
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗВЕЗДАРА

Скупштина Градске Општине Звездара, на седници одржаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 22. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 
7. и члана 19. став 1. тачка 23. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 124/19 – пречи-
шћен текст), донела је 

OДЛУKУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ O УПOTРEБИ ИМЕНА, ГРБA И ЗAСTAВE ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
У Одлуци о употреби имена, грба и заставе Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, број 86/21), 

члан 6. мења се и гласи:
„Под употребом имена Градске општине Звездара, у смислу ове одлуке, подразумева се уношење назива Градске општи-

не „Звездара” (у даљем тексту: Општина) у пословно име, тј. назив привредног друштва и установе, као и у назив удруже-
ња и друге организације у складу са посебним законом (у даљем тексту: правно лице) и предузетника”. 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-31, 8. септембра 2022. године

Председник 
Александар Ерор, с. р.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одржаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 19. Статута 
Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, број 124/19), донела је 

OДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ИЗ ИН-

ДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

Члан 1. 
Верификује се Правилник о суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на терито-

рији градске општине Звездара који донет на седници Већа Градске општине Звездара 12. маја 2022. године под бројем XI 
06-22/2022. 

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-32, 8. септембра 2022. године

Председник 
Александар Ерор, с. р.
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Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 19. Стату-
та Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службе-
ни лист Града Београда”, број 124/19), донела је 

OДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ 
ПРОЈЕКТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ИЗ ИН-
ДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1. 

Верификује се Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о суфинансирању пројекта смањења загађења ва-
здуха из индивидуалних извора на територији градске оп-
штине Звездара који донет на седници Већа Градске општине 
Звездара 10. јуна 2022. године под бројем XI 06-29/2022. 

Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-33, 8. септембра 2022. године

Председник 
Александар Ерор, с. р.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године на основу члана 19. и члана 
33. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 124/19 – пречишћен текст) и чл. 13. и 33. По-
словника Скупштине Градске општине Звездара („Службени 
лист Града Београда”, број 92/21 – пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
У Решењу о избору председника Скупштине Градске оп-

штине Звездара XI број 011-1-11 од 19. августа 2020. године, 
у ставу 2. после имена Александар Ерор, речи „на сталном 
раду”, бришу се.

У осталом делу решење остаје неизмењено. 
Овo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-36, 8. септембра 2022. године

Заменик председника
Горан Филиповић, с. р. 

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 19. и чла-
на 48. Статута Градске општине Звездара („Службени лист 
Града Београда”, број 124/19) и члана 29. Пословника Скуп-
штине Градске општине Звездара, („Службени лист Града 
Београда”, број 91/21 – пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
I. Утврђује се престанак функције члану Већа Градске 

општине Звездара Виолети Филип, због поднете оставке.

II. Престанак функције се утврђује закључно са 8. сеп-
тембром 2022. године. 

III. Решење ступа на снагу даном доношења. 
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-30, 8. септембра 2022. године

Председник 
Александар Ерор, с. р.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 19. и чл. 
41. и 48. Статута Градске општине Звездара („Службени 
лист Града Београда”, број 124/19) и чл. 26. и 29. Пословника 
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београ-
да”, број 92/21 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕ-

ЗДАРА 
Бира се за члана Већа Градске општине Звездара Михај-

ло Мазић, на сталном раду.
Члан Већа Градске општине обављаће функцију до истека 

мандата овог сазива Скупштине Градске општине Звездара. 
Овo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-35, 8. септембра 2022. године

Председник 
Александар Ерор, с. р.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 29. ст. 1 и 
3. Закона о смањену ризика од катастрофа и управљању ван-
дредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), а 
сходно Уредби о саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуације („Службени гласник РС”, број 27/20) и члана 19. 
Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, бр. 124/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИН-
СКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТО-

РИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
I. У решењу о образовању Општинског штаба за ванред-

не ситуације за територију градске општине Звездара Скуп-
штине Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, 46/14, 15/15, 75/17,124/19,119/20 и 133/21) врше 
се следећа измена: 

– разрешава се дужности члана Штаба бивша дирек-
торка Дома здравља „Звездара” – др. Драгана Трифуновић 
– Балановић; 

– именује се за члана штаба директорка Дома здравља 
„Звездара” – др. Александра Митровић спец. педијатрије. 

