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Цена 265 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗВЕЗДАРА
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,
72/19, 149/20, и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 19. Статута
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 124/19), донела је

ОД Л У КУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2022. годину у укупном износу од 686.708.452 динара по врстама,
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Економска
класифик.
321

Приходи

Износ

I Пренета неутрошена средства из претходне године

103.683.747

711

Порез на доходак грађана (4,49% остварених на Општини)

246.289.708

711

Порез на доходак грађана од самосталних делатности
(1,52% остварених на Општини)

8.000.000

713

Порез на имовину и земљиште (12,56% остварених на
Општини)

214.690.000

713

Порез на пренос апсолутних права (5,26% остварених на
Општини)

19.000.000

I. ОПШТИ ДЕО

714

Локалне комуналне таксе (5,71% остварених на Општини)

716

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

Члан 1.
У Одлуци о буџету ГО Звездара за 2022. годину („Службени лист Града Београда”, број 133/21) члан 1. мења се и
гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Звездара за 2022. годину састоје се од:

714

Накнада за коришћење јавних површина (18,71% остварених на Општини)

13.000.000

714

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
(62,50% остварених на Општини)

35.000.000

741

Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама

742

Општинске административне таксе (100 % наплаћених на
Општини)

I Укупни приходи и примања

686.708.452

Општи приходи и примања буџета

564.979.708

742

Приходи органа (100 % наплаћених на Општини)

Донације

18.044.997

743

Прекршајни налози (100 % наплаћених на Општини)

Неутрошена средства из претходне године

96.302.379

745

Мешовити и неодређени приходи (100 % наплаћених на
Општини)

742

Приходи од продаје добара и услуга (100 % наплаћених на
Општини)

Неутрошена средства донација и трансфера из претходне године

7.381.368

7.000.000
6.970.000

30.000
3.000.000
500.000
1.500.000
500.000
3.500.000

II Укупни расходи и издаци

686.708.452

Текући буџетски расходи и издаци

668.663.455

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

3.500.000

18.044.997

772

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

2.500.000

732

Текуће донације од међународних организација

733

Трансфери од других нивоа власти

5.000.000

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.246.643

Донације

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет за 2022. годину састоји се од:
1) укупних приходa и примања у износу од динара
686.708.452,
2) укупних расхода и издатака у износу од динара
686.708.452.

II СВЕГА:

III СВЕГА:
УКУПНО: I+II+III

564.979.708
11.798.354

18.044.997
686.708.452
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Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у
слeдећим износима:
Екон.
класификација

Опис

1
41

Средства
из буџета

Средства
из осталих
извора

Укупни
расходи
у 2022.
години

3

4

5

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

278.549.332

0 278.549.332

411

Плате и додаци запослених

220.072.592

0 220.072.592

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

36.338.445

0 36.338.445

413

Накнаде у натури ( превоз )

414

Социјална давања запосленима

7.730.100

415

Накнада трошкова за запослене

416

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

0

12.010.195

1

0

200.000

0

2.198.000

130.946.516

52.619.174 183.565.690

38.611.500

18.538.373 57.149.873

3
3.300.000

Стална резерва**

300.000

0

300.000

499

Текућа резерва***

3.000.000

0

3.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ

Позиција

Опис
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине (кл. 7+8)

583.024.705

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

583.024.705

1

– буџетска средства

564.979.708

2

– сопствени приходи

3

– донације

4

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)

422

Трошкови службених путовања

423

Услуге по уговору

47.162.616

15.803.794 62.966.410

424

Специјализоване услуге

11.390.000

2.742.406 14.132.406

425

Текуће поправке и одржавања

16.318.400

14.453.643 30.772.043

426

Материјал

17.314.000

1.080.958 18.394.958

5

45

СУБВЕНЦИЈЕ

7.000.000

11.832.000 18.832.000

6

– расходи из сопствених прихода

451

Текуће субвенције

2.000.000

4.000.000

7

– донације

454

Субвенције приватним предузећима

5.000.000

7.832.000 12.832.000

46

ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

28.580.000

20.865.360 49.445.360

463

Трансфери осталим нивоима власти

28.580.000

7.905.000 36.485.000

150.000

6.000.000

Остале дотације и трансфери

0

12.960.360 12.960.360

ОСНОВНА СРЕДСТВА

75.024.000

27.741.600 102.765.600

511

Зграде и грађевински објекти

43.000.000

22.000.000 65.000.000

512

Машине и опрема

9.644.000

5.741.600 15.385.600

513

Остале некетнине и опрема

21.000.000

21.000.000

515

Остала основна средства

47

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

20.940.860

4.170.610 25.111.470

472

Накнаде за социјалну помоћ из
буџета

20.940.860

4.170.610 25.111.470

1.380.000

0

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

20.639.000

4.500.000 25.139.000

Дотације невладиним организацијама:

17.990.000

2.500.000 20.490.000

482

Порези, таксе, казне наметнуте од
власти

483

Новчане казне по решењу суда

485

Накнаде штете за повреду или штету
нанету од стране државних органа

150.000

0

150.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

499.000

0

499.000

18.044.997

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

686.708.452

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

583.942.852

– текући буџетски расходи

566.039.455
17.903.397

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

102.765.600

8

– текући буџетски издаци

102.624.000

9

– издаци из сопствених прихода

10

– донације

141.600

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)
11

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

12

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

1.380.000

481

Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Стални трошкови

51

3.300.000

Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

465

0

564.979.708 121.728.744 686.708.452

42

0

5

499

421

150.000

4

РЕЗЕРВА

7.730.100

200.000

2

49

0 12.010.195

2.198.000

11. фебруар 2022.

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

-103.683.747

-103.683.747

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
13

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

14

Примања од задуживања (категорија 91)

15

Неутрошена средства из претходних година

16

Издаци за отплату главнице дуга (61)

17

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

103.683.747

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

103.683.747

Члан 6.
Члан 8. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022, 2023. и 2024. годину у складу са Статутом Градске општине
Звездара исказују се у следећем прегледу
Редни РазГлава
број део
1

2

1.

5

3

Назив
директног
буџетског
корисника
4

5.1. Управа ГО
Звездара

Про- Шифра ПА/
грам Пројекат

Назив капиталног пројекта

5

6

7

0701

07010002

Одржавање саобраћајних површина унутар блока у улицама: Миријевски венац 18-20 –
бициклистичка стаза, Волгина
– тротоар, Оштрељска – степениште, Рамска – степениште,
Купска – степениште, Маге
Магазиновић, Крижанићева,
Вјекослава Ковача 10-12, Миријевски венац 2, Савињска,
Нишавска

2022

Назив капиталног
пројекта

8

9

9.000.000 Одржавање саобраћајних површина унутар
блока у улицама: Владислава Бајчевића, др
Зоре Илић Обрадовић,
Данице Марковић бр. 7,
Лединачка бр. 4, Булевар
краља Александра бр.
498, Петра Бајаловића
и Шамачка, Козарчева
слепи завршетак

2023

Назив капиталног
пројекта

10

11

22.000.000 Одржавање саобраћајних
површина унутар блока
у улицама: Вјекослава
Ковача 8-12, Тихомира
Вишњевца, Раблеова 20,
Војводе Богдана 28-36,
Мирослава Крлеже, Др
Велизара Косановића ка
Дому здравља

2024
12
25.000.000

11. фебруар 2022.
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1

2

3

5

6

7

2.

5

5,1

Управа ГО
Звездара

0701

07010002

Радови на одржавању и санацији некатегорисаних путева:
Николе Груловића, прилаз
гробљу Мали Мокри Луг, део
Београдске улице, Стражарска
коса прилаз аутопуту, Набуковљева, Љубише Миодраговића, Келтска

9

10

3.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0701

07017001

Набавка опреме

4.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0602

06024005

Финансирање израде пројектно техничке документације
за различите пројекте: реконструкција ОШ „Вељко Дугошевић”, пројекти водоводне
инсталације улице Биљане
Јовановић, Светог Николе 4345, Веселина Чајкановића

5.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0602

06024005

Стучни надзор над изведеним
радовима

6.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0602

06024005

Одржавање делова система за
одвођење отпадних атмосферских вода на територији ГО
Звездара: Звездарска улица
-2 локације, Драгослава Срејовића, Учитељице Милице
Јанковић

7.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

1102

11020006

8.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0602

06024005

Финансирање изградње
дечијих игралишта на територији ГО Звездара: Микенска,
Драгослава Срејовића

15.000.000 Финансирање изградње
дечијих игралишта на
територији ГО Звездара:
Матице Српске 59-67,
Лединачка број 2

9.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0602

06024005

Изградња и одржавање
спортских објеката на територији ГО Звезадара: игралиште у улици Олге Алкалај,
игралиште и ОШ „Десанка
Максимовић”

6.000.000 Изградња и одржавање
спортских објеката на
територији ГО Звезадара: игралиште у „ОШ
Јелена Ћетковић” и ОШ
„Марија Бурсаћ”

11.

