортских објеката. Наведено право се 
остварује кроз суфинансирање годишњих и посебних про-
грама спортских организација. Васпитно-образовне устано-
ве (школе, вртићи и факултети) имају статус организација 
у области спорта. Годишњи програми се достављају преко 
Спортског савеза Звездаре, овлашћеног територијалног 
спортског савеза, у складу са Програмским календаром. 
Спортски савез Звездара до 1. јуна текуће године доста-
вља обједињене предлоге годишњих програма спортских 
организација за наредну буџетску годину. Комисија за оце-
ну програма у области спорта разматра програме и доно-
си Предлог одлуке о финансирању годишњих програма, а 
председник општине, по усвојеном буџету, коначну одлуку. 
Годишњи програми обухватају програме који се реализују 
током целе године или у неком периоду године. Грађани оп-
штине могу да учествују бесплатно у подржаним програми-
ма, да имају умањену чланарину или да остваре неку другу 
корист у клубу (котизација за такмичење, трошкови такми-
чења, набавка спортске опреме и реквизита и сл.) 

Образложење спровођења програмске активности:
Одлуком председника ГО Звездара, а на основу предлога 

Комисије за оцену програма у области спорта, додељена су 
звездарским основним (11) и средњим (5) школама, Савезу 
за организовање школских спортских такмичења за реали-
зацију општинских такмичења основних и средњих школа, 
Друштву за спорт и рекреацију инвалида Општине Звезда-
ра за организовање рекреације за особе са инвалидитетом, 
Карате клубу „Раднички”, Јога центру „Сјај”. Минимално 
одступање у трошењу буџета је настало из разлога што су 
васпитно-образовне установе организовале набавку спорт-
ске опреме и изабране су понуде које су биле ниже од про-
цењене вредности. Део неутрошених средстава је враћен на 
буџетску линију.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства прихода из буџета у износу од 3.250.000 динара, а у 
извештајном периоду утрошено је 3.248.768 динара или 
99,96% у односу на годишњи план. 

Одлуком о одобравању финансирања годишњих програ-
ма спортских организација број 020-2-3 од 13. јануара 2020. 
године на основу Предлога одлуке број 66-1-18/19 од 27. де-
цембра 2019. године која је саставни део Одлуке и који се 

односе на рекреативне програме, школски спорт и изград-
њу, одржавање и опремање спортских објеката задовољава-
ју се потребе у реализацији спортских активности у овиру 
редовних и ваннаставних школских програма, финансира-
не су спортске организације и васпитне установе :

РБ Назив сп. орг. Седиште 
адреса Назив програма Одобрена 

средства

1 Савез за организовање 
школских спортских 
такмичења

Ћирила и 
Методија 2а

Програм школских спорт-
ких такмичења на општин-
ском нивоу

1.430.000,00

2 Јога Центар „Сјај” Живка Дави-
довића 108

Јога 65+ (за здраво старење) 100.000,00

3 Друштво за спорт и 
рекреацију инвалида 
Звездара

Вјекослава 
Ковача 11

Олимп за све 180.000,00

4 Карате клуб „Раднички” Војводе
Шупљикца 31

Вежбајмо за здравље 100.000,00

РБ Назив сп. орг. Седиште адреса Одобрени 
износ

1 ОШ „Марија Бурсаћ” Милана Ракића 81 90.000,00

2 ОШ „Вељко Дугошевић” Милана Ракића 41 90.000,00

3 ОШ „Иван Горан Ковачић” Војводе Бране 18а 90.000,00

4 ОШ „1.300 каплара” Панчина 1 90.000,00

5 ОШ „Дeспот Стефан Лазаревић” Моме Димића 2 90.000,00

6 ОШ „Павле Савић” Кoсте Нађа бр 25 90.000,00

7 ОШ „Владислав Петковић Дис” Радослава Љумовића бр 20 90.000,00

8 ОШ „Десанка Максимовић” Устаничка бр 246 90.000,00

9 ОШ „Стеван Синђелић” Милића Ракића 1 90.000,00

10 ОШ „Ћирило и Методије” Учитељска бр 58 90.000,00

11 ОШ „Јелена Ћетковић” Врањска 26 90.000,00

12 Шеста београдска гимназија Милана Ракића 33 90.000,00

13 Геодетска техничка школа Милана Ракића 42 90.000,00

14 Школа за машинство и уметничке зана-
те Техноарт Београд

Светог Николе 39 90.000,00

15 Зуботехничка школа Станка Враза 63 90.000,00

16 Фармацеутско-физиотерапеутска школа Донска 25-27 90.000,00

Укупно 3.250.000

По изводу од 24. децембра 2020. износ од 792 динара 
представља повраћај неутрошених средстава од стране ОШ 
„Владислав Петковић – ДИС”.

По изводу од 28. децембра 2020. износ од 360 динара 
представља повраћај неутрошених средстава од стране Ше-
сте београдске гимназије.

По изводу од 31. децембра 2020. износ од 80 динара 
представља повраћај неутрошених средстава од стране ОШ 
„Јелена Ћетковић”. 

У извештајном периоду је утрошено 3.248.768 динара.
Циљ 1: Унапређењ е предшколског и школског спорта
Индикатор: Број објеката који је доступан за коришће-

ње предшколском, школском спорту (циљана вредност 14, 
остварена вредност 18)

Циљ 2: Повећање учешћа девојчица у спортским актив-
ностима

Индикатор: Број девојчица укључен у спортске активно-
сти у односу на укупан број школске деце (циљана вредност 
900, остварена вредност 905)

Број девојчица које су похађале школске секције у 2020. 
години је 905 (секције кошарке, одбојке, атлетике, гимна-
стике, фудбала, рукомета, мале школе спорта, стоног тениса 
и др.), преко 2000 учествује у ваннаставним спортским ак-
тивностима (крос, спортски дан, спортски тирнири.) и пре-
ко 1.300 ученица основних и средњих школа је учествовало 
на такмичењима на општинским нивоу.
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1301-0004 – Програмска активност – Функционисање 
локалних спортских установа, функција 810

Опис програмске активности:
Спорт и омладина
Образложење спровођења програмске активности:
Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздра-

вији вид бављења спортом, служба спортског менаџмен-
та Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп – Звездара” 
у сарадњи са ГО Звездара и Градским секретаријатом за 
спорт и омладину велики значај придаје промоцији рекре-
ативног спорта и здравих стилова живљења. У том смислу 
су креирани разноврсни програми рекреације и едукације 
са тежњом да се покрије широк спектар потреба корисни-
ка различитих категорија: деца и млади, одрасли, старији, 
мушкарци и жене. Спортски центар „Олимп” је наставио са 
организовањем спортских и културних манифестација које 
су се одржавале и у ранијим годинама, али је своју понуду 
допунио и низом нових активности. Због пандемије вируса 
корона и увођења ванредног стања од стране Владе Репу-
блике Србије Спортски центар „Олимп – Звездара” није ра-
дио у периоду од 16. марта до 10. маја 2020. године. Дошло 
је до поремећаја у пословању предузећа, па је Градска оп-
штина Звездара обезбедила средства за измирење трошкова 
струје и зарада. Спортско-рекреативн е активности које су 
се одржавале у периоду 2020. године се налазе у извештају 
СЦ „Олимп – Звездара” за 2020. годину.

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 22.950.979 динара, а реализована 
су у износу од 22.950.979 динара или 100,00% у односу на 
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани 
у износу од 11.392.812 динара, а који су реализовани у изно-
су од 11.392.812 динара или 100,00% у односу на годишњи 
план, за програмску активност 1301-0004 планирана су и 
средства финансијске помоћи ЕУ у корист нивоа општине 
(извор 56) у износу од 6.558.167 динара која су утрошена у 
износу од 6.558.167 динара или 100% у односу на план, као 
и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) која 
су планирана у износу од 5.000.000 динара и у извештајном 
периоду утрошена у целости. 

Средства у износу од 4.000.000 динара трансферисана су 
ЈП „СЦ Олимп – Звездара” за организацију зимских и лет-
њих програма рекреације.

Средства у износу од 6.558.167 динара (извор финанси-
рања 56) и 7.392.812 динара (извор финансирања 01) тран-
сферисана су ЈП СЦ „Олимп – Звездара” за одржавање те-
куће ликвидности и измиривање законских обавеза, а услед 
поремећаја у пословању насталог проглашењем ванредног 
стања и затварањем предузећа за кориснике.

Средства у износу од 5.000.000 динара (извор финан-
сирања 07) добијена су од Градске управе – Секретаријата 
за финансије и трансферисана су ЈП СЦ „Олимп–Звезада-
ра” у сврху измиривања приоритетних расхода које ЈП СЦ 
„Олимп – Звездара” није у могућности да сервисира услед 
епидемиолошке ситуације и прекида у раду.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области 
спорта

Индикатор: Број програма које реализују установе из 
области спорта (циљана вредност 8, остварена вредност 12)

ПРОГРАМ 9 – 2002 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВА-
СПИТАЊЕ

Опис програма:
Подршка основном образовању и васпитању
Образложење спровођења програма у години извешта-

вања:
Сви планирани пројекти су реализовани по плану, у 

складу са захтевима школа и дефинисаним надлежностима. 
Остварена вредност показатеља учинка– просечног броја 
поена на матурском испиту у границама планираног.