II. У осталом делу решење остаје неизмењено. 
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”. 
Скупштина Градске општине Звездара

XI број 011-1-34, 8. септембра 2022. године
Председник 

Александар Ерор, с. р.
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Скупштина Градске општине Звездара, на седници одржа-
ној дана 8. септембра 2022. године, на основу члана 19, став 1, 
тачка 23. Статута Градске општине Звездара („Службени лист 
Града Београда”, број 124/19 – пречишћен текст) и члана 13. 
Одлуке o упoтрeби имена, грбa и зaстaвe Градске општине Зве-
здара („Службени лист Града Београда”, број 86/21), донела је 

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на употребу имена Градске општине 

Звездара у називу спортског удружења Спортско боксерско 
удружење „Звездара Олимп”, Београд, Вјекослава Ковача 1. 

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

3. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за фи-
нансије и привреду Управе Градске општине Звездара. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-37, 8. септембра 2022. године

Председник 
Александар Ерор, с. р.

Скупштинa Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 46. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19), члана 46. 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 ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”, 

БЕОГРАД 
1. Утврђује се да је Славиши Дамјановићу, мастер еконо-

мисти, престао мандат директора Јавног предузећа Спорт-
ски центар „Олимп – Звездара”, због подношења оставке, 
закључно са 8. септембром 2022. године.

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-38, 8. септембра 2022. године

Заменик председника
Горан Филиповић, с. р.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 52. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС, бр. 15/16 и 
88/19), члана 52. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службе-
ни 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 ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – 

ЗВЕЗДАРА”
1. Именује се за вршиоца дужности директора Јавног пре-

дузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Иван Јовано-
вић из Београда, мастер менаџер, на период од једне године. 

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-39, 8. септембра 2022. године

Заменик председника
Горан Филиповић, с. р.

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године, на основу чл. 22 и 69. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19), члана 65. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕН-

ТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” o закључе-
њу Уговора о „oвердрафт” краткорочном кредиту за текућу 
ликвидност, број 492-2 од 5. септембра 2022. године. 

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

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-40, 8. септембра 2022. године

Заменик председника
Горан Филиповић, с. р.

РАКОВИЦА

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 6. септембра 2022. године, на основу члана 43. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 
118/21) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 118/21) и 
члана 19. Статута Градске општине Раковица („Службени 
лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 07/12, 35/13, 94/14 и 
79/19 ), донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупан износ средстава буџета Градске општине Рако-

вица за 2022. годину (у даљем тексту: Одлука) утврђује се у 
износу од 715.656.621 динар.

 Обим средстава (класичан оквир и обим средстава у 
складу са посебним законимa) буџета Градске општине Ра-
ковица за 2022. годину према Одлуци о обиму средстава за 
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вршење послова града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају граду односно градским 
општинама у 2022. години утврђују се у укупном износу од 
578.390.558 динара и исказани су у ставу 1. овог члана.

 У ставу један овог члана исказана су и неутроше-
на средства из 2021. године и ранијих година у износу од 
103.764.428 динара, утврђена завршним рачуном за 2021. 
годину као и наменска средства трансферисана из буџета 
Града и Републике у износу од 33.501.635 динара.

Члан 2.
 Примања буџета Градске општине Раковица из члана 

1. ове одлуке за 2022. годину утврђена су Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања који припадају Граду, одно-
сно градским општинама у 2022. години.

 Укупна примања из става један овог члана увећавају се 
за износ планираних средстава из осталих извора и пре-
нетих неутрошених средстава буџета на дан 31. децембра 
2021. године.

Укупна примања се у 2022. години увећавају за намен-
ска средства трансферисана из буџета Града и Републике, 
средства осварена по основу донација и прихода који нису 
планирани овом одлуком, а у целости припадају градској 
општини.

Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 100.000 динара. Председник општине одлучује о кори-
шћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене утвр-
ђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на 
предлог органа управе надлежног за финансије.

Члан 4.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 4.425.273 динара. Председник општине одлучује о кори-
шћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утвр-
ђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, на 
предлог органа управе надлежног за финансије.