5

5.3. МЗ Звездара

0602

06020002

Изградња Услужног центра у
МЗ Мали Мокри Луг

7.000.000

12

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0602

06020001

Набавка опреме

13.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0602

06020001

Лиценце

14.

5

5.1. Управа ГО
Звездара

0902

09027001

Набавка опреме

15.

5

5.3. МЗ Звездара

0602

06020002

Набавка опреме

21.000.000 Радови на одржавању и
санацији некатегорисаних путева: Набуковљева прилаз I и II, Митков
кладенац, Николе
Груловића 7 до 11

11

12

18.000.000 Радови на одржавању и
24.000.000
санацији некатегорисаних путева: Миријево пут
за Сланце, Александра
Бугарског – прилаз гробљу, Илије Коларевића
1-9.

1.500.000 Набавка опреме

1.700.000 Набавка опреме

10.000.000 Финансирање израде
пројектно техничке документације за различите пројекте са којима ће
ГО Звездара конкурисати за буџетска средства
по основу програмског
финансирања – у складу
са одлукама руководства
ГО Звездара

2.000.000

12.000.000 Финансирање израде
пројектно техничке документације за различите
пројекте са којима ће ГО
Звездара конкурисати
за буџетска средства
по основу програмског
финансирања – у складу
са одлукама руководства
ГО Звездара

14.000.000

6.000.000 Стучни надзор над изведеним радовима

7.000.000

13.000.000 Одржавање делова
система за одвођење
отпадних атмосферских
вода на територији ГО
Звездара: Звездарска
шума – 2 ликације

10.000.000 Одржавање делова система за одвођење отпадних
атмосферских вода на
територији ГО Звездара:
Гробљанска и Милана
Предића

10.000.000

Радови на текућем одржавању гробља Мали
Мокри Луг – изградња
дела ограде

14.000.000 Радови на текућем
одржавању гробља Мали
Мокри Луг – изградња
дела ограде

16.000.000

17.000.000 Финансирање изградње
дечијих игралишта на
територији ГО Звездара:
Петраркина, Данице
Марковић

20.000.000

5.000.000 Стучни надзор над
изведеним радовима

7.000.000 Изградња и одржавање
спортских објеката на
територији ГО Звезадара:
игралиште у „ОШ Деспот
Стефан Лазаревић” и ОШ
„Драгојло Дудић”

8.000.000

13.264.000
1.380.000
141.600
480.000
102.765.600

107.700.000

126.000.000

Члан 7.
Члан 9. мења се и гласи
Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програм
1

2

1

1101
1101-0005

2

1102
1102-0003

7

9

3

Средства из
буџета

Средства из
осталих извора

Укупна
средства

4

5

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

6.000.000

7.163.643

13.163.643

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

6.000.000

7.163.643

13.163.643

Небојша Перић

Програм 2. Комуналне делатности

3.000.000

2.342.406

5.342.406

Милош Стојилковић

7
Славко Бабић

3.000.000

2.342.406

5.342.406

Небојша Перић

20.000.000

14.000.000

34.000.000

Милош Стојилковић

0701-0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

19.000.000

11.000.000

30.000.000

Небојша Перић

0701-7001

Безбедност у саобраћају

1.000.000

3.000.000

4.000.000

Небојша Перић
Станко Радовановић

2003
0902
0902-0001

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

6

Одговорна/овлашћена лица

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

2003-0001
11

Назив

Програмска активност/ Пројекат

Програм 9. Основно образовање

30.240.000

1.200.000

31.440.000

Реализација делатности основног образовања

30.240.000

1.200.000

31.440.000

Небојша Перић

Програм 11. Социјална и дечја заштита

20.088.860

16.588.964

36.677.824

Мирослав Мариновић

Једнократне помоћи и други облици помоћи

11.075.660

3.000.000

14.075.660

Радмила Урошевић

Број 13 – 4
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

12

4

5

0902-0016

Дневне услуге у заједници

3.896.000

1.790.610

0902-0017

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

2.745.200

2.745.200

Радмила Урошевић

0902-0021

Подршка особама са инвалидитетом

892.000

892.000

Радмила Урошевић

0902-4003

Реализација ЛАПЗ

300.000

Радмила Урошевић

0902-7001

Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним током
пандемије КОВИД 19

1.180.000

11.798.354

12.978.354

Програм 12. Здравствена заштита

2.000.000

0

2.000.000

Гордана Мишев

Спровођењеактивности из области јавног задравља

2.000.000

2.000.000

Марија Дамјановић

9.665.000

Гордана Мишев

1801
1801-0003

13

1201

14

Програм 13. Развој културе и информисања

5.964.340

3.700.660

4.610.000

400.000

1201-4001

Позориште Звездариште

354.340

3.300.660

1201-4002

Звездаријада

1301-0002

Подршка предшколском и школском спорту

3.000.000

Функционисање локалних спортских установа

2.000.000

0602
0602-0001

Спровођење омладинске политике (КЗМ)

4.000.000

Златко Петрин

3.655.000

Пејана Буловић

1.000.000

Соња Стаменовић

19.000.000

Богдан Лековић

8.000.000

Михајло Мазић

8.000.000

1301-0004
1301-0005

4.000.000

3.000.000

Михајло Мазић

6.000.000

Михајло Мазић
Богдан Лековић

2.000.000

0

2.000.000

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

393.795.308

67.733.071

461.528.379

Владан Јеремић

Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа ГО (130)

325.903.308

38.041.600

363.944.908

Оливера Јовановић

15.792.000

13.201.373

0602-0002

Функционисање месних заједница

28.993.373

Илија Томић

0602-0006

Инспекцијски послови

1.200.000

1.200.000

Драган Радоњић

0602-0009

Текућа буџетска резерва

3.000.000

3.000.000

Владан Јеремић

0602-0010

Стална буџетска резерва

300.000

300.000

Владан Јеремић

0602-4005

Инфраструктурни и садржајни развој заједнице

47.600.000

16.490.098

64.090.098

Небојша Перић

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

63.891.200

0

63.891.200

Владан Јеремић

2101

17

15.000.000

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

Димитрије Петров

5.010.000 Весна Петровић Урошевић

1.000.000

Програм 14. Развој спорта и омладине

7

5.686.610

300.000

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1301

16

6

1201-0002

1301-0001

15

3

11. фебруар 2022.

2101-0001

Функционисање Скупштине ГО

22.480.260

22.480.260

Александар Ерор

2101-0002

Функционисање извршних органа – Председник ГО

10.240.100

10.240.100

Владан Јеремић

2101-0002

Функционисање извршних органа – Веће ГО

31.170.840

31.170.840

Владан Јеремић

0501
0501-0001

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

5.000.000

5.000.000

10.000.000

Гордана Мишев

Енергетски менаџмент

5.000.000

5.000.000

10.000.000

Небојша Перић

564.979.708

121.728.744

686.708.452

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 8.
Члан 10. мења се и гласи:
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

Средства из буџета

Средства из осталих извора

Укупна јавна средства

1

2

3

4

5

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

20.088.860

16.588.964

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

20.088.860

16.588.964

36.677.824

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

408.886.508

51.242.973

460.129.481

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

38.041.600

367.244.908

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

15.792.000

13.201.373

28.993.373

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

20.000.000

14.000.000

34.000.000

451

Друмски саобраћај

20.000.000

14.000.000

34.000.000

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.000.000

2.342.406

5.342.406

510

Управљање отпадом

3.000.000

2.342.406

5.342.406

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

59.800.000

28.653.741

88.453.741

620

Развој заједнице

53.800.000

21.490.098

75.290.098

660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

6.000.000

7.163.643

13.163.643

700

ЗДРАВСТВО

2.000.000

740

Услуге јавног здравља

2.000.000

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

18.964.340

7.700.660

26.665.000
17.000.000

63.891.200
329.203.308

36.677.824

63.891.200

2.000.000
2.000.000

810

Услуге рекреације и спорта

13.000.000

4.000.000

820

Услуге културе

5.964.340

3.700.660

9.665.000

900

ОБРАЗОВАЊЕ

32.240.000

1.200.000

33.440.000

912

Основно образовање

30.240.000

1.200.000

31.440.000

950

Образовање које није класификовано нивоом

121.728.744

686.708.452

УКУПНО

2.000.000
564.979.708

2.000.000

11. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 13 – 5

Члан 9.
Члан 11. мења се и гласи:
Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији, као и
ближим наменама износе:

Број 13 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

11. фебруар 2022.

11. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 13 – 7

Број 13 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

11. фебруар 2022.

11. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 13 – 9

Број 13 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

11. фебруар 2022.

11. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 13 – 11

Број 13 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

11. фебруар 2022.

11. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 13 – 13

Број 13 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

11. фебруар 2022.

11. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 13 – 15

Члан 10.
Члан 12. мења се и гласи:
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:
ПРОГРАМ / Програмска
активност и пројекат
Шифра

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

3

4

Назив

1

2

1101

Програм 1 – Урбанизам и просторно
планирање
Славко Бабић

1.Просторни развој у складу са
плановима

1. Проценат покривености територије
урбанистичком планском документацијом

Циљана Циљана Циљана
вредност вредност вредност
2022.
2023.
2024.
5

6

60%

7

65%

8

1102

1. Очување и унапређење стамбе- 1. Број склопљених уговора о беспоног фонда
вратном суфинансирању активности
на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде

100

100

1. Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених
површина, одржавања чистоће
на површинама јавне намене и
зоохигијене

1. Број м2 површина јавне намене
где се одржава чистоћа у односу на
укупан број м2 јавне намене

60%

65%

0701

1. Максимална могућа покривеност насеља и територије
услугама одржавања чистоће
јавних површина

1. Степен/проценат покривености територије услугама одржавања чистоће
јавно-прометних површина

60%

65%

1. Развијеност инфраструктуре
у контексту доприноса социо
економском развоју

1. Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем

<5%

<4%

1. Стављање у функцију инфраструктурних површина

1. Проценат реализације планираних
активности

90%

90%

2003

1. Побољшање услова колективне 1. Проценат реализованих средстава
безбедности свих учесника у
саобраћају

1. Унапређење квалитета основног образовања

1. Просечан број поена на матурском
испиту (математика/српски/општи)

25,00

25,00

1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним
школама

1. Број талентоване деце подржане
од стране града/општине у односу на
укупан број деце у школама
2. Број објеката основних школа у којима је унапређен квалитет боравка деце

0902

23

23

23

4

4

4

Програм 11
-Социјална и дечја
заштита

Мирослав Мариновић

1. Повећање доступности права
и услуга социјалне заштите

1. Број грађана/ки корисника мера
материјалне или друге врсте подршке

550

550

0902-0016 Дневне услуге у
заједници

1. Унапређење заштите сиромашних

3.000.000

2.342.406

5.342.406

3.000.000

2.342.406

5.342.406

20.000.000 14.000.000

34.000.000

19.000.000 11.000.000

30.000.000

1.000.000

3.000.000

4.000.000

30.240.000

1.200.000

31.440.000

30.240.000

1.200.000

31.440.000

20.088.860 16.588.964

36.677.824

11.075.660

3.000.000

14.075.660

3.896.000

1.790.610

5.686.610

550

0902-0001 Једнократне помоћи
и други облици
помоћи
Радмила Урошевић

13.163.643

25,00

2003-0001 Функционисање
основних школа
Небојша Перић

7.163.643

100%

Програм 9 – Основно образовање

Станко Радовановић

6.000.000

90%

0701-7001 Безбедност у саобраћају
Небојша Перић

13.163.643

<3%

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Небојша Перић

7.163.643

70%

Програм 7 – Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура

Милош Стојилковић

10

6.000.000

70%

1102-0003 Одржавање чистоће
на површинама
јавне намене
Небојша Перић

9

Сви извори

100

Програм 2 – Комуналне делатности

Милош Стојилковић

Остали
извори

70%

1101-0005 Остваривање јавног
интереса у одржавању зграда
Небојша Перић

Извор 01

1. Број грађана – корисника других
мера материјалне подршке

360

360

360

2. Број жена у односу на укупан број
грађана – корисника других мера
материјалне подршке

50%

50%

50%

Број 13 – 16
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

Димитрије Петров

3

4

1. Подстицање развоја разновр- 1. Број удружења / хуманитарних
сних социјалних и других услуга организација које добијају средства из
буџета града/општине
у заједници

5

11. фебруар 2022.
6

15

7
15

8

0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Радмила Урошевић

1. Подршка развоју мреже услуга
социјалне заштите предвиђене
Одлуком о социјалној заштити и
Законом о социјалној заштити

1. Број корисника услуга у заједници у
односу на укупан број грађана

1,7%

1,7%

1,7%

2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо – едукативних услуга
у заједници

1900

1900

1900

0902-0021 Подршка особама са
инвалидитетом
Радмила Урошевић

1. Обезбеђивање услуга социјал- 1. Број услуга
не заштите за старије и одрасле 2. Број корисника
са инвалидитетом

4

4

4

150

150

150

0902-4003 Реализација ЛАПЗ
Радмила Урошевић

1. Број организованих стручних
1.Унапређење међусекторске
сарадње у области запошљавања скупова
и повећање броја запослених
2. Број запослених жена у односу на
укупан број запослених

1801

1. Унапређење запошљивости
Рома, Ромкиња и повратника
кроз стручне обуке за занате и
дигитални маркетинг

1. Број Рома и Ромкиња који су
успешно савладали стручне обуке за
занате и дигитални маркетинг

45

2. Број Рома и Ромкиња који су се
запослили након стручних обука

30

1. Унапређење здравља становништва

1.Покривеност становништва примарном здравственом заштитом

150000

150000

1.Број посебних програма и пројеката
из области јавног здравља

5

5

1. Подстицање развоја културе

1. Број посетилаца програма који
доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани

13000

13000

1. Унапређење разноврсности
културне понуде

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

20

20

1. Број одржаних представа
1. Развој културних потреба и
навика код деце предшколског и 2. Број деце која су посетила фестивал
школског узраста на територији
ГО Звездара

5.964.340

3.700.660

9.665.000

4.610.000

400.000

5.010.000

354.340

3.300.660

3.655.000

12
4500

1.Број едукативних програма
2.Број младих укључених у реализацију програма

150
15.000.000

1. Обезбеђење услова за бављење 1. Број спортских организација преко
спортом свих грађана и грађанки којих се остварује јавни интерес у
области спорта
града/општине

30

30

4.000.000

19.000.000

30
8.000.000

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

1.000.000

7

1301-0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
Михајло Мазић

2.000.000

1.000.000
1. Развој различитих знања и
вештина код младих за њихово
активно учешће у различитим
програмима у области културе

2.000.000

20

Програм 14 – Развој
спорта и омладине
Богдан Лековић

0

12.978.354

13000

1201-4002 Звездаријада

1301

300.000

5

1201-4001 Позориште Звездариште

Соња Стаменовић

300.000

2.000.000

1201-0002 Јачање културне
продукције и
уметничког стваралаштва

Пејана Буловић

892.000

150000

Програм 13 – Развој
културе и информисање

Весна Петровић Урошевић

892.000

2.000.000

Марија Дамјановић 1.Стварање услова за очување и
унапређење здравља становништва

Гордана Мишев

2.745.200

1.180.000 11.798.354

1801-0003 Спровођење активности из области
јавног здравља

1201

2.745.200

12 од 30

Програм 12 – Здравствена заштита
Гордана Мишев

10

5

0902-7001 Запошљавање Рома
у Београду на пословима развијеним
током пандемије
КОВИД 19
Златко Петрин

9

15

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

5

5

5

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

14

14

14

8.000.000
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6

7

8

1301-0002 Подршка предшколском и школском
спорту
Михајло Мазић

1. Унапређење предшколског и
школског спорта

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

2. Повећање учешћа девојчица у
спортским активностима

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

14

14

14

1000

950

1000

2.000.000

1301-0004 Функционисање
локалних спортских
установа
Михајло Мазић

1. Обезбеђивање услова за рад
установа из области спорта

1. Број програма које реализују установе из области спорта

8

8

0602

4.000.000

2.000.000
1. Подршка активном укључива- 1. Број младих корисника услуга мера
њу младих у различите друштве- омладинске политике
не активности
2. Број младих жена корисника услуга

10
3.000.000

6.000.000

8

1301-0005 Спровођење омладинске политике
Богдан Лековић

9

3.000.000

200

200

200

100

100

100

Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе

2.000.000

393.795.308 67.733.071 461.528.379

Владан Јеремић
0602-0001 Функционисање
локалне самоуправе
и градских општина

325.903.308 38.041.600 363.944.908

Оливера Јовановић
0602-0002 Функционисање
месних заједница
Илија Томић

15.792.000 13.201.373
1. Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних
заједница