За наведени програм планирана су средства у укупном 
износу од 14.096.060 динара, 13.728.575 динара или 97,39% у 
односу на годишњи план

Циљ: Унапређење квалитета основног образовања 
Индикатор: Просечан број поена на матурском испиту 

(циљана вредност 19,20; остварена вредност 27,98) 
2002-0001 – Програмска активност – Функционисање 

основних школа, функција 912
Опис програмске активности:
Кроз ову програмску активност успоставља се квали-

тетније функционисање основних школа на територији 
општине Звездара. Средства су утрошена за трансфере за 
хитне интервенције у школама у износу од 2.632.516 дина-
ра; средства у износу од 8.200.000 динара пренета су у 2020. 
годину, а добијена су у 2019. години по основу Решења број 
4-5590/19-Г-01 од 5. августа 2019. године за финансирање 
превоза, исхране и смештаја ученика са сметњама у развоју 
и инвалидитетом као и њихових пратилаца, за ове намене 
трансферисано је ОШ „Бошко Буха”. школи 3.256.755 ди-
нара, преостала средства у износу од 4.943.245 динара вра-
ћена су у буџет Града Београда, јер је 15 марта 2020. године 
проглашено ванредно стање и потреба за превозом деце са 
сметњама у развоју је престала, превоз ученика ОШ „1.300 
каплара” је реализован у износу од 2.436.060 динара; при-
знањем „Ученик генерације” у основним и средњим школа-
ма награђена су 23 ученика – укупно 460.000,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности
У периоду од 1. јануара 2020. до 16. марта 2020. године, 

до проглашења ванредног стања Одлуком о проглашењу 
ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20), ОШ 
„Бошко Буха” је организовала превоз за ученике школе са 
три аутобуса, на релацијама: Бегаљица – ОШ „Бошко Буха” 
– Бегаљица, Јабучки рит – ОШ „Бошко Буха” – Јабучки рит, 
Кумодраж II – ОШ „Бошко Буха” – Кумодраж. У току адап-
тације и санације школске зграде, организован је превоз уче-
ника ОШ „1300 каплара”, на две линије: Школа – ОШ „Стеван 
Синђелић” – Школа и Школа – ОШ „Арчибалд Рајс”– Школа. 
Из буџета Општине издвојено је 2.436.060 динара. 

За наведену програмску активност планирана су сред-
ства у укупном износу од 14.096.060 динара која су реали-
зована су у износу од 13.728.575 динара или 97,39% у од-
носу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су 
планирани у износу од 5.896.060 динара а реализовани у 
износу од 5.528.576 динара или 93,77% у односу на план, за 
програмску активност 2002-0001 планирана су и средства 
из донација из претходних година (извор 15) у износу од 
8.200.000 динара која су реализована у износу од 8.200.000 
динара или 100,00% у односу на план.

Средства у износу од 2.632.516 динара потрошена су за 
текуће поправке, одржавање и набавку радова по хитним 
интервенцијама у школама и то:

1. ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” 731,632.динара
2. ОШ „Бошко Буха” 124.152.динара
3. OШ „Иван Горан Ковачић” 108,156 динара
4. ОШ „Вељко Дугошевић”  267,750 динара
5. ОШ „Драгојло Дудић” 110,400 динара
6. ОШ „Ћирило и Методије”  71,940 динара
7. ОШ „Јелена Ћетковић”  48,000 динара
8. ОШ „Марија Бурсаћ”  52,800 динара
9. ОШ „Стеван Синђелић”  46,560 динара

10. ОШ „Владислав Петковић ДИС” 179,880 динара 
11. ОШ „1.300 каплара” 426,072 динара
12. ОШ „Десанка Максимовић” 465,174 динара

 УКУПНО: 2.632.516 динара
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Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања 
у основним школама. 

Индикатор 1: Број талентоване деце подржане од стране 
града/општине у односу на укупан број деце у школама (ци-
љана вредност: 23 , остварена вредност: 23).

Индикатор 2: Број објеката школа у којима је унапређен 
квалитет боравка деце (циљана вредност 4, остварена 0).

Образложење одступања од циљне вредности: Због но-
вонастале епидемиолошке ситуације и смањења буџета оду-
стало се од планираних радова на одржавању школа, те није 
постигнута циљана вредност.

ПРИЛОГ БР. 7
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВ-

НОПРАВНОСТИ

Планом поступног увођења родно одговорног буџетира-
ња у поступак припреме и доношења буџета Градске општи-
не Звездара за 2020. годину II број 401-1-65/19 од 12. марта 
2019. године и Одлуком о буџету Градске општине Звездара 
за 2020. годину поступно се уводи родно одговорно буџети-
рање код корисника буџетских средстава путем дефинисања 
родне компоненте, односно родних циљева и индикатора.

У оквиру програма 0901 – Програм 11, Социјална и деч-
ја заштита:

– програмска активност 0901-0001 – Једнократне помоћи и 
други облици помоћи, дефинисан је циљ „унапређење заштите 
сиромашних”, а индикатор „број жена у односу на укупан број 
грађана – корисника других мера материјалне подршке” (циља-
на вредност у 2020. години је 50%, а остварена 0). Ребалансом 
буџета у условима епидемије одустало се од планираних сред-
става за помоћ у натури/пакетима. намирница и хигијене; 

– пројекат 0901-1003 – Реализација ЛАПЗ дефинисан је 
циљ „унапређење међусекторске сарадње у области запо-
шљавања и повећање броја запослених„ а индикатор „број 
запослених жена у односу на укупан број запослених” (ци-
љана вредност у 2020. години је 12 од 30, а остварена 10 
жена од 20 укупно запослених). Реализација два јавна рада 
за запошљавање 20 лица, од тога 10 жена; 

У оквиру програма 1301 – Програм 14, Развој спорта и 
омладине:

– програмска активност 1301-0002 Подршка предшкол-
ском и школском спорту дефинисан је циљ „повећање учешћа 
девојчица у спортским активностима,” а индикатор „број де-
војчица укључен у спортске активности у односу на укупан 
број школске деце”. (циљана вредност у 2020. години је 900, 
а остварена вредност 905). Број девојчица које су похађале 
школске секције у 2020. години је 905 (секције кошарке, од-
бојке, атлетике, гимнастике, фудбала, рукомета, мале школе 
спорта, стоног тениса и др.), преко 2.000 учествује у ваннастав-
ним спортским активностима (крос, спортски дан, спортски 
тирнири.) и преко 1.300 ученица основних и средњих школа је 
учествовало на такмичењима на општинским нивоу.

Циљ је увести родну компоненту на оба нивоа, односно 
на нивоу програма и програмске активности/пројекта у 
оквиру што већег броја Планом опредељених програма.

У постављању уродњених циљева и показатеља, буџет-
ски корисник користи релевантне стратешке и планске до-
кументе, а посебно Стратешки план развоја Градске општи-
не Звездара 2015–2020. године као и сви остали секторски 
плански документи (Програм унапређења социјалне зашти-
те ГО Звездара за 2020. годину, План развоја културе ГО 
Звездара 2019–2020, Програм развоја спорта ГО Звездара 
2016–2018, ЛАП за младе ГО Звездара 2017–2020, Акциони 
план за унапређење положаја Рома ГО Звездара 2015–2020, 
ЛАП запошљавања ГО Звездара за 2020. и ЛАП за унапре-
ђење положаја избеглица, интерно расељених лица и по-
вратника на територији ГО Звездара 2017–2020 и руководи 

се приступом родне равноправности садржаним у нацио-
налним секторским или хоризонталним документима, као 
што је Национална стратегија за родну равноправност за 
период 2016-2020. године, План јавног здравља града Бео-
града за период 2020–2026. године и др.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-19, 29. јуна 2021. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. јуна 2021. године, на основу чл. 13. и 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – oдлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумаче-
ње и 68/20) и члана 19. Статута Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске оп-
штине Звездара XI број 011-1-17, донетог 19. августа 2020. 
године, XI број 011-1-28, донетог 4. септембра 2020. године 
и ХI број 011-1-12, 18. марта 2021. године, врше се измене:

– разрешава се дужности члана Невена Миловановић, 
именована на предлог Одборничке групе Александар Вучић 
– За нашу децу;

– разрешава се дужности члан Лидија Арнаутовић, име-
нована на предлог Одборничке групе Александар Шапић – 
Победа за Звездару;

– именује се за члана Лидија Арнаутовић, на предлог 
Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу;

– разрешава се дужности заменика члана Тамара Ми-
линковић, именована на предлог Одборничке групе Алек-
сандар Вучић – За нашу децу;

– разрешава се дужности члана Невена Новичић, име-
нована на предлог Одборничке групе Александар Шапић – 
Победа за Звездару;

– именује се за заменика члана Невена Новичић, на пре-
длог Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу;

– разрешава се дужности заменика члана Јелена Нико-
лић, именована на предлог Одборничке групе Александар 
Шапић – Победа за Звездару;

– разрешава се дужности заменика члана Дарко Чачић, 
именован на предлог Одборничке групе Александар Шапић 
– Победа за Звездару;

– именује се за члана Томислав Миленковић, на предлог 
Одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Једин-
ствена Србија;

– именује се за заменика члана Љубомир Булатовић, на 
предлог Одборничке групе Социјалистичка партија Србије 
– Јединствена Србија;

– именује се за члана ____________, на предлог Одбор-
ничке групе Демократска странка Србије-Звездара;

– именује се за заменика члана ____________, на предлог 
Одборничке групе Демократска странка Србије-Звездара;

У тачки 1. став 3. у алинеји 20. за заменика члана име-
нује се Тамара Милинковић на предлог одборничке групе 
Александар Вучић – За нашу децу.

– Разрешава се секретар Оливера Јовановић дипл. правник.
– Именује се за секретара Невена Миловановић дипл. 