Члан 5.
Kaпитални издаци буџета у износу од 145.125.372 ди-

нара су саставни део ове одлуке, а приказани су у следећем 
прегледу:

Назив Шифра програмске 
активности / пројекат 

Еко-
ном-
ска 

класи-
фика-
ција

Износ

Набавка опреме за потребе ГО 
Раковица 0602-0001 512 11.388.000

Нематеријална имовина – Ли-
ценце за антивирус 0602-0001 515 600.000

Пројекат „Одржавање сеоских и 
других некатегорисаних путева” 0701-5002 511 46.613.047

Пројекат „Интервенције на бе-
тонским стазама, степеништима 
и рукохватима” 

1102-5001 513 34.000.000

Пројекат „Уређење и санација 
бетонских платоа на територији 
ГО Раковица”

1102-5003 513 26.300.000

Пројекат „Уређење слободних 
површина на језеру Ресник” 1502-5001 513 20.000.000

Пројекат „Израда хидрантске 
мреже у СЦ Раковица” 0602-5023 513 3.000.000

Пројектна документација 0602-0001 511 3.000.000
Центар за културу Раковица 1201-0001 512 224.325

Назив Шифра програмске 
активности / пројекат 

Еко-
ном-
ска 

класи-
фика-
ција

Износ

УКУПНО: 145.125.372
Извори финансирања
01– Приходи из буџета 70.637.525
07 – Трансфери од других 
нивоа власти 28.000.000

13 – Вишак прихода 20.187.847
15 – Неутрошена средства 
донација, трансфера из 
ранијих година

26.300.000

Укупно 145.125.372

Члан 6.
 Приликом припреме програмског модела буџета дефи-

нишу се родно одговорни циљеви, родни индикатори учин-
ка, исхода и резултата којима се приказују планирани оче-
кивани доприноси програма, програмске активности или 
пројекта остваривању родне равноправности.

Члан 7.
 Буџет Градске општине Раковица састоји се од:

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА Економска кла-
сификација

План за 
2022. годину

1 2 3
I УКУПНА ПРИМАЊА 7+8+9+13 715.656.621
Процењена пренета неутрошена средства 
из претходне године 103.764.428
Наменска средства 53.412.921
Ненаменска средства 50.351.507
Текући приходи 7 578.390.558
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 71 566.090.558
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 294.500.000
1.2 Порез на имовину 713 237.590.558
1.3 Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 34.000.000
2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОД – ОД ЧЕГА: 74 11.500.000
2.1. Приходи од имовине, од тога: 741 1.000.000
– наплаћене камате 7411 0
– закуп непроизводне имовине 7415 1.000.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга: 742 9.000.000
– приходи од продаје добара и услуга у корист 
нивоа општина 7421 2.000.000

– општинске административне таксе 7422 2.000.000
– приходи општинских органа управе 7423 5.000.000
2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 500.000
2.4. Текући добровољнитрансфери од физичких и 
правних лица 744 0

2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 1.000.000
2.6. Меморандумске ставке 772 800.000
3. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 8 0

4. ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 733 33.501.635
5. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 9 0
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 715.656.621
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 715.656.621
1. Раходи за запослене 41 304.143.412
2. Коришћење роба и услуга 42 188.540.120
3. Отплата камата 44 0
4. Субвенције 45 6.424.000
5. Права из социјалног осигурања 47 19.470.000
6. Остали расходи 48+49 21.953.717
Текући трансфери 4631+4641+4651 30.000.000
Капитални расходи 5 145.125.372
Капитални трансфери 4632+4642
Отплата главнице домаћим кредиторима 6 0
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1 2 3
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИ-
ЦИТ) I–II 0

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) УКУПНИ 
ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМА-
ТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ

0

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ III+VI
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ

92

V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА 
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62

VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕ-
ДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕ-
ДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
IV–V

92-62 0

Ц. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
91 0

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања 911
2. Примања од иностраног задуживања 912
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 0
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611
2. Отплата главнице страним кредиторима 612
XI. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
(III+VI+VII+VIII)
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII+VIII+IX=-III) 0

Члан 8.
Приходи и примања који представљају буџетска сред-

ства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака:

ОПИС ЕКОНОМСКА
класификација

БУЏЕТ 
2022.