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

200

200

200

0602-0006 Инспекцијски
послови
Драган Радоњић

1. Квалитетно обављање инспек- 1. Број решених предмета грађана у
цијских послова
односу на број примљених предмета

75%

75%

28.993.373

1.200.000

1.200.000

3.000.000

3.000.000

300.000

300.000

75%

0602-0009 Текућа буџетска
резерва
Владан Јеремић
0602-0010 Стална буџетска
резерва
Владан Јеремић
0602-4005 Инфраструктурни
и садржајни развој
заједнице
Небојша Перић

2101

1. Стављање у функцију инфра- 1. Проценат реализације планираних
структурних и јавних садржаја и активности
површина

85%

85%

47.600.000 16.490.098

64.090.098

63.891.200

63.891.200

22.480.260

22.480.260

10.240.100

10.240.100

31.170.840

31.170.840

90%

Програм 16 –
Политички систем
локалне самоуправе
Владан Јеремић

2101-0001 Функционисање
Скупштине
Александар Ерор
2101-0002 Функционисање
извршних органа –
Председник
Владан Јеремић
2101-0002 Функционисање
извршних органа
– Веће
Владан Јеремић
0501

Програм 17 – Енергетска ефикасност и
обновљиви извори
енергије
Гордана Мишев

1. Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној
потрошњи

1.Удео обновљивих извора енергије у
укупној потрошњи

0,01%

0,1%

1.Успостављање система енергет- 1.Постојање енергетског менаџера
ског менаџмента

10

20

5.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

0,2%

0501-0001 Енергетски менаџмент
Небојша Перић

5.000.000

30
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
У осталом делу Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину остаје неизмењена.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Обра зложење
На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 140/20 и 118/21),
предвиђено је усклађивање прихода и примања и расхода и
издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.
У односу на Одлуку о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист Града Београда”, број
133/21) промењени су следећи износи:
I – Општи део, у члану 1. и члану 2. Укупни приходи и
примања и укупни расходи и издаци, износ од 660.134.368
динара замењује се износом од 686.708.452 динара.
Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2022. годину, увећани су приходи и примања буџета у
укупном износу од 26.574.084 динара.
I – Општи део, у члану 5. увећан је план прихода на економској класификацији 321 – Пренета неурошена средства
из претходне године у износу од 24.783.087 динара.
Износ од 96.302.379 динара представља средства пренета из 2021. године. Обзиром да су процењена пренета
неутрошена средства из претходне године по Одлуци о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину износила
48.600.000 динара извршено је усаглашавање пренетих неутрошених средстава.
Неутрошена средства донација и трансфера из претходне године планирана су у износу од 7.381.368 динара.
Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину неутрошена средства донација и трансфера из претходне године планирана су била у износу од 30.300.660
динара. С обзиром да у буџетској 2021. години Градској општини Звездара нису трансферисана средства у износу од
24.000.000 динара намењена реализацији пројекта „Извођење радова на пејзажном уређењу постојећег парка и уређење
терена Степин гај – I фаза” у чијој реализацији заједнички
учествују Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Туристичка организација Београд и Градска општина
Звездара, за наведени износ умањена су неутрошена средства донација и трансфера из претходне године.
Ребалансом су додата средства у износу од 690.610 динара добијена од Града у 2021. години, као и неутрошена средства у износу од 390.098 динара добијена на основу Уговора
о додели наменских средстава, број I 401-2-97 од 21. маја
2021. године, потписаног између Министарства државне
управе и локалне самоуправе и Градске општине Звездара,
за финансирање адресних таблица и бројева након успешно
спроведеног именовања улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра.
I – Општи део, у члану 5. увећани су приходи на економској класификација 741 – Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама у износу од 30.000 динара;
I – Општи део, у члану 5. умањени су приходи на економској класификацији 716 – Комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору у износу од 30.000 динара;
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I – Општи део, у члану 5. увећани су приходи на економској класификацији 732 – Текуће донације од међународних
организација у износу од 544.354 динара;
I – Општи део, у члану 5. увећани су приходи на економској класификацији 744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 1.246.643 динара.
У односу на Одлуку о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист Града Београда”, број
133/21), у Одлуци o ребалансу буџета за 2022. годину извршена је промена расхода и издатака:
I – Општи део, издаци средстава
– у члану 6. табела – издаци буџета по основним наменама;
– у члану 7. табела – буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финансирања;
– у члану 8. табела – планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022, 2023. и 2024. годину у складу са
Статутом Градске оопшине Звездара;
– у члану 9 табела – издаци буџета по програмској класификацији;
– у члану 10. табела – издаци буџета по функционалној
класификацији;
– замењени су утврђеним износима, и налазе се у приложеним табелама.
II – Посебан део, у члану 11. Укупни расходи буџета по
организационој, функционалној и економској класификацији, укупан износ средстава износи 686.708.452 динара.
Средства из буџета износе 564.979.708 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 96.302.379
динара, неутрошена средства донација и трансфера из ранијих година износе 7.381.368 динара, средства донација
од међународних организација планирана су у износу од
11.798.354 динара, средства трансфера од других нивоа власти планирана су у износу од 5.000.000 динара, добровољни
трансфери од физичких и правних лица планирани су у износу од 1.246.643 динара.
II – Посебан део, у члану 12. Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима, извршена је следећа измена плана расхода:
– 1101 Програм 1 – Становање урбанизам и просторно
планирање
Укупан износ од 6.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Ребалансом
су планирана додатна средства, и то: добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 1.246.643 динара (извор финансирања 08) и пренета неутрошена средства
из претходне године у износу од 5.917.000 динара (извор
финансирања 13), тако да укупан план средстава износи
13.163.643 динара.
Програмска активност 1101-0005 – Остваривање јавног
интереса у одржавању зграда
Укупан износ од 6.000.000 динара (извор финансирања
01) увећан је за износ од 5.917.000 динара средстава из осталих извора (извор финансирања 13) и износ од 1.246.643
динара (извор финансирања 08) тако да укупан план средства износи 13.163.643 динара. Средства су увећана за износ од 7.163.643 динара и намењена су текућем одржавању
стамбених зграда на територији градске општине Звездара.
– 1102 Програм 2 – Комуналне делатности
Укупан износ од 3.000.000 динара (извор финансирања
01) остао је непромењен. Ребалансом су планирана и пренета неутрошена средства у износу од 2.342.406 динара (извор
финансирања 13) тако да укупан план средства износи
5.342.406 динара.
Програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће
на површинама јавне намене
Укупан износ од 3.000.000 динара (извор финансирања
01) увећан је за пренета неутрошена средства из ранијих го-
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дина у износу од 2.342.406 динара (извор финансирања 13) за
извршење пренете уговорне обавезе из претходне године.
– 0701 Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Укупан износ од 20.000.000 динара (извор финансирања 01) остао је непромењен. Укупан износ од 14.000.000
динара средстава из осталих извора финансирања остао је
непромењен (11.000.000 динара – извор финансирања 13 и
3.000.000 динара – извор финансирања 15).
Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Укупан износ од 19.000.000 динара (извор финансирања
01), као и износ од 11.000.000 динара (извор финансирања
13) остао је непромењен.
Пројекат 0701-7001 Безбедност у саобраћају
Укупан износ од 1.000.000 динара (извор финансирања
01), као и износ од 3.000.000 динара (извор финасирања 15)
остао је непромењен.
– 2003 Програм 9 – Основно образовање
Укупан износ од 30.240.000 динара (извор финансирања
01) остао је непромењен. Ребалансом су планирана пренета неутрошена средства из претходне године у износу од
1.200.000 динара (извор финансирања 13).
Програмска активност 2003-0001 – Реализација делатности основног образовања
Укупан износ од 30.240.000 динара (извор финансирања
01) увећан је за пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 1.200.000 динара (извор финансирања 13)
намењених трансферу школама на територији градске општине Звездара за радове на хитним интервенцијама.
– 0902 Програм 11 – Социјална и дечија заштита
Укупан износ од 21.088.860 динара (извор финансирања
01) умањен је за средства у износу од 1.000.000 динара и износи 20.088.860 динара. Укупан износ од 11.254.000 динара
донација од међународних организација (извор финансирања 06) увећан је за 544.354 динара и износи 11.798.354 динара. Ребалансом су планирана и пренета неутрошена средства
у износу од 4.100.000 динара (извор финансирања 13), као
и неутрошена средства донација и трансфера из претходне
године у износу од 690.610 динара (извор финсансирања 15)
тако да укупан план средства износи 36.677.824 динара.
Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и
други облици помоћи
Укупан износ од 11.075.660 динара (извор финансирања
01) увећан је за пренета неутрошена средства из ранијих
година у износу од 3.000.000 динара (извор финансирања
13) намењених набавци пакета за бебе новорођеној деци на
територији Градске општине Звездара, а у складу са скупштинском Одлуком.
Програмска активност 0902-0016 – Дневне услуге у заједници
– Укупан износ од 4.896.000 динара (извор финансирања
01) замењује се износом од 3.896.000 динара и увећава се за
пренета неутрошена средства из ранијих година у износу
од 1.100.000 динара (извор финансирања 13) и 690.610 динара неутрошених средстава донација и трансфера (извор
финансирања 15) добијених од Града у 2021. години. Средства су опредељена за одржавање стручних скупова у области популационе политике и политике равноправности полова и организовање Школе родитељства.
Програмска активност 0902-0017 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Укупан износ од 2.745.200 динара (извор финансирања
01) остао је непромењен.
Програмска активност 0902-0021 – Подршка особама са
инвалидитетом
Укупан износ од 892.000 динара (извор финансирања 01)
остао је непромењен.
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Пројекат 0902-4003 Реализација ЛАПЗ
Укупан износ од 300.000 динара (извор финансирања 01)
остао је непромењен.
Пројекат 0902-7001 Запошљавање Рома у Београду
– Укупан износ од 1.180.000 динара (извор финансирања 01) остао је непромењен. Износ од 11.254.000 динара
средстава донација од међународних организација (извор
финансирања 06) увећан је за 544.354 динара, по основу Уговора о додели бесповратних средстава са Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
број 81278273 од 17. новембра 2021. године за реализацију
Пројекта: „Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним у току пандемије Ковид 19”.