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

града”.
Скупштина Градске општине Звездара

XI број 011-1-20, 29. јуна 2021. године
Председник

Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. јуна 2021. године, на основу чл. 16, 17. и 18. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), чл. 26. и 27. Одлуке о промени оснивачког акта Јав-
ног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 94/16) и члана 19. Статута 
Градске општине Звездара («Службени лист Града Београ-
да”, број 124/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ 
РЕДА ОСНИВАЧА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”

I. Именујe се члан Надзорног одбора из реда оснивача 
Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Јан-
ко Вукашиновић, дипл. економиста. 

II. Члан Надзорног одбора из реда оснивача именујe се 
на период од четири године.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-21, 29. јуна 2021. године

Председник
Александар Ерор, ср.

ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула, на 9. седници одр-
жаној 30. јуна 2021. године, на основу члана 6, 43. и 47. 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 самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, и 
47/18) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10, 35/13, 89/19 и 
111/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2021. 

годину („Службени лист Града Београда”, бр. 149/20 и 
27/21), члан 1. мења се, тако да гласи:

ОПИС Износ
(динара)

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

900.505.993

ОПИС Износ
(динара)

 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 900.505.993
 – текући приходи буџета укључујући и донације 900.505.993
 – приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских кори-
сника

 -

 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8): -
 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5): 1.060.643.003
 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 821.344.603
 – текући буџетски расходи укључујући и донације 821.344.603
 – расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских корисника

 -

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

239.298.400

 – текући буџетски издаци са донацијама 239.298.400
 – издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских корисника

 -

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -160.137.010
 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођењајавних 
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): -160.037.010
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228)

 -

 Примања од задуживања (категорија 91) -
 Неутрошена средства из претходних година 160.037.010
 Издаци за отплату главнице дуга (61) -
 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 
јавних политика (део 62)

-

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 160.037.010

Члан 2.
Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 

2021. години планирају се у износу од 239.298.400 динара, 
односно у износу од 336.000.000 динара за 2022. годину, а у 
износу од 336.000.000 динара за 2023. годину, и то за следеће 
намене:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2021
година

– износ –
(динара)

2022
година

– износ –
(динара)

2023
година

– износ –
(динара)

511 01 Уређење некатегорисаних 
путева – капитално одр-
жавање

- 75.000.000 75.000.000

511 01 Уређење међублоковског 
простора и јавних саора-
ћајних површина унутар 
међублоковског простора – 
капитално одржавање

163.000.000 230.000.000 230.000.000

511 15 Уређење међублоковског 
простора и јавних саора-
ћајних површина унутар 
међублоковског простора – 
капитално одржавање

10.000.000 - -

511 01 Уређење некатегорисаних 
путева – пројектна доку-
ментација

- 5.000.000 5.000.000

511 13 Уређење некатегорисаних 
путева – пројектна доку-
ментација

3.000.000

511 01 Уређење међублоковског 
простора и јавних саора-
ћајних површина унутар 
међублоковског простора – 
пројектна документација

5.580.000 20.000.000 20.000.000

511 01 Енерегетска санација основ-
не школе „Јован Поповић”

15.980.000 - -

511 13 Пројекат за енерегетску 
санацију основне школе 
„Ослободиоци Београда”

5.150.400 - -

511 01 Пројекат за енерегетску 
санацију основне школе 
„Јован Поповић”

1.150.000 - -
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Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2021
година

– износ –
(динара)

2022
година

– износ –
(динара)

2023
година

– износ –
(динара)

511 07 Израда пројектне докумен-
тације зграде ЛСУ – Борча

3.600.000

511 01 Израда пројектне докумен-
тације зграде ЛСУ – Борча

200.000

511 01 Пројекат водоводне мреже 
на територији општине

- 6.000.000 6.000.000

511 13 Пројекат водоводне мреже 
на територији општине

7.200.000

511 01 Уређење вртића – играли-
шта – пројектна докумен-
тација

300.000 - -

512 13 Опремање дечјих игралишта 12.000.000 - -
512 01 Административна опрема 6.141.000 - -
512 01 Административна опрема 

ЦК „Влада Дивљан”
3.150.000 - -

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2021
година

– износ –
(динара)

2022
година

– износ –
(динара)

2023
година

– износ –
(динара)

512 04 Административна опрема 
ЦК „Влада Дивљан”

540.000 - -

512 01 Опрема за образовање, 
културу и спорт ЦК „Влада 
Дивљан”

200.000 - -

515 01 Дорада новог рачуновод-
ственог програма

1.557.000 - -

515 01 Израда програма финансиј-
ског управљања и контроле

550.000 - -

УКУПНО 239.298.400 336.000.000 336.000.000

Члан 3.
У члану 4. износ „4.021.459” замењује се износом 

„10.592.993”, а износ „3.221.459” износом „9.792.993”. 

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

ПРИМАЊА 
Економска

класификација Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2020. ГОДИНЕ - 160.037.010 160.037.010
   Свега 3 : - 160.037.010 160.037.010
7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71  Порези
711  Порез на зараде 374.500.000 - 374.500.000
711  Порез на приходе од самосталних делатности 15.000.000 - 15.000.000
713  Порез на имовину (од непокретности) 375.204.993 - 375.204.993
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

8.664.000
37.000.000

- 8.664.000
37.000.000

714  Накнада за коришћење јавних површина 16.827.000 - 16.827.000
716  Други порези (комуналне таксе) 6.694.000 - 6.694.000

  Свега 71 : 852.889.993 - 852.889.993
73  Донације и трансфери

733  Текући трансфери градова у корист нивоа општина - 4.000.000 4.000.000
 Свега 73 : - 4.000.000 4.000.000

74  Други приходи
741  Приходи од имовине (комуналне таксе) 3.142.000 - 3.142.000
742  Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 14.000.000 2.757.316 16.757.316
742  Општинске административне таксе 2.000.000 - 2.000.000
742  Приходи од делатности општинских органа и организација 500.000 - 500.000
743  Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 2.000.000 - 2.000.000
745  Остали приходи у корист нивоа општина 2.500.000 16.216.684 18.716.684

   Свега 74 : 24.142.000 18.974.000 43.116.000
77  Меморандумске ставкеза рефундацију расхода

772  Меморандумске ставкеиз претходне године 500.000   500.000
   Свега 77 : 500.000 0 500.000
   Свега 7 : 877.531.993 22.974.000 900.505.993

921  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 100.000 100.000
   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 877.531.993 183.111.010 1.060.643.003

ИЗДАЦИ – Општи део 
 Економска

 класификација Опис Средства
из буџета

Из других
извора Укупно

 4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ
 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 207.118.882 2.390.000 209.508.882
 412  Социјални доприноси на терет послодавца 33.883.118 1.050.000 34.933.118
 413  Накнаде у натури 5.740.000 540.000 6.280.000
 414  Социјална давања 3.460.000 1.100.000 4.560.000
 415  Накнаде трошкова за запослене 5.000 - 5.000
 416  Награде запосленима и остали посебни расходи 2.850.000 80.000 2.930.000

   Свега 41 : 253.057.000 5.160.000 258.217.000
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 Економска
 класификација Опис Средства

из буџета
Из других

извора Укупно

 42  Коришћење услуга и роба
 421  Стални трошкови 50.312.994 14.482.208 64.795.202
 422  Трошкови путовања 950.000 482.560 1.432.560
 423  Услуге по уговору 97.530.655 33.587.226 131.117.881
 424  Специјализоване услуге 33.562.488 6.844.443 40.406.931
 425  Текуће поправке и одржавање 128.696.600 41.095.200 169.791.800
 426  Материјал 14.644.359 2.547.003 17.191.362

   Свега 42 : 325.697.096 99.038.640 424.735.736
 465  Остале дотације и трансфери 1.100.000 - 1.100.000

   Свега 46 : 1.100.000 - 1.100.000
 47  Социјално осигурање и социјална заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 36.047.000 24.381.062 60.428.062
   Свега 47 : 36.047.000 24.381.062 60.428.062

 48  Остали расходи
 481  Дотације невладиним организацијама 42.547.904 11.002.000 53.549.904
 482  Порези, обавезне таксе и казне 6.262.000 1.641.217 7.903.217
 483  Новчане казне и пенали по решењу судова 4.500.000 197.691 4.697.691
 485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 120.000 - 120.000

   Свега 48 : 53.429.904 12.840.908 66.270.812
 49  Средства резерве

 499  Средства резерве (стална и текућа) 10.592.993 - 10.592.993
   Свега 49 : 10.592.993 - 10.592.993
   Свега 4 : 679.923.993 141.420.610 821.344.603
 5  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

 51  Основна средства
 511  Зграде и грађевински објекти 186.210.000 40.950.400 227.160.400
 512  Машине и опрема 9.291.000 740.000 10.031.000
 515  Нематеријална имовина 2.107.000 - 2.107.000

   Свега 51 : 197.608.000 41.690.400 239.298.400
   Свега 5 : 197.608.000 41.690.400 239.298.400
   УКУПНИ РАСХОДИ: 877.531.993 183.111.010 1.060.643.003

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 6. став 1, износ „952.123.659” замењује се износом „1.060.643.003”.
У ставу 2. алинејa 2, износ „21.888.000” замењује се износом „18.974.000”.
У ставу 2. алинејa 4, износ „27.250.084” замењује се износом „138.683.428”.
ИЗДАЦИ – Посебни део 
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извора Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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) 6.592.906 - 6.592.906
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.102.094 - 1.102.094
    413  Накнаде у натури 120.000 - 120.000

414  Социјална давања запосленима 75.000 - 75.000
    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 290.000 - 290.000
    421  Стални трошкови 550.000 38.359 588.359
    423  Услуге по уговору 5.200.000 - 5.200.000
    481  Дотације невладиним организацијама      
       – дотације политичким странкама 895.534 - 895.534

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 14.825.534 - 14.825.534
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 38.359 38.359
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 2101-0001: 14.825.534 38.359 14.863.893

  2101-4004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине      
423  Услуге по уговору 90.000 - 90.000
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 Извори финансирања за пројекат 2101-4004:      

01  Општи приходи и примања буџета 90.000 - 90.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - - -
   Укупно за пројекат 2101-4004: 90.000 - 90.000

 Извори финансирања за функцију 110:      
01  Општи приходи и примања буџета 14.915.534 - 14.915.534
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 38.359 38.359
   Укупно за функцију 110: 14.915.534 38.359 14.953.893

 Извори финансирања за програм 16:      
01  Општи приходи и примања буџета 14.915.534 - 14.915.534
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 38.359 38.359
   Укупно за програм 16: 14.915.534 38.359 14.953.893

 Извори финансирања за раздео I :      
01  Општи приходи и примања буџета 14.915.534 - 14.915.534
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 38.359 38.359
   Укупно за раздео I : 14.915.534 38.359 14.953.893

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) 24.139.360 - 24.139.360
412  Социјални доприноси на терет послодавца 4.005.640 - 4.005.640

    413  Накнаде у натури 370.000 - 370.000
414  Социјална давања запосленима 160.000 - 160.000
415  Накнаде трошкова за запослене - - -

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000 - 60.000
423  Услуге по уговору 30.000 - 30.000
424  Специјализоване услуге 50.000 - 50.000

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 28.815.000 - 28.815.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0 0 -
   Укупно за програмску активност 2101-0002: 28.815.000 - 28.815.000

 Извори финансирања за функцију 110:      
01  Општи приходи и примања буџета 28.815.000 - 28.815.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годинаиз ранијих година 0 0 -
   Укупно за функцију 110: 28.815.000 - 28.815.000

 Извори финансирања за програм 16:      
01  Општи приходи и примања буџета 28.815.000 - 28.815.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0 0 -
   Укупно за програм 16: 28.815.000 - 28.815.000

 Извори финансирања за раздео II :      
01  Општи приходи и примања буџета 28.815.000 - 28.815.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0 0 -
   Укупно за раздео II : 28.815.000 - 28.815.000

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

  070    Социјална помоћ угроженом  становништву
   0901-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800.000 - 800.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:      

01  Општи приходи и примања буџета 800.000 - 800.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0001: 800.000 - 800.000

   0901-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници
481  Дотације невладиним организацијама 23.000.000 - 23.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:      
01  Општи приходи и примања буџета 23.000.000 - 23.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0003: 23.000.000 - 23.000.000

   0901-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста
481  Дотације невладиним организацијама 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:      
01  Општи приходи и примања буџета 500.000 - 500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - - -
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   Укупно за програмску активност 0901-0005: 500.000 - 500.000

   0901-4001  ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.840.000 299.160 3.139.160

 Извори финансирања за пројекат 0901-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 2.840.000 - 2.840.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 299.160 299.160
   Укупно за пројекат 0901-4001: 2.840.000 299.160 3.139.160

   0901-4002  ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе”      
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14.382.000 - 14.382.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 14.382.000 - 14.382.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - - -
   Укупно за пројекат 0901-4002: 14.382.000 - 14.382.000

   0901-4005 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 550.000 5.170.000 5.720.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-4005:      
01  Општи приходи и примања буџета 550.000 - 550.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 220.000 220.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 4.950.000 4.950.000
   Укупно за пројекат 0901-4005: 550.000 5.170.000 5.720.000

   0901-4006 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица      
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 275.000 2.475.002 2.750.002

 Извори финансирања за пројекат 0901-4006:      
01  Општи приходи и примања буџета 275.000 - 275.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 2.475.002 2.475.002
   Укупно за пројекат 0901-4006: 275.000 2.475.002 2.750.002

   0901-4008 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица      
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 280.000 280.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-4008:      
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 280.000 280.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - - -
   Укупно за пројекат 0901-4008: - 280.000 280.000

   0901-4009 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 101.900 101.900

 Извори финансирања за пројекат 0901-4009:      
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 101.900 101.900
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - - -
   Укупно за пројекат 0901-4009: - 101.900 101.900

   0901-4013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи
421  Стални трошкови - 3.313.188 3.313.188

 Извори финансирања за пројекат 0901-4013:      
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 3.313.188 3.313.188
   Укупно за пројекат 0901-4013: - 3.313.188 3.313.188

   0901-4014 ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера      
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 11.000.000 11.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-4014:      
01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 11.000.000 11.000.000
   Укупно за пројекат 0901-4014: - 11.000.000 11.000.000

 Извори финансирања за функцију 070:      
01  Општи приходи и примања буџета 42.347.000 - 42.347.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 15.214.248 15.214.248
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 7.425.002 7.425.002
   Укупно за функцију 070: 42.347.000 22.639.250 64.986.250

 Извори финансирања за програм 11:      
01  Општи приходи и примања буџета 42.347.000 - 42.347.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 15.214.248 15.214.248
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07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 7.425.002 7.425.002
   Укупно за програм 11: 42.347.000 22.639.250 64.986.250

   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 5.948.614 - 5.948.614

426  Материјал 250.000 18.260 268.260
    481  Дотације невладиним организацијама 352.370 - 352.370

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      
01  Општи приходи и примања буџета 6.550.984 - 6.550.984
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 18.260 18.260

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 6.550.984 18.260 6.569.244
   0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

499  Средства резерве 9.792.993 - 9.792.993
 Извори финансирања за програмску активност
0602-0009:

     

01  Општи приходи и примања буџета 9.792.993 - 9.792.993
   Укупно за програмску активност 0602-0009: 9.792.993 - 9.792.993

   0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва      
499  Средства резерве 800.000 - 800.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:      
01  Општи приходи и примања буџета 800.000 - 800.000
   Укупно за програмску активност 0602-0010: 800.000 - 800.000

   0602-4001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења
423  Услуге по уговору 4.202.000 633.000 4.835.000

 Извори финансирања за пројекат 0602-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 4.202.000 - 4.202.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 633.000 633.000
   Укупно за пројекат 0602-4001: 4.202.000 633.000 4.835.000

 Извори финансирања за функцију 110:      
01  Општи приходи и примања буџета 21.345.977 - 21.345.977
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 651.260 651.260

 Укупно за функцију 110: 21.345.977 651.260 21.997.237
130    Опште услуге

   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 161.386.616 - 161.386.616
412  Социјални доприноси на терет послодавца 26.718.384 - 26.718.384
413  Накнаде у натури 5.250.000 - 5.250.000
414  Социјална давања запосленима 3.225.000 - 3.225.000
415  Накнаде трошкова за запослене 5.000 - 5.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 2.000.000 - 2.000.000
421  Стални трошкови 30.164.994 1.129.686 31.294.680
422  Трошкови путовања 895.000 - 895.000
423  Услуге по уговору 63.038.041 11.240.153 74.278.194
424  Специјализоване услуге 402.488 - 402.488
425  Текуће поправке и одржавање 9.510.600 19.800 9.530.400
426  Материјал 13.892.359 194.743 14.087.102
465  Остале дотације и трансфери 1.100.000 - 1.100.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 332.000 - 332.000
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 120.000 - 120.000
512  Машине и опрема 5.941.000 200.000 6.141.000
515  Нематеријална имовина 2.107.000 - 2.107.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      
01  Општи приходи и примања буџета 326.088.482 - 326.088.482
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 12.784.382 12.784.382

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 326.088.482 12.784.382 338.872.864
   0602-4002 ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига

422  Трошкови путовања - 402.560 402.560
 Извори финансирања за пројекат 0602-4002:      

01  Општи приходи и примања буџета - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 2.560 2.560
07  Трансфери од других нивоа власти - 400.000 400.000
   Укупно за пројекат 0602-4002: - 402.560 402.560

 Извори финансирања за функцију 130:
01  Општи приходи и примања буџета 326.088.482 - 326.088.482
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13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 12.784.382 12.784.382
07  Трансфери од других нивоа власти - 400.000 400.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 2.560 2.560

 Укупно за функцију 130: 326.088.482 13.186.942 339.275.424
220    Цивилна одбрана

   0602-0014  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама
423  Услуге по уговору 60.000 - 60.000
424  Специјализоване услуге - 626.430 626.430
426  Материјал 250.000 924.000 1.174.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:      
01  Општи приходи и примања буџета 310.000 - 310.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 626.430 626.430
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 924.000 924.000

 Укупно за програмску активност 0602-0014: 310.000 1.550.430 1.860.430
 Извори финансирања за функцију 220:      

01  Општи приходи и примања буџета 310.000 - 310.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 626.430 626.430
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 924.000 924.000

 Укупно за функцију 220: 310.000 1.550.430 1.860.430
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 67.691 1.067.691

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      
01  Општи приходи и примања буџета 2.030.000 - 2.030.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 67.691 67.691
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 2.030.000 67.691 2.097.691
 Извори финансирања за функцију 330:      

01  Општи приходи и примања буџета 2.030.000 - 2.030.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 67.691 67.691

 Укупно за функцију 330: 2.030.000 67.691 2.097.691
 Извори финансирања за програм 15:

01  Општи приходи и примања буџета 349.774.459 - 349.774.459
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 14.129.763 14.129.763
07  Трансфери од других нивоа власти - 400.000 400.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 926.560 926.560

 Укупно за програм 15: 349.774.459 15.456.323 365.230.782
   0101  ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој

421    Пољопривреда
   0101-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју

422  Трошкови путовања 30.000 - 30.000
425  Текуће поправке и одржавање 6.000.000 - 6.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 6.030.000 - 6.030.000

 Укупно за програмску активност 0101-0002: 6.030.000 - 6.030.000
 Извори финансирања за функцију 421:      

01  Општи приходи и примања буџета 6.030.000 - 6.030.000
 Укупно за функцију 421: 6.030.000 - 6.030.000
 Извори финансирања за програм 5:      

01  Општи приходи и примања буџета 6.030.000 - 6.030.000
 Укупно за програм 5: 6.030.000 - 6.030.000

   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 - 2.280.000
511  Зграде и грађевински објекти 168.580.000 13.000.000 181.580.000

 Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 170.860.000 - 170.860.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 3.000.000 3.000.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 10.000.000 10.000.000

 Укупно за програмску активност 0702-0002: 170.860.000 13.000.000 183.860.000
   0701-4002  ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја

481  Дотације невладиним организацијама - 3.000.000 3.000.000
 Извори финансирања за пројекат 0701-4002:      
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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

 Извори финансирања за функцију 450:
01  Општи приходи и примања буџета 170.860.000 - 170.860.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 3.000.000 3.000.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 13.000.000 13.000.000

 Укупно за функцију 450: 170.860.000 16.000.000 186.860.000
 Извори финансирања за програм 7:      

01  Општи приходи и примања буџета 170.860.000 - 170.860.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 3.000.000 3.000.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 13.000.000 13.000.000

 Укупно за програм 7: 170.860.000 16.000.000 186.860.000
   0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине

560  Заштита животне средине некласификована на другом месту
   0401-4003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега

424  Специјализоване услуге - 3.589.200 3.589.200
 Извори финансирања за пројекат 0401-4003:      

01  Општи приходи и примања буџета - - -
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 3.589.200 3.589.200
   Укупно за пројекат 0401-4003: - 3.589.200 3.589.200

   0401-4005 ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зелених површина
424  Специјализоване услуге 11.608.300 - 11.608.300

 Извори финансирања за пројекат 0401-4005:      
01  Општи приходи и примања буџета 11.608.300 - 11.608.300
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - - -
   Укупно за пројекат 0401-4005 11.608.300 - 11.608.300

 Извори финансирања за функцију 560:      
01  Општи приходи и примања буџета 11.608.300 - 11.608.300
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 3.589.200 3.589.200

 Укупно за функцију 560: 11.608.300 3.589.200 15.197.500
 Извори финансирања за програм 6:      

01  Општи приходи и примања буџета 11.608.300 - 11.608.300
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 3.589.200 3.589.200

 Укупно за програм 6: 11.608.300 3.589.200 15.197.500
   0501  ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

620    Развој заједнице
  0501-4001 ПРОЈЕКАТ: Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката

423  Услуге по уговору 1.150.000 - 1.150.000
424  Специјализоване услуге 100.000 - 100.000

 Извори финансирања за пројекат 0501-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 1.250.000 - 1.250.000
   Укупно за пројекат 0501-4001: 1.250.000 - 1.250.000

  0501-5001 ПРОЈЕКАТ: Капитални трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката      
511  Зграде и грађевински објекти 17.130.000 5.150.400 22.280.400

 Извори финансирања за пројекат 0501-5001:      
01  Општи приходи и примања буџета 17.130.000 - 17.130.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.150.400 5.150.400
   Укупно за пројекат 0501-5001: 17.130.000 5.150.400 22.280.400

 Извори финансирања за функцију 620:      
01  Општи приходи и примања буџета 18.380.000 - 18.380.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.150.400 5.150.400
   Укупно за функцију 620: 18.380.000 5.150.400 23.530.400

 Извори финансирања за програм 17:      
01  Општи приходи и примања буџета 18.380.000 - 18.380.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.150.400 5.150.400
   Укупно за програм 17: 18.380.000 5.150.400 23.530.400

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

   1101-4001 ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката
424  Специјализоване услуге 1.195.000 - 1.195.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 1.195.000 - 1.195.000
   Укупно за пројекат 1101-4001: 1.195.000 - 1.195.000

   1101-4007 ПРОЈЕКАТ: Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији општине      
423  Услуге по уговору 5.212.000 4.964.053 10.176.053
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 Извори финансирања за пројекат 1101-4007:      

01  Општи приходи и примања буџета 5.212.000 - 5.212.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 4.964.053 4.964.053
   Укупно за пројекат 1101-4007: 5.212.000 4.964.053 10.176.053

   1101-5007 ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине      
511  Зграде и грађевински објекти 200.000 3.600.000 3.800.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-5007:      
01  Општи приходи и примања буџета 200.000 - 200.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 3.600.000 3.600.000
   Укупно за пројекат 1101-5007: 200.000 3.600.000 3.800.000

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

 Извори финансирања за пројекат 1101-4010:      
01  Општи приходи и примања буџета 3.500.000 - 3.500.000
   Укупно за пројекат 1101-4010: 3.500.000 - 3.500.000

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Општи приходи и примања буџета 10.107.000 - 10.107.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 4.964.053 4.964.053
07  Трансфери од других нивоа власти - 3.600.000 3.600.000

     Укупно за функцију 620: - - -
660  Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

   1101-4012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови 500.000 115.586 615.586

 Извори финансирања за пројекат 1101-4012:      
01  Општи приходи и примања буџета 500.000 - 500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 15.586 15.586
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 100.000 100.000
   Укупно за пројекат 1101-4012: 500.000 115.586 615.586

 Извори финансирања за функцију 660:      
01  Општи приходи и примања буџета 500.000 - 500.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 15.586 15.586
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 100.000 100.000
   Укупно за функцију 660: 500.000 115.586 615.586

 Извори финансирања за програм 1:
01  Општи приходи и примања буџета 10.607.000 - 10.607.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 4.979.639 4.979.639
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 100.000 100.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 3.600.000 3.600.000
   Укупно за програм 1: 10.607.000 8.679.639 19.286.639

   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 1.125.000 39.490 1.164.490
425  Текуће поправке и одржавање 15.000 - 15.000
426  Материјал - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 3.500.000 311.217 3.811.217

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:      
01  Општи приходи и примања буџета 4.640.000 - 4.640.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 350.707 350.707

 Укупно за програмску активност 1102-0005: 4.640.000 350.707 4.990.707
   1102-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља

421  Стални трошкови 310.000 23.040 333.040
 Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:      

01  Општи приходи и примања буџета 310.000 - 310.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 23.040 23.040

 Укупно за програмску активност 1102-0006: 310.000 23.040 333.040
 Извори финансирања за функцију 410:      

01  Општи приходи и примања буџета 4.950.000 - 4.950.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 373.747 373.747

     Укупно за функцију 410: 4.950.000 373.747 5.323.747
620    Развој заједнице

   1102-0008  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће
511  Зграде и грађевински објекти - 7.200.000 7.200.000

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:      
13  Приходи из претходних година - 7.200.000 7.200.000

 Укупно за програмску активност 1102-0008: - 7.200.000 7.200.000
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   1102-4002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 8.391.700 - 8.391.700
425  Текуће поправке и одржавање 15.000.000 8.000.000 23.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1102-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 23.391.700 - 23.391.700
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 8.000.000 8.000.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1102-4002: 23.391.700 8.000.000 31.391.700

   1102-5002 ПРОЈЕКАТ: Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара      
511  Зграде и грађевински објекти 300.000 12.000.000 12.300.000

 Извори финансирања за пројекат 1102-5002:      
01  Општи приходи и примања буџета 300.000 - 300.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 12.000.000 12.000.000
   Укупно за пројекат 1102-5002: 300.000 12.000.000 12.300.000

 Извори финансирањаза функцију 620:      
01  Општи приходи и примања буџета 23.691.700 - 23.691.700
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 27.200.000 27.200.000

     Укупно за функцију 620: 23.691.700 27.200.000 50.891.700
 Извори финансирања за програм 2:      

01  Општи приходи и примања буџета 28.641.700 - 28.641.700
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 27.573.747 27.573.747
   Укупно за програм 2: 28.641.700 27.573.747 56.215.447

   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 4.000.000 4.002.000 8.002.000
 Извори финансирањаза програмску активност 1301-0001:      

01  Општи приходи и примања буџета 4.000.000 - 4.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 4.000.000 4.000.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 2.000 2.000

 Укупно за програмску активност 1301-0001: 4.000.000 4.002.000 8.002.000
   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 1.770.000 1.944.363 3.714.363
425  Текуће поправке и одржавање 836.000 20.400 856.400
426  Материјал 132.000 - 132.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:      
01  Општи приходи и примања буџета 2.738.000 - 2.738.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 1.964.763 1.964.763

 Укупно за програмску активност 1301-0004: 2.738.000 1.964.763 4.702.763
   1301-4001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”

424  Специјализоване услуге - 793.160 793.160
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.200.000 - 4.200.000

 Извори финансирања за пројекат 1301-4001:      
01  Општи приходи и примања буџета 4.200.000 - 4.200.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 793.160 793.160
   Укупно за пројекат 1301-4001: 4.200.000 793.160 4.993.160

   1301-4002 ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата
421  Стални трошкови 55.000 - 55.000
422  Трошкови путовања 25.000 - 25.000
423  Услуге по уговору 240.000 - 240.000
426  Материјал 10.000 - 10.000