– 1801 Програм 12 – Здравствена заштита
Укупан износ од 2.000.000 динара (извор финансирања
01) остао је непромењен.
Програмска активност 1801-0003 Спровођење активности из области јавног здравља
Укупан износ од 2.000.000 динара (извор финансирања
01) остао је непромењен.
– 1201 Програм 13 – Развој културе и информисања
Укупан износ од 5.964.340 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Укупан износ од 3.300.660 динара неутрошених средстава донација
и трансфера из претходне године (извор финансирања 15)
остао је непромењен. Ребалансом су планирана пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 400.000
динара (извор финансирања 13), тако да укупан план средстава износи 9.665.000 динара.
Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
Укупан износ од 4.610.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Ребалансом
су планирана пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 400.000 динара (извор финансирања 13)
намењена организацији Филмског фестивала „Звездарске
отворене ноћи филмских авантура – ЗОНФА”.
Пројекат 1201-4001 Звездариште
Укупан износ од 354.340 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) и износ од 3.300.660 динара (извор
финансирања 15) остали су непромењени.
Пројекат 1201-4002 Звездаријада
Укупан износ од 1.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
– 1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине
Укупан износ од 15.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Укупан износ од 4.000.000 динара пренетих неутрошених средстава
из претходне године (извор финансирања 13) остао је непромењен.
Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
Укупан износ од 8.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Програмска активност 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту
Укупан износ од 3.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа
Укупан износ од 2.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен. Укупан износ од 4.000.000 динара пренетих неутрошених средстава
из претходне године (извор финансирања 13) остао је непромењен.
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Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)
Укупан износ од 2.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Укупан износ од 392.795.308 динара средстава из буџета (извор финансирања 01) увећан је за 1.000.000 динара
и износи 393.795.308 динара. Износ од 57.600.000 динара
средстава из осталих извора увећан је за 10.133.071 динар и
износи 67.733.071 динар тако да укупан план средстава износи динара.
Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Укупан износ од 325.003.308 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) увећан је за 900.000 динара и износи 325.903.308 динара. Износ од 21.100.000 динара средстава из осталих извора (извор финансирања 13) увећан
је за 16.941.600 динара и износи 38.041.600 динара (извор
финансирања 13) тако да укупан план средстава износи
363.944.908 динара.
Програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница
Укупан износ од 17.692.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) умањен је за износ од 1.900.000 динара и износи 15.792.000 динара. Укупан износ од 11.500.000
динара пренетих неутрошених средстава из претходне године увећан је за 1.701.373 динара и износи 13.201.373.
Програмска активност 0602-0006 – Инспекцијски послови
Укупан износ од 1.200.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва
Укупан износ од 3.000.000 динара остао је непромењен.
Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва
Укупан износ од 300.000 динара остао је непромењен.
Пројекат 0602-4005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице
Укупан износ од 45.600.000 динара средстава из буџета (извор финансирања 01) увећан је за 2.000.000 динара и
износи 47.600.000 динара. Укупан износ од 1.000.000 динара пренетих неутрошених средстава из претходне године
(извор финансирања 13) увећан је за износ од 15.100.000
динара и износи 16.100.000 динара. Ребалансом буџета планирана су средства у износу од 390.098 динара неутрошених
средстава донација и трансфера из ранијих година (извор
финансирања 15).
Ребалансом су опредељена средства у износу од 4.800.000
динара за радове на инвестиционом одржавању Здравствене станице Велики Мокри Луг, износ од 1.000.000 динара
представља трансфер Добровољном ватрогасном друштву
за набавку теренског возила, износ од 3.500.000 динара
представља трансфер Полицијској станици Звездара за извођење занатско грађевинских радове, износ од 1.800.000
динара представља трансфер КБЦ Звездара за радове на замени фасадне столарије, износ од 3.000.000 динара представља трансфер црвквама, и то за набавку фасадне столарије
за потребе Храма Покрова Пресвете Богородице на Звездари и за покривање капеле бакром, израду гранитних степеница и прилаза у храм и замена дела дотрајале столарије на
Храму Св. Трифуна у Малом Мокром Лугу. Ребалансом су
предвиђена и додатна средства у износу од 3.000.000 динара
за радове на одвођењу отпадних атмосферских вода.
Ребалансом су планирана неутрошена средства донација и
трансфера из ранијих година у износу од 390.098 динара добијена су у 2021. години на основу Уговора о додели наменских
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средстава, број I 401-2-97 од 21. маја 2021. године, потписаног
између Министарства државне управе и локалне самоуправе
и Градске општине Звездара, за финансирање адресних таблица и бројева након успешно спроведеног именовања улица у
оквиру процеса ажурирања адресног регистра.
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
Укупан износ од 63.891.200 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Програмска активност 2101-0001 – Функционисање
Скупштине
Укупан износ од 22.480.260 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Председник
Укупан износ од 10.240.100 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Веће
Укупан износ од 31.170.840 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
– 0501 Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Програмска активност 0501-0001 – Енергетски менаџмент
Укупан износ од 5.000.000 динара средстава из буџета
(извор финансирања 01) остао је непромењен.
Укупан износ од 5.000.000 динара трансферних средстава од других нивоа власти (извор финансирања 07) остао је
непромењен.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-5, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу чл. 78. 79. и 92.
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, 149/20 и 118/21), и члана 19. Статута Градске
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број
124/19), донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Одобрава се обављање послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2021.
годину лицу које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим
се уређује рачуноводство и ревизија, изабраном у законом
прописаном поступку.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-8, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 14. став
1. тачка 40. и члана 19. став 1. тачка 30. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист Града
Београда”, број 124/19), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И СОБНИХ ВРАТА ЗА ПОТРЕБЕ КБЦ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
Овом одлуком се утврђујe могућност употребе буџетских средстава ГО Звездара за потребе набавке добара за
замену фасадне столарије (прозора, балконских врата) и
унутрашњих врата за потребе соба за пацијенте, Клиничког
Одељења за неурологију, геријатрију, педијатрију и гинекологију Клиничко-болничког центра Звездара.
Члан 2.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за
текућу буџетску годину износи 1.800.000,00 динара са ПДВ-ом.
Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске општине Звездара.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-1, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 14. став
1. тачка 40. и члана 19. став 1. тачка 30. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист Града
Београда”, број 124/19), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОКРИВАЊЕ КАПЕЛЕ БАКРОМ, ИЗРАДУ ГРАНИТНИХ СТЕПЕНИЦА И ПРИЛАЗА У ХРАМ И ЗАМЕНУ ДЕЛА ДОТРАЈАЛЕ СТОЛАРИЈЕ НА ХРАМУ СВЕТОГ ТРИФУНА
У МАЛОМ МОКРОМ ЛУГУ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђујe могућност употребе буџетских
средстава Градске општине Звездара за потребе набавке добара за покривање капеле бакром, израду гранитних степеница и прилаза у храм и замену дела дотрајале столарије на
Храму Светог Трифуна, у Улици 20. октобра број 13ц, у Малом Мокром Лугу.
Члан 2.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за
текућу буџетску годину износи 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске општине Звездара.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-2, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 14. став
1. тачка 40. и члана 19. став 1. тачка 30. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист Града
Београда”, број 124/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ФАСАДИ ОБЈЕКТА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
Овом одлуком се утврђујe могућност употребе буџетских средстава ГО Звездара за потребе набавке грађевинско-занатских радовa на фасади објекта Полицијске станице Звездара, у Улици Милана Ракића 50а.
Члан 2.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за
текућу буџетску годину износи 3.500.000,00 динара са ПДВ-ом.
Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске општине Звездара.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-3, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 14. став
1. тачка 40. и члана 19. став 1. тачка 30. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист Града
Београда”, број 124/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ НА ЗВЕЗДАРИ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђујe могућност употребе буџетских
средстава Градске општине Звездара за потребе набавке добара за замену фасадне столарије (прозора, балконских врата) и собних врата за потребе Храма Покрова Пресвете Богородиве, у Улици кајмакчаланској 55, на Звездари.
Члан 2.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за
текућу буџетску годину износи 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
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Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се Управа Градске општине Звездара.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-4, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 59. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21), чл. 19.
и 56. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст
(„Службени лист Града Београда”, број 124/19), донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 94/19 и 119/20), у Поглављу
III – Организационе јединице и њихов делокруг, у члану 24.
Служба за вршење заједничких послова и члану 26. Служби
за управљање документима, код описа послова који се врше
у овим службама, поред постојећег уписује се:
„овера изјавe бирача да подржава изборну листу.”
У осталом делу члан остаје непромењен.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-6, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 14/22) од 7. фебруара 2022.
године и члана 19. Статута Градске општине Звездара –
пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, брoj
124/19), Скупштина Градске општине Звездара на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је

ОД Л У КУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији Градске
општине Звездара у сталном саставу:
1) Милан Мрдовић, председник,
– Саша Петровић, заменик председника;
2) Лидија Арнаутовић, члан,
– Невена Новичић, заменик члана;
3) Тања Милановић, члан,
– Марија Јовић, заменик члана;
4) Десимир Смиљковић, члан,
– Ивана Дукић Ћирић, заменик члана;
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5) Марјан Петровић, члан,
– Јелица Ракочевић, заменик члана;
6) Марија Ћулибрк, члан,
– Димитрије Живковић, заменик члана;
7) Љубомир Илкић, члан,
– Жикица Ђорђевић, заменик члана;
8) Томислав Миленковић, члан,
– Љубомир Булатовић, заменик члана;
9) Вук Мариновић, члан,
– Јелена Михаљевић, заменик члана;
10) Драган Димитриески, члан,
– Милена Момчилов, заменик члана;
11) Кристина Бијеловић, секретар,
– Биљана Момчиловић, заменик секретара.
2. У Изборну комисију Градске општине Звездара у сталном саставу именују се:
1) за председника Милан Мрдовић, дипл. правник,
– за заменика председника Кристина Бијеловић, дипл.
правник;
2) за члана Тања Милановић,
– за заменика члана Марија Јовић;
3) за члана Десимир Смиљковић,
– за заменика члана Ивана Дукић Ћирић;
4) за члана Марјан Петровић,
– за заменика члана Јелица Ракочевић;
5) за члана Лидија Арнаутовић,
– за заменика члана Невена Новичић;
6) за члана Марија Ћулибрк,
– за заменика члана Димитрије Живковић;
7) за члана Љубомир Илкић,
– за заменика члана Жикица Ђорђевић;
8) за члана Томислав Миленковић,
– за заменика члана Љубомир Булатовић;
9) за члана Драган Димитриески,
– за заменика члана Маја Павловић;
10) за члана Саша Петровић,
– за заменика члана Јелена Михаљевић;
11) за члана Бојан Чедић,
– за заменика члана Славко Шарић;
12) за секретара Оливера Јовановић, дипл. правник,
– за заменика секретара Биљана Момчиловић, дипл.
правник.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-7, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 19. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, брoj 124/19) донела је

OДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 1.
Верификује се Правилник о суфинансирању енергетске
санације породичних кућа путем уградње соларних панела
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за производњу електричне енергије за сопствене потребе
који донет на седници Већа Градске општине Звездара 18.
новембра 2021. године под бројем XI 06-54/2021.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-9, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 124/19) и члана 3. Одлуке о оснивању филмског
фестивала „Звездарске отворене ноћи филмских авантура
– ЗОНФА”, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА
„ЗВЕЗДАРСКЕ ОТВОРЕНЕ НОЋИ ФИЛМСКИХ АВАНТУРА – ЗОНФА”
I. У Савет Филмског фестивала „Звездарске отворене
ноћи филмских авантура – ЗОНФА” на период од две године, именују се:
за председника: Владан Јеремић, председник градске општине Звездара, а за чланове:
– Оливера Викторовић, глумица;
– Тијана Јанковић, глумица.
II. Задатак Савета је да:
– именује селектора фестивала, у складу са чланом 5.
Одлуке о оснивању филмског фестивала „Звездарске отворене ноћи филмских авантура – ЗОНФА”;
– утврђује главни и пратећи програм фестивала на основу предлога селектора;
– одреди место, време и дужину трајања фестивала;
– утврђује предрачун трошкова за реализацију фестивала и доставља га Одељењу за друштвене делатности Градске
општине Звездара ради планирања буџета, најкасније до 30.
августа текуће године за наредну манифестацију;
– у сарадњи са Управом и радним телима Градске општине Звездара учествују у писању пројекта, којим Општина конкурише на домаћим и међународним конкурсима
ради обезбеђивања средстава за одржавање фестивала и
обраћа се потенцијалним спонзорима и донаторима, у складу са законом;
– подноси извештај о реализацији фестивала (наративни и финансијски) Скупштини Градске општине Звездара и
Одељењу за друштвене делатности (са мишљењем о уметничком нивоу програма фестивала, посећености, медијској
кампањи, предлозима за унапређење и другим значајним
информацијама);
– врши друге послове везане за реализацију фестивала.
III. Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће Одељење за друштвене делатности.
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда” и исто ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-10, 11. фебруара 2022. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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ГРОЦКА
На основу члана 25. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22), Изборна комисија
Градске општине Гроцка на седници одржаној 11. фебруара
2022. године, доноси