 Извори финансирања за пројекат 1301-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 330.000 - 330.000
   Укупно за пројекат 1301-4002: 330.000 - 330.000

 Извори финансирања за функцију 810:      
01  Општи приходи и примања буџета 11.483.000 - 11.483.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 6.757.923 6.757.923
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 2.000 2.000

 Укупно за функцију 810: 11.483.000 6.759.923 18.242.923
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150    Опште јавне услуге – истраживање и развој

   1301-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике
421  Стални трошкови 50.000 1.906 51.906
423  Услуге по уговору - 20 20
426  Материјал 80.000 - 80.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:      
01  Општи приходи и примања буџета 130.000 - 130.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 1.906 1.906
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 20 20

 Укупно за програмску активност 1301-0005: 130.000 1.926 131.926
 Извори финансирања за функцију 150:      

01  Општи приходи и примања буџета 130.000 - 130.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 1.906 1.906
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 20 20

 Укупно за функцију 150: 130.000 1.926 131.926
960    Помоћне услуге образовању

   1301-4007 ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера
424  Специјализоване услуге 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1301-4007:      
01  Општи приходи и примања буџета 3.000.000 - 3.000.000
   Укупно за пројекат 1301-4007: 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за функцију 960:      
01  Општи приходи и примања буџета 3.000.000 - 3.000.000

 Укупно за функцију 960: 3.000.000 - 3.000.000
 Извори финансирања за програм 14:

01  Општи приходи и примања буџета 14.613.000 - 14.613.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 6.759.829 6.759.829
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 2.020 2.020
   Укупно за програм 14: 14.613.000 6.761.849 21.374.849

   1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања
820    Услуге културе

   1201-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
481  Дотације невладиним организацијама 5.000.000 2.000.000 7.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.000.000 - 5.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 2.000.000 2.000.000
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 5.000.000 2.000.000 7.000.000

   1201-4002 ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Зимске чаролије на Палилули”
423  Услуге по уговору - 8.000.000 8.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1201-1002:      
13  Приходи из претходних година - 8.000.000 8.000.000
   Укупно за пројекат 1201-4002: - 8.000.000 8.000.000

 Извори финансирања за функцију 820:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.000.000 - 5.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 10.000.000 10.000.000
   Укупно за функцију 820: 5.000.000 10.000.000 15.000.000

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

информисања
  423  Услуге по уговору 810.000 - 810.000

 Извори финансирања за програмску активност1201-0004:      
01  Општи приходи и примања буџета 810.000 - 810.000
   Укупно за програмскуактивност 1201-0004: 810.000 - 810.000

 Извори финансирањаза функцију 460:      
01  Општи приходи и примања буџета 810.000 - 810.000
   Укупно за функцију 460: 810.000 - 810.000

830    Услуге емитовања и издаваштва
   1201-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања
  423  Услуге по уговору 7.388.000 - 7.388.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:      
01  Општи приходи и примања буџета 7.388.000 - 7.388.000
   Укупно за програмску активност 1201-0004: 7.388.000 - 7.388.000

 Извори финансирања за функцију 830:      
01  Општи приходи и примања буџета 7.388.000 - 7.388.000
   Укупно за функцију 830: 7.388.000 - 7.388.000
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 Извори финансирања за програм 13:      

01  Општи приходи и примања буџета 13.198.000 - 13.198.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 10.000.000 10.000.000
   Укупно за програм 13: 13.198.000 10.000.000 23.198.000

   2001  ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитањe и образовање
911    Предшколско образовање

   2001-4002  ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића
    425  Текуће поправке и одржавање 45.000.000 15.000.000 60.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2001-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 45.000.000 - 45.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 15.000.000 15.000.000
   Укупно за пројекат 2001-4002: 45.000.000 15.000.000 60.000.000

 Извори финансирања за функцију 911:
01  Општи приходи и примања буџета 45.000.000 - 45.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 15.000.000 15.000.000
   Укупно за функцију 911: 45.000.000 15.000.000 60.000.000

 Извори финансирања за програм 8:      
01  Општи приходи и примања буџета 45.000.000 - 45.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 15.000.000 15.000.000
   Укупно за програм 8: 45.000.000 15.000.000 60.000.000

   2002  ПРОГРАМ 9: Основно образовање
912    Основно образовање 

   2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
481  Дотације невладиним организацијама 8.800.000 2.000.000 10.800.000

 Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:      
01  Општи приходи и примања буџета 8.800.000 - 8.800.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 2.000.000 2.000.000
   Укупно за програмску активност 2002-0001: 8.800.000 2.000.000 10.800.000

   2002-4002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
425  Текуће поправке и одржавање 45.000.000 15.000.000 60.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-4002:      
01  Општи приходи и примања буџета 45.000.000 - 45.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 15.000.000 15.000.000
   Укупно за пројекат 2002-4002: 45.000.000 15.000.000 60.000.000

   2002-4003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.000.000 5.030.000 10.030.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-4003:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.000.000 - 5.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.030.000 5.030.000
   Укупно за пројекат 2002-4003: 5.000.000 5.030.000 10.030.000

   2002-4004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима
423  Услуге по уговору - 5.000.000 5.000.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.000.000 - 8.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-4004:      
01  Општи приходи и примања буџета 8.000.000 - 8.000.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.000.000 5.000.000
   Укупно за пројекат 2002-4004: 8.000.000 5.000.000 13.000.000

   2002-4007 ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама
421  Стални трошкови 80.000 - 80.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-4007:      
01  Општи приходи и примања буџета 80.000 - 80.000
   Укупно за пројекат 2002-4007: 80.000 - 80.000

 Извори финансирања за функцију 912:
01  Општи приходи и примања буџета 66.880.000 - 66.880.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 27.030.000 27.030.000
   Укупно за функцију 912: 66.880.000 27.030.000 93.910.000

 Извори финансирања за програм 9:
01  Општи приходи и примања буџета 66.880.000 - 66.880.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 27.030.000 27.030.000
   Укупно за програм 9: 66.880.000 27.030.000 93.910.000

3.1    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
   0602  ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе

160    Опште јавне услуге које нису  класификоване на другом месту
   0602-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница

421  Стални трошкови 5.600.000 252.590 5.852.590
425  Текуће поправке и одржавање 55.000 - 55.000
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426  Материјал 30.000 - 30.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.685.000 - 5.685.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 252.590 252.590
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 5.685.000 252.590 5.937.590

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Општи приходи и примања буџета 5.685.000 - 5.685.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 252.590 252.590
   Укупно за функцију 160: 5.685.000 252.590 5.937.590

 Извори финансирања за програм 15:      
01  Општи приходи и примања буџета 5.685.000 - 5.685.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 252.590 252.590
   Укупно за програм 15: 5.685.000 252.590 5.937.590

 Извори финансирања за главу 3.1:
01  Општи приходи и примања буџета 5.685.000 - 5.685.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 252.590 252.590
   Укупно за главу 3.1: 5.685.000 252.590 5.937.590

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) 15.000.000 2.390.000 17.390.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.057.000 1.050.000 3.107.000
413  Накнаде у натури - 540.000 540.000
414  Социјална давања запосленима - 1.100.000 1.100.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000 80.000 580.000
421  Стални трошкови 2.720.000 7.624.000 10.344.000
422  Трошкови путовања - 80.000 80.000
423  Услуге по уговору 10.950.000 3.750.000 14.700.000
424  Специјализоване услуге 8.600.000 1.835.653 10.435.653
425  Текуће поправке и одржавање 1.500.000 3.055.000 4.555.000
426  Материјал - 1.410.000 1.410.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 25.000 25.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000 1.330.000 3.330.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 3.500.000 130.000 3.630.000
512  Машине и опрема 3.350.000 540.000 3.890.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Општи приходи и примања буџета 50.177.000 - 50.177.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.965.653 5.965.653
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 18.974.000 18.974.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0001: 50.177.000 24.939.653 75.116.653

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Општи приходи и примања буџета 50.177.000 - 50.177.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.965.653 5.965.653
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 18.974.000 18.974.000
   Укупно за функцију 820: 50.177.000 24.939.653 75.116.653

 Извори финансирања за програм 13:
01  Општи приходи и примања буџета 50.177.000 - 50.177.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.965.653 5.965.653
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 18.974.000 18.974.000
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 13: 50.177.000 24.939.653 75.116.653

 Извори финансирања за главу 3.2:
01  Општи приходи и примања буџета 50.177.000 - 50.177.000
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 5.965.653 5.965.653
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 18.974.000 18.974.000
   Укупно за главу 3.2: 50.177.000 24.939.653 75.116.653

 Извори финансирања за раздео III :
01  Општи приходи и примања буџета 833.801.459 0 833.801.459
13  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - 138.645.069 138.645.069
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 18.974.000 18.974.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 4.000.000 4.000.000
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 100.000 100.000
15  Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - 21.353.582 21.353.582
   Укупно за раздео III : 833.801.459 183.072.651 1.016.874.110
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Члан 6.
Члан 7. мења се тако да гласи: „Средства буџета у износу од 877.531.993 динара и средства из осталих извора у износу 

од 183.111.010 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:
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Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1101 Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 10.607.000 8.679.639 19.286.639

Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Просторни развој у 
складу са плановима

1. Проценат покривености територије 
урбанистичком планском докумен-
тацијом

% -    

4001 Пројекат „Уклањање бесправно подигнутих објеката” – наменски прој. Министар-
ства грађевин. и Града Београда

1.195.000 - 1.195.000

Одељење за 
инспекцијске 
послове – Одсек 
за извршење

1. Сузбијање бесправне 
градње

1. Број интервенција на терену Број 64    
2. Утрошена средства из буџета за 
уклањање бесправно подигнутих 
објеката

мил
дин.

2,6

4007 Пројекат „Текуће одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општине” – 
Реконструкција зграда

5.212.000 4.964.053 10.176.053

Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Реконструкција зграда 
локалне самоуправе

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

хиљ
дин.

-    

5007 Пројекат „Капитално одржавање зграда локалне самоуправе на територији Општи-
не” – Реконструкција зграда

200.000 3.600.000 3.800.000

Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Привођење намени згра-
да локалне самоуправе

1. Капитална улагања из буџета у 
односу на на реконструисану повр-
шину (m²)

хиљ
дин.

-    

4010 Пројекат Уређење насеља на територији Општине – развој капацитета за побољша-
ње услова живота и рада становништва 

3.500.000 - 3.500.000

Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Повећање квалитета 
живота становништва

1. Број m² уређених површина у 
насељима

m² 300    

4012 Пројекат „Комуналне услуге” – Сервисирање трошкова комуналних услуга 500.000 115.586 615.586
Одељење грађе-
винских и стам-
бених послова – 
Одсек стамбених 
и комуналних 
послова

1. Сервисирање трошко-
ва комуналних услуга за 
станове у власништву 
Општине

1. Уложена буџетска средства у одно-
су на број општинских станова

хиљ
дин.

26,2    

1102 Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 28.641.700 27.573.747 56.215.447
Веће градске 
општине– члан 
Већа

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

1. Број m² јавних зелених површи-
на 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 4.640.000 350.707 4.990.707
Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Адекватан квалитет пру-
жених услуга уређивања, 
одржавања 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 23.040 333.040
Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Адекватан квалитет пру-
жених услуга одржавања 
гробаља

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

% 100    

4002 Пројекат „Текуће одржавање паркова и парковских мобилијара” 23.391.700 8.000.000 31.391.700
Веће градске 
општине– члан 
Већа

Исправност парковских 
мобилијара

1. Број ремонтованих мобилијара Број 200    
2. Степен задовољства квалитетом 
паркова и парковских мобилијара

% -    

5002 Пројекат „Капитално одржавање паркова и парковских мобилијара” 300.000 12.000.000 12.300.000
Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Исправност парковских 
мобилијара и доступност 
паркова широј популацији

1. Број новоуграђених мобилијара Број 100    

0101 Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 6.030.000  - 6.030.000
Веће градске 
општине– члан 
Већа

2. Раст производње и 
стабилност дохотка прои-
звођача

1. Удео регистрованих пољопривред-
них газдинстава у укупном броју 
пољопривредних газдинстава

% 100    

0002 Програмска активност Мере подршке руралном развоју 6.030.000 - 6.030.000
Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурентног 
пољопривредног сектора

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

% -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 11.608.300 3.589.200 15.197.500

Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Унапређење квалитета 
елемената животне средине

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

% 0,44    

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

- 3.589.200 3.589.200

Веће градске 
општине– члан 
Већа

1.Омогућавање несметаног 
одвијања саобраћаја у усло-
вима природних непогода

1. Утрошак буџетских средстава по 
радном сату ангажоване механизаци-
је и људства

хиљ
дин.

<1,3    

4005 Пројекат: Текуће одржавање зелених површина – кошење 11.608.300 - 11.608.300
Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга уређења и 
одржавања јавних зелених 
површина

1. Степен задовољства динамиком 
и квалитетом одржавања зелених 
површина

   

2. Утрошак буџетских средстава по 
радном сату ангажоване механизаци-
је и људства

хиљ
дин.

<1,3

0701 Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 170.860.000 16.000.000 186.860.000
Веће градске 
општине– члан 
Већа

2. Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
смањење броја саобраћај-
них незгода

1. Број саобраћајних незгода / 
инцидената

Број -    

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

170.860.000 13.000.000 183.860.000

Веће градске 
општине– члан 
Већа

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

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

% 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 поставље-
ним полу – рампама

Број -    

2. Број поправљених и новопоста-
вљених саобраћајних знакова и 
семафора 

Број -

4002 Пројекат: „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула” – едука-
тивни пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја

- 3.000.000 3.000.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

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

1. Број ученика обухваћених про-
јектом

Број -    

2001 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 45.000.000 15.000.000 60.000.000
Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Омогућавање обухва-
та предшколске деце у 
вртићима

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

% -    

4002 Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” – за трошкове редовног одржавања пред-
школске инфраструктуре

45.000.000 15.000.000 60.000.000

Веће градске 
општине

1. Ефикасно предшколско 
васпитање и образовање 
и рационална употреба 
средстава

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

% 5,01    

2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 66.880.000 27.030.000 93.910.000
Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Потпуни обухват 
основним образовањем и 
васпитањем

1. Обухват деце основним образова-
њем (разложено према полу)

хиљ -    

0001 Програмска активност Функционисање основних школа 8.800.000 2.000.000 10.800.000
Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Унапређење квалитета 
образовања и васпитања у 
основним школама

1. Број ученика који похађају ванна-
ставне активности (по полу – мушки 
/ женски)

% -    

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

45.000.000 15.000.000 60.000.000

Веће градске 
општине

1. Ефикасно основно 
образовање 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 похађања наставе

5.000.000 5.030.000 10.030.000

Одељење за дру-
штвене делатно-
сти и заједничке 
послове– Одсек 
за друштвене 
делатности

1. Ефикасно основно 
образовање 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

8.000.000 5.000.000 13.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Одељење за дру-
штвене делатно-
сти 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 награђених 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

80.000 - 80.000

Веће градске 
општине

1. Повећање безбедности 
наставника и ученика у ОШ 
Палилуле

1. Број притужби наставника и уче-
ника на ажурност рада софтвера

Број -    

2. Oбухват школа пројектом Број 17    
0901 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 42.347.000 22.639.250 64.986.250

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 обезбеђених 
средствимa локалног буџета 

Број -    

3. Број избег. ИРЛ, повратника / аде-
кватно решавање стамбених услова

Број -    

4. Број изб. ИРЛ, повратника /еко-
номско оснаживање 

Број -

2. Унапређењ квалитета 
услуга социјалне заштите

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

% 7,15    

2. Удео корисника лиценцираних 
услуга у укупном броју корисника 
услуга

% -    

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

% 1, 95    

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

800.000 - 800.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Обезбеђење подршке за 
материјално угрожена лица 
/ породице

1. Проценат буџетских издвајања за 
једнократне и друге облике помоћи

% 0,09    

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

Број 40    

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

23.000.000 - 23.000.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Подстицање развоја 
разноврсних социјалних и 
других услуга у заједници

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

Број 30    

2. Број програма које реализују ове 
организације

Број 20

0005 Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста 500.000 - 500.000
Веће градске 
општине – члан 
Већа

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

1. Број акција на прикупљању разли-
читих врста помоћи 

Број -    

2. Број дистрибуираних пакета хране 
за социјално угрожено становништво

Број -

3. Број корисника народне кухиње 
(или број подељених оброка у народ-
ној кухињи)

хиљ -

4. Број волонтера Црвеног крста Број 80    
4001 Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим примањи-

ма у уклањању кварова у домаћинству
2.840.000 299.160 3.139.160

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Обезбеђивање помоћи 
најугроженијем категорија-
ма становништва у уклања-
њу кварова у домаћинству

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

хиљ
дин.

<4,9    

2. Степен задовољства квалитетом 
сервисних интервенција

% >97    

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

14.382.000 - 14.382.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Помоћ породици и под-
стицај 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 решавању стамбеног питања

550.000 5.170.000 5.720.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1.Трајно стамбено збриња-
вање избеглих лица

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

хиљ
дин.

551    
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4006 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица – Помоћ интерно 

расељеним лицима у трајном решавању стамбеног питања
275.000 2.475.002 2.750.002

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1.Трајно стамбено збриња-
вање интерно расељених 
лица

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

хиљ
дин.

608    

4008 Пројекат: Економско оснаживање избеглица – подршка пројектима за самостално 
издржавање избеглица

- 280.000 280.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Успешнија интеграција 
избеглица

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

Број -    

4009 Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица – подршка пројектима за 
самостално издржавање интерно расељених лица

- 101.900 101.900

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Успешнија интеграција 
интерно расељених лица

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

Број 6    

4013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи - 3.313.188 3.313.188
Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Успешнија интеграција 
становника контејнерског 
насеља

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

Број 10    

4014 Пројекат: Једнодневни излети пензионера – туристичке туре намењене најстаријим 
суграђанима

11.000.000 - 11.000.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Унапређење положаја 
пензионера обезбеђивањем 
мера материјалне подршке

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

хиљ
дин.

<1,3    

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 63.375.000 34.939.653 98.314.653
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 инфра-
структуре према типу (установа 
кулутре, КУД, удружења)

Број -    

3. Укупан проценат издвајања за кул-
туру у оквиру локалног буџета

% 9,39    

2. Остваривање јавног 
интереса у области инфор-
мисања

1. Број сати произведених и емитова-
них ТВ и радио садржаја који допри-
носе остварењу општег интереса

Број -    

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

50.177.000 24.939.653 75.116.653

Директор ЦЗК 
„Влада Дивљан” 

1. Обезбеђење редовног 
функционисања установа 
културе 

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

% 7,0    

2. Проценат учешће сопствених при-
хода у буџету установа културе 

% 35

3. Годишња потрошња електричне 
енергије у KW по m² површине 

Број 55    

0002 Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 5.000.000 2.000.000 7.000.000
Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Унапређење разноврсно-
сти културне понуде

1. Број пројеката удружења грађана 
подржаних од стране општине

Број 5    

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

8.198.000  - 8.198.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

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

1. Број издатих билтена града/општи-
не (штампани или електронски)

Број 4    

4002 Пројекат Манифестација „Зимске чаролије на Палилули” – Приредба и подела ново-
годишњих пакетића деци Палилуле

 - 8.000.000 8.000.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Промоција културног 
стваралаштва међу децом и 
подела пакетића

1. Утрошак буџетских средстава / 
број деце обухваћене пројектом

хиљ
дин.