ПО С ЛОВНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА
I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације,
рада и одлучивања Изборне комисије Градске општине
Гроцка (у даљем тексту: Комисија) као и друга питања од
значаја за рад Комисије.
Члан 2.
Седиште Комисије је у Гроцкој, у згради Скупштине ГО
Гроцка, Булевар ослобођења 28.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи свој печат. Печат је округлог облика, пречника 32 mm, у средини печата је грб Републике Србије. По спољном ободу печата уписан је текст:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА” *ГРОЦКА*; у следећем унутрашњем кругу уписан је текст: Град Београд – Градскa општинa Гроцка; у следећем унутрашњем кругу: Изборна комисија Градске општине Гроцка.
Текст печата исписан је ћириличним писмом.
II. САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине председник и чланови Комисије у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник, заменик
председника, осам чланова и осам заменика чланова, које
именује Скупштинa Градске општине Гроцка на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника, а у проширеном саставу и по један
опуномоћени члан-представник подносиоца проглашене
изборне листе у складу са Законом о локалним изборима.
Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина Градске општине Гроцка, на предлог председника Скупштине
ГО Гроцка, који учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Члан 7.
Председник, чланови Комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике. Председник,
заменик председника, секретар и заменик секретара Комисије морају бити дипломирани правници.
Заменици из става 1. овог члана имају иста права и одговорности, као и председник, чланови и секретар које замењују.
Председник Комисије:
– представља Комисију;
– организује рад Комисије на реализацији послова и задатака из надлежности Комисије;
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– сазива седнице Комисије и председава њеним седницама;
– стара се о припреми Пословника о раду Комисије;
– стара се о спровођењу одлука и закључака Комисије;
– представља Комисију пред надлежним домаћим и међународним органима;
– потписује акта које Комисија доноси, обавља и друге
дужности и послове који су утврђени законом и Пословником о раду Комисије;
– председник Комисије може да овласти секретара Комисије да потписује акте Комисије која се односе на питања
техничког карактера.
Чланови Изборне комисије:
– имају право и обавезу да редовно присуствују седницама Комисије;
– да учествују у расправи по питањима која су на дневном реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу о
коме се одлучује на седници;
– да обављају све дужности и задатке одређене од стране
Комисије;
– секретар Комисије:
– припрема седнице Комисије;
– координира рад чланова и заменика чланова;
– помаже по захтеву председника комисије у обављању
послова из његове надлежности;
– стара се о припреми предлога аката које доноси Комисија и обавља друге послове у складу са законом, овим пословником и налозима председника Комисије.
Члан 8.
Члана и заменика члана Комисије у проширеном саставу именује Комисија на предлог подносиоца проглашене
изборне листе који мора бити достављен најкасније седам
дана пре дана гласања.
Комисија је дужна да донесе решење о предлогу за именовање члана и заменика члана Комисије у проширеном саставу у року од 24 часа од пријема предлога.
Решење о именовању члана и заменика члана Комисија у
проширеном саставу примењује се од наредног дана од дана
када је донето.
Члан, односно заменик члана Комисије у проширеном
саставу који је разрешен, односно којем је функција престала по сили закона може се променити на захтев подносиоца проглашене изборне листе на чији предлог је именован
само док Комисија ради у проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу док укупан извештај о резултатима локалних избора не постане коначан.
Члан 9.
Решење о именовању Комисије у сталном саставу објављује се у „Службеном листу Града Београда” и на веб-презентацији.
III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Комисија у складу са Законом о локалним изборима:
1) стара се о законитом спровођењу локалних избора;
2) организује техничку припрему за локалне изборе;
3) објављује роковник за вршење изборних радњи;
4) прописује обрасце за спровођење изборних радњи;
5) именује, разрешава и констатује престанак функције
члана и заменика члана органа за спровођење избора;
6) доноси решење којим проглашава, одбацује или одбија
да прогласи изборну листу, као и закључак којим налаже подносиоцу изборне листе да отклони недостатке изборне листе;
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7) доноси решење којим констатује да је повучена проглашена изборна листа;
8) доноси решење којим констатује да место кандидата
за одборника на изборној листи остаје празно;
9) одређује бирачка места;
10) обезбеђује изборни материјал за спровођење локалних избора;
11) утврђује облик, изглед и боју гласачких листића и
контролног листа за проверу исправности гласачке кутије;
12) утврђује број гласачких листића који се штампа, као
и број резервних гласачких листића;
13) одобрава штампање гласачких листића и врши надзор над њиховим штампањем;
14) уређује начин примопредаје изборног материјала
пре и после гласања;
15) даје информације бирачима о томе да ли је у изводу
из бирачког списка евидентирано да су гласали на изборима;
16) доставља податке органима надлежним за прикупљање и обраду статистичких података;
17) одлучује о приговорима, у складу са овим законом;
18) утврђује на седници прелиминарне резултате локалних избора за сва бирачка места која су обрађена у року од
24 часа од затварања бирачких места;
19) утврђује резултате избора, доноси и објављује укупан извештај о резултатима избора;
20) подноси скупштини извештај о спроведеним изборима;
21) обавља и друге послове предвиђене овим законом.
Обрасце који су потребни за подношење изборне листе
Комисија прописује у року од три дана од дана када је одлука о расписивању избора ступила на снагу.
Комисија доноси свој пословник и објављује га на
веб-презентацији.
У свом раду Комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на избор народних посланика.
IV. НАЧИН РАДА
Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу. Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања
тог састава до завршетка избора, односно од момента када
је Комисија утврдила резултате избора и исте објавила у
„Службеном листу Града Београда” и на веб-презентацији.
Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа.
Члан 13.
Комисија ради у седницама. Седнице Комисије сазива
председник Комисије, на своју иницијативу, водећи рачуна о роковима утврђеним законом, или у најкраћем могућем року када то предложи најмање 1/3 чланова Комисије.
У раду Комисије учествују председник, чланови и секретар
Комисије и њихови заменици.
Заменици лица из претходног става имају иста права
и одговорности као и лица која замењују. Заменик члана
може присуствовати седници иако је присутан члан али без
права гласа.
Члан 14.
Позив за седницу Комисије доставља се члановима Комисије у писаном облику, а по потреби седнице се сазивају
телефоном или на други одговарајући начин.
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Изузетно позив за седницу доставља се заменицима
чланова Комисије уколико су чланови Комисије спречени
да учествују у раду седнице.
Члан 15.
Седници Комисије по позиву председника присуствују и
представници Секретаријата за Управу и Завода за информатику и статистику градске Управе, који учествују у раду
Комисије без права одлучивања. По позиву председника
Комисије седници могу присуствовати и друга лица.
Седници Комисије не може да присуствује кандидат за
одборника.
Члан 16.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова, односно заменика. Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном односно
проширеном саставу. Уместо члана Комисије који није присутан гласа његов заменик.
Члан 17.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга,
израде предлога аката, извештаја и других докумената, као
и обављања појединих изборних радњи, Комисија може
формирати радне групе из реда својих чланова, којој помоћ
пружају стручне службе.
Члан 18.
Рад Комисије је јаван. Јавност рада Комисије обезбеђује се путем презентације на општинском сајту, присуством
акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем конференција за
штампу, а преко председника или заменика председника
Комисије. Саопштење за јавност по одобрењу председника
Комисије даје служба за информисање ГО Гроцка. Конференцију за штампу може одржати председник или заменик
председника Комисије.
Члан 19.
Седници Комисије могу да присуствују домаћи и страни
посматрачи који су пријављени Комисији.
V. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 20.
Одлуке изборне комисије објављују се на веб-презентацији без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од завршетка седнице на којој су одлуке донете и на начин који
прописује Републичка изборна комисија.
На веб презентацији мора бити назначен датум и време
објављивања одлуке.
Када донесе и објави одлуку по захтеву, Комисија је дужна да подносиоца захтева телефоном или електронском
поштом обавести о томе да је одлука по његовом захтеву
донета и објављена на веб презентацији.
Ако је одлука Комисије донета по захтеву, подносилац
захтева може тражити да му се писмени отправак те одлуке
уручи у седишту Комисије или пошаље поштом.
Време када је подносилац захтева обавештен телефоном
или електронском поштом да је донета и објављена одлука
по његовом захтеву, односно време када му је уручен писмени отправак одлуке у седишту изборне комисије или
послат поштом не утиче на рачунање рока у којем може да
поднесе правна средства против те одлуке.
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VI. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 21.
По приговорима који су упућени Комисији, секретар,
односно заменик секретара припремиће за потребе Комисије најкасније у року од 24 часа од часа пријема приговора стручно мишљење о начину решавања приговора и на
основу тог мишљења сачиниће нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га треба решити.
Комисија је дужна да у року од 72 часа од пријема приговора донесе и објави решење о приговору.
Приговор и решење о приговору Комисија објављује на
веб презентацији.
Члан 22.
Против решења Комисије којим је одбачен или одбијен
приговор подносилац приговора може поднети жалбу вишем суду на чијем се подручју налази седиште скупштине у
року од 72 часа од објављивања тог решења на веб презентацији.
Жалба због тога што у прописаном року није донета одлука о приговору може се поднети у року од 72 часа од истека
рока у којем је требало да буде донета одлука о приговору.
Против решења Комисије којим је усвојен приговор
подносилац проглашене изборне листе, подносилац изборне листе, политичка странка, одборничка група, кандидат
за одборника, бирач и лице чије је име у називу изборне
листе или у називу подносиоца изборне листе могу поднети жалбу вишем суду у року од 72 часа од објављивања тог
решења на веб-презентацији ако им је тиме што је усвојен
приговор непосредно повређен правни интерес.
Изборна комисија је дужна да у року од 24 часа од пријема
жалбе достави вишем суду жалбу и све списе тог предмета.
Члан 23.
У поступку по приговорима у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом
о избору народних посланика, Законом о јединственом
бирачком списку и Законом о финансирању политичких
активности и актима донетим у спровођењу тих закона, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем
управном поступку.
VII. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 24.
Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету
јединице локалне самоуправе.
Члан 25.
Председник, чланови Комисије и секретар, као и њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде за рад у Комисији, Комисија одређује посебним актом.
Налогодавци за исплату средстава су председник и заменик председника Комисије.
Члан 26.
Стручне и административне послове за Комисију врши
секретар и заменик секретара.
По потреби, неопходну административну и техничку
помоћ при обављању задатака Комисије обезбеђују и пружају запослени из других организационих јединица Управе
у складу са законом.
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VIII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 27.
На седници Комисије води се записник о раду Комисије.
Записник садржи податке о присутности на седници, као и
главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о
којима се расправљало, са именима учесника у расправи о
одлукама, закључцима и другим актима који су на седници
донети, као и о резултатима гласања о појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. Записник потписују председник и секретар Комисије.
Члан 28.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја
о резултатима избора са изборним материјалима и руковањe тим материјалима у складу са прописима.
Члан 29.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува
документација (архивска грађа Комисије) са којом се поступа у складу са прописима.
IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена овим пословником могу се уредити одлуком Комисије,
у складу са одредбама овог пословника.
Члан 31.
Овим пословником ставља се ван снаге Пословник о
раду изборне комисије у сталном саставу ГО Гроцка број
013-7/1/2020.
Члан 32.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Београда” и на веб-презентацији.
Изборна комисија Градске општине Гроцка
Број 013-2/2022-1, 11. фебруара 2022. године
Председник
Биљана Марковић, ср.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу чл. 18. и 96. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и
члана 24. Статута Градске општине Обреновац („Службени
лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19
– испрaвка), на предлог одборничких група и самосталног одборника у Скупштини Градске општине Обреновац, донела је