   

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 14.613.000 6.761.849 21.374.849
Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих гра-
ђана и грађанки Општине

1. Број чланова спортских организа-
ција и удружења

Број -    

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

Број -    

3. Проценат буџета Града / општине 
намењен за спорт

% 1,68    

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима

4.000.000 4.002.000 8.002.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

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

1. Број посебних програма спортских 
организација финансираних од 
стране Oпштине

Број 50    

2. Проценат буџета намењен финан-
сирању спортских организација 

% 0,45    
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0002 Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту 215.000 - 215.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Унапређење предшкол-
ског и школског спорта

1. Број објеката који је доступан за 
коришћење предшколском и школ-
ском спорту

Број 14    

2. Просечан број сати у години када 
су постојећи објекти доступни пред-
школском 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 укљу-
чене у школска такмичења у односу 
на укупан број девојчица

% 50    

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

2.738.000 1.964.763 4.702.763

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Обезбеђивање услова за 
рад установа из области 
спорта

1. Број програма које реализују уста-
нове из области спорта

Број 10    

2. Број спортских организација које 
користе услуге установа из области 
спорта

Број 14

3. Трошкови одржавања спорт-
ских приредби у односу на укупне 
трошкове одржавања спортских 
објеката

% -    

0005 Програмска активност Спровођење омладинске политике – финансирање активно-
сти којима се побољшава положај младих на Палилули

130.000 1.926 131.926

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 „Ташмајдан”
4.200.000 793.160 4.993.160

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Популаризација пливања 
међу омладином оба пола

1. Број полазника курса који су про-
пливали (по полу – мушки)

Број 192    

2. Број полазника курса који су про-
пливали (по полу – женски)

Број 101    

4002 Пројекат „Дунавска регата” – подршка одржавању међународне туристичке мани-
фестације

330.000 - 330.000

Веће градске 
општине – члан 
Већа

1. Развој туризма кроз 
популаризацију наутике

1. Утрошак буџетских средстава / 
број учесника у регати

хиљ
дин.

1,8    

4007 Пројекат „Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера” – Студиј-
скe посетe најбољих Палилулских студената европским центрима

3.000.000 - 3.000.000

Одељење за 
друштв. делатн. 
и заједничке 
послове – Канце-
ларија за младе

1. Интеракција студената из 
различитих земаља

1. Уложена буџетска средства / број 
учесника – студената

хиљ
дин.

24,0

2. Студијске посете волон-
тера Палилуле и Црвеног 
Крста Србије

2. Уложена буџетска средства / број 
учесника – волонтера

хиљ
дин.

28,0

0602 Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 355.459.459 15.708.913 371.168.372
Начелник 
Управе градске 
општине

1. Одрживо управно и фи-
нансијско функционисање 
Општине у складу са на-
длежностима и пословима 
локалне самоуправе

1. Суфицит или дефицит локалног 
буџета

да / не да    

2. Однос броја запослених у Општи-
ни и законом утврђеног максималног 
броја запослених

% -    

3. Број донетих аката органа и слу-
жби Општине

Број -    

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина 334.669.466 12.870.333 347.539.799
0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове рада Управе Градске општине
334.669.466 12.870.333 347.539.799

Начелник 
Управе градске 
општине

1. Функционисање управе  1. Број решених предмета по запо-
сленом

Број -    

2.Проценат решениих предмета у 
календарској години (у законском 
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

5.685.000 252.590 5.937.590

Одељење за 
општу управу 
– Одсек за са-
радњу са месним 
заједницама

1. Обезбеђено задовоља-
вање потреба и интереса 
локалног становништва де-
ловањем месних заједница 

1. Број иницијатива и предлога ме-
сних заједница према граду / општи-
ни у вези са питањима од интереса за 
локално становништво

Број -
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0009 Програмска активност Текућа буџетска резерва 9.792.993 - 9.792.993
0010 Програмска активност Стална буџетска резерва 800.000 - 800.000
0014 Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама 310.000 1.550.430 1.860.430

Штаб за ван-
редне ситуације 
општине Пали-
лула

1. Изградња ефикасног пре-
вентивног система заштите 
и спасавања на избегавању 
последица елементарних и 
других непогода

1. Број идентификованих објеката 
критичне инфраструктуре

Број -

4001 Пројекат „Услуге медијског праћења” – за маркетиншке трошкове истраживања 
заступљеости Општине у медијима

4.202.000 633.000 4.835.000

Помоћник пред-
седника градске 
општине

1. Комуникација са 
јавношћу и испољавањем 
њихових потреба

1. Број чланака / репортажа у којима 
се помиње ГО Палилула на годи-
шњем нивоу

хиљ 10,0    

2. Број чланака / репортажа у пози-
тивној конотацији у односу на укупан 
објављени број

% 99,5    

4002 Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних 
књига и изборна права – Палилула у Секретаријату за управу Градске управе Града 
Београда”– за трошкове превоза матичара

- 402.560 402.560

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 доку-
мената издатих физичким и правним 
лицима)

Број 461    

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

% 0,04    

2101 Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 43.730.534 38.359 43.768.893
Председник 
градске општине

1. Ефикасно и ефективно 
функционисање органа по-
литичког система локалне 
самоуправе

1. x    
2. x    

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

14.825.534 38.359 14.863.893

Председник 
скупштине град-
ске 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

28.815.000 - 28.815.000

Председник 
градске општине

1. Функционисање извр-
шних 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 град-
ске општине

1. Комуникација са јавно-
шћу и промоција градске 
Општине

1. Уложена буџетска средства / број 
угошћених људи

дин. 475

0501 Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 18.380.000 5.150.400 23.530.400
Веће градске 
општине– члан 
Већа

1. Смањење расхода за 
енергију

1. Укупни расходи за набавку енерги-
је у јавним зградама

мил
дин.

-    

4001 Пројекат „Текући трошкови побољшања енергетске ефикасности објеката” – Израда 
и праћење енергетских биланаса објеката

1.250.000  - 1.250.000

Веће градске 
општине

1. Смањење потрошње 
енергије

1. Текући расходи за набавку енер-
гије у јавним зградама и објектима 
у којима је побољшавана енергетска 
ефикасност

мил
дин.

-    

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

17.130.000 5.150.400 22.280.400

Веће градске 
општине

1. Смањење укупне потро-
шње енергије

1. Капитални расходи за набав-
ку енергије у јавним зградама и 
објектима у којима је побољшавана 
енергетска ефикасност

мил
дин.

-    

УКУПНО ПРОГРАМИ         877.531.993 183.111.010 1.060.643.003

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-12/2021-II, 30. јуна 2021. године

Председник 
Драгослав Шолак, ср.



30. јун 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 58 – 57

Скупштина Градске општине Палилула на 9. седници 
одржаној 30. јуна 2021. године, на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 48. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, број 111/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ПАЛИЛУЛА

1. Александру Јовичићу, дипломираном економисти, 
престаје функција председника градске општине Палилула 
због поднете оставке, са 30. јуном 2021. године.

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-20/2021-II, 30. јуна 2021. године

Председник 
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 9. седници 
одржаној 30. јуна 2021. године, на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 50. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, број 111/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Др Дарку Пауновићу, доктору медицине, престаје 
функција заменика председника градске општине Палилу-
ла, са 30. јуном 2021. године.

2. Др Дарко Пауновић, заменик председника градске оп-
штине Палилула остаје на дужности и вршиће текуће по-
слове, до избора новог заменика председника.

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-21/2021-II, 30. јуна 2021. године

Председник 
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 9. седници, 
одржаној 30. јуна 2021. године, на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 50. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, број 111/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Члановима Већа Градске општине Палилула, и то: 
1. Дејану Цветковићу, дизајнеру ентеријера, 
2. Јовани Костић, мастер политикологу социјалне поли-

тике, 
3. Софији Марковић, спец. стр. инж. индустријског ин-

жењерства,
4. Миљану Милинковићу, дипл. инж. технологије,
5. Станку Гујаничићу, дипломираном социјалном раднику,
6. Драшку Алорићу, дипломираном економисти, 
7. Саши Мехмедовићу, угоститељу, 
8. Игору Шишићу, дипломираном политикологу и 
9. Марку Пауновићу, дипломираном менаџеру, 
престаје функција члана Већа Градске општине Палилу-

ла, са 30. јуном 2021. године.
2. Именовани чланови Већа Градске општине Палилула 

из става 1. овог решења, остају на дужности и вршиће теку-
ће послове, до избора нових чланова Већа општине. 

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-22/2021-II, 30. јуна 2021. године

Председник 
Драгослав Шолак, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЗВЕЗДАРА
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2020. годину  – – – – – – – – – –  1
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – –  37
Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – 

Звездара”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  38

ПАЛИЛУЛА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. годину  – – – – – – – – – – – – – –  38
Решење о разрешењу председника градске општине Палилула   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  57
Решење о разрешењу заменика председника градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  57
Решење о разрешењу Већа Градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  57
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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