ОД Л У КУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији Градске
општине Обреновац у сталном саставу:
1) Виктор Стојковић, председник,
– Павле Булатовић, заменик председника;
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2) Бојан Јанковић, члан,
– Софија Милосављевић, заменик члана;
3) Саша Николић, члан,
– Душан Боројевић, заменик члана;
4) Слободан Пејчић, члан,
– Немања Стошић, заменик члана;
5) Коста Дувњак, члан,
– Милојко Кнежевић, заменик члана;
6) Жељко Ковачевић, члан,
– Марио Ђурковић, заменик члана;
7) Доротеа Мишић, члан,
– Дејан Маринковић, заменик члана;
8) Драган Миленковић, секретар,
– Нада Митрашиновић, заменик секретара.
2. У Изборну комисију Градске општине Обреновац у
сталном саставу именују се:
1) за председника Виктор Стојковић, дипломирани
правник,
– за заменика председника Павле Булатовић, дипломирани правник;
2) за члана Бојан Јанковић,
– за заменика члана Софија Милосављевић;
3) за члана Саша Николић,
– за заменика члана Слободан Пејчић,
4) за члана Невена Миросављевић,
– за заменика члана Немања Стошић;
5) за члана Коста Дувњак,
– за заменика члана Милојко Кнежевић;
6) за члана Милош Дацковић,
– за заменика члана Бранка Филиповић;
7) за члана Душан Боројевић,
– за заменика члана Драган Стефановић;
8) за члана Жељко Ковачевић,
– за заменика члана Марио Ђурковић;
9) за члана Милан Глигорић,
– за заменика члана Драган Радивојчевић;
10) за секретара Милорад Косановић, дипломирани
правник,
– за заменика секретара Нада Митрашиновић, дипломирани правник.
3. Задаци Изборне комисије утврђени су Законом и другим прописима.
4. Седиште Изборне комисије је у Обреновцу, Вука Караџића 74.
5. Стручне и административне послове за Изборну комисију обављаће Управа Градске општине Обреновац.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Одлуку објавити и у „Службеном листу Града Београда”.
Обра зложење
Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану
18. став 2. и чалну 22. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22 – у даљем тексту:
закон), којима је утврђено да председника, чланове, секретара, заменика председника, заменике чланова и заменика
секретара изборне комисије именује скупштина.
Чланом 96. Закона прописано је да скупштина образује
изборну комисију у складу са овим законом у року од седам
дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно
наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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С обзиром на то да је чланом 96. Закона прописано да
скупштина образује изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу тј.
до 15. фебруара 2022. године јер је Закон о локалним изборима ступио на снагу 8. фебруара 2022. године стекли су се
законски услови за разрешење Изборне комисије Градске
општине Обреновац у сталном саставу именоване Решењем
Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-80
од 3. септембра 2020. године.
Чланом 11. став 1. Закона прописано је да орган за спровођење локалних избора чине председник и други чланови
органа за спровођење локалних избора и њихови заменици.
С обзиром да у градској општини Обреновац на дан ступања на снагу Закона има 64.191 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Изборну комисију Градске општине
Обреновац (као локалне самоуправе која има до 100 хиљада уписаних бирача), у складу са чланом 18. став 1. Закона,
чине председник, осам чланова, заменик председника и
осам заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области
правних наука.
У складу са чланом 20. ст. 1. и 2. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој
заступљености у укупном броју одборника који припадају
одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група
не може да предложи више од половине чланова и заменика
чланова изборне комисије у сталном саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица у Изборну комисију Градске општине Обреновац припада следећим одборничким групама:
– Одборничкој групи коалиције Александар Вучић – За
нашу децу са 42 одборника,
– Одборничкој групи коалиције Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –
Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)” са седам
одборника,
– Одборничкој групи Глас праведне Србије – коалиције
Александар Шапић – Победа за Обреновац са пет одборника.
Право да предложи члана или заменика члана у Изборној комисији Градске општине припада и самосталној
одборници Јелени Ђоровић са изборне листе Др Војислав
Шешељ – Српска радикална странка са једним одборником,
која се као одборник појединац у складу са чланом 20. став
4. Закона сматра одборничком групом у смислу предлагања
чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном
саставу с обзиром на то да је изабрана са Изборне листе
Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка која није
освојила довољан број мандата потребан за образовање одборничке групе у Скупштини Градске општине Обреновац
и да није приступила некој одборничкој групи.
С обзиром да Одборничка група коалиције Александар
Вучић – За нашу децу има 42 одборника, односно више од
половине од укупног броја одборника Скупштине Градске
општине Обреновац, она има право да предложи председника, заменика председника, три члана и три заменика члан
Изборне комисије.
У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује
скупштина на предлог председника скупштине, при чему за
секретара и заменика секретара могу да буду именовани се-
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кретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник
општинске, односно градске управе, заменик начелника општинске, односно градске управе или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има високо
образовање у области правних наука.
У складу са наведеним, одборничка група коалиције Александар Вучић – За нашу децу је у Изборну комисију
градске општине Обреновац предложила:
1) за председника Викторa Стојковићa, дипломираног
правника,
– за заменика председника Павлa Булатовићa, дипломираног правника;
2) за члана Бојанa Јанковићa,
– за заменика члана Софију Милосављевић;
3) за члана Сашу Николића,
– за заменика члана Слободана Пејчића;
4) за члана Невену Миросављевић,
– за заменика члана Немању Стошића.
Одборничка група коалиције Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –
Драган Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)” је у Изборну комисију предложила:
5) за члана Косту Дувњака,
– за заменика члана Милојка Кнежевића;
6) за члана Милоша Дацковића,
– за заменика члана Бранку Филиповић;
7) за заменика члана 6. Драгана Стефановића.
Одборничка група Глас праведне Србије – Коалиције
Александар Шапић – Победа за Обреновац је у Изборну комисију предложила:
8) за члана Жељка Ковачевића,
– за заменика члана Мариа Ђурковића;
9) за члана Милана Глигорића,
– за заменика члана Драгана Радивојчевића.
Самостална одборница Јелена Ђоровић са изборне листе Српске радикалне странке је у Изборну комисију предложила:
– за члана 6. Душана Боројевића.
Председник Скупштине градске општине је за секретара
и заменика секретара Изборне комисије предложио:
– за секретара Милорада Косановића, дипломираног
правника, начелника Управе Градске општине Обреновац;
– за заменика секретара Наду Митрашиновић, дипломираног правника, секретара Скупштине Градске општине
Обреновац.
Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се Одлука о
именовању чланова и заменика чланова изборне комисије
објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Чланом 124. ставом 1. Статута Градске општине одређено је да се Одлуке, други прописи и општи акти органа
градске општине објављују у „Службеном листу Града Београда”.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која
је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине градске општине може поднети жалбу Управном суду у Београду. Жалба се подноси преко Скупштине градске општине у
року од седам дана од дана њеног објављивања на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-8, 11. фебруара 2022. године
Председник
Милорад Јанковић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2022. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2021. годину – – –
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку фасадне столарије и собних врата за потребе КБЦ Звездара – – –
Одлука о издвајању буџетских средстава за покривање капеле бакром, израду гранитних степеница и прилаза у
храм и замену дела дотрајале столарије на Храму Светог Трифуна у Малом Мокром Лугу – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско-занатских радова на фасади објекта Полицијске станице Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку фасадне столарије за потребе Храма Покрова Пресвете Богородице на Звездари – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у
сталном саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука верификацији Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за прозводњу електричне енергије за сопствене потребе – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Савета филмског фестивала „Звездарске отворене ноћи филмских авантура – ЗОНФА”– – –
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ГРОЦКА
Пословник о раду Изборне комисије Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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ОБРЕНОВАЦ
Одлука о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и
заменика секретара Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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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.
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