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8+9+13 715.656.621
Поцењена пренета неутрошена средства из прет-
ходне године 103.764.428
Наменска средства 53.412.921
Ненаменска средства 50.351.507
1. Текући приходи 7 611.892.193
1.1 Уступљени приходи 7 285.000.000
Порез на зараде 711111 285.000.000
Самодоприноси 711181
Порез на приход од пољопривреде и шумарства 711146
1.2. Изворни приходи 7 326.892.193

порез на имовину и земљиште
711147

237.590.558
713121,22

713421,22,23
Локалне административне таксе 742251 2.000.000

Локалне комуналне таксе
714,716, 

741531,32,35 34.000.000
Самосталне делатности 711121,22,23 9.500.000
Текући трансфери 733 33.501.635
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица 744
Камате 741151
Накнада за коришћење минералних сировина 741511 1.000.000
Приходи од продаје добара и услуга од стране 
тржишних организација у корист нивоа општина 742151 2.000.000
Накнада за уређење грађевинског земљишта 742253 0
Приходи који својом делатношћу 5.000.000
остваре органи општина 742351
Прекршајни налози и новчане казне 7433 500.000
Мешовити и неодређени приходи 745 1.000.000
Меморандумске ставке 772 800.000
2. Примања од продаје нефинансијске 0
имовине 8
3. Примања од задуживања 9 0

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, утвр-
ђују се у следећим износима:

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ОПИС УКУПНА 
СРЕДСТВА

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 304.143.412
411 Плате и додаци за запослене 243.499.180
412 Социјални доприноси на терет послодавца 40.667.333
413 Накнаде у натури 7.472.630
414 Социјална давања запосленима 7.846.344
415 Накнаде трошкова за запослене 289.300
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.368.625
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 188.540.120
421 Стални трошкови 25.028.610
422 Трошкови путовања 57.863
423 Услуге по уговору 69.379.733
424 Специјализоване услуге 8.365.000
425 Текуће поправке и одржавање 74.559.854
426 Материјал 11.149.060
44 ОТПЛАТА КАМАТА 0
441 Отплата камата домаћим пословним банкама 0
450 Субвенције 6.424.000
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 6.424.000
46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 30.000.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 30.000.000
465 Остале дотације и трансфери 0
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 19.470.000
472 Накнада за социјалну заштиту 19.470.000
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 17.428.444
481 Дотације невладиним организацијама 15.533.444
482 Порези, обавезне таксе и казне 762.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.133.000
49 РЕЗЕРВЕ 4.525.273
49911 Стална буџетска резерва 100.000
49912 Текућа буџетска резерва 4.425.273
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 145.125.372
511 Зграде и грађевински објекти 49.613.047
512 Машине и опрема 11.612.325
513 Остале некретнине и опрема 83.300.000
515 Нематеријална имовина 600.000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0
УКУПНО: 715.656.621

Расходи и издаци буџета Градске општине Раковица по 
функционалној класификацији:

ОПИС
Функц. 

Класифика-
ција

Укупна 
средства

Опште јавне услуге 100 432.146.900
Извршни и законодавни органи 111 66.292.694
Опште услуге 130 330.834.758
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 160 35.019.448
Јавни ред и безбедност 300 11.148.950
Судови 330 8.148.950
Јавни ред и безбедност некласификован на другом 
месту 360 3.000.000

Послови становања и заједнице 600 173.135.797
Стамбени развој 610 42.622.750
Развој заједнице 620 130.513.047
Рекреација, спорт, култура и вере 800 48.634.974
Услуге рекреације и спорта 810 3.300.000
Услуге културе 820 45.334.974
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на 
другом месту 860 0

Образовање 900 30.720.000
Предшколско образовање 911 0
Основно образовање 912 0
Образовање које није дефинисано нивоом 950 30.720.000
Социјална заштита 000 19.870.000
Старост 020 400.000
Незапосленост 050 1.150.000
Социјална заштита некласификована на другом месту 090 18.320.000
УКУПНО: 715.656.621
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 715.656.621 динар, а формирана су приходима и примањима из следе-

ћих извора финансирања:
– текући приходи буџета у износу од 578.390.558 динара – извор финансирања 01;
– неутрошена средства из 2021. и ранијих година у износу од 103.764.428 динара – извор финансирања 13 и 15.
– наменска средства трансферисана из буџета Града и Републике у износу од 33.501.635 динара.

Члан 10.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Раковица за 2022. годину у износу од 715.656.621 динар распоређује се 

по програмима:
НАЗИВ ПРОГРАМА Шифра 

програма Износ

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање 1101 42.622.750
Програм 2 – Комуналне делатности 1102 63.900.000
Програм 3 – Локални економски развој 1501 1.150.000
Програм 4 – Развој туризма 1502 20.000.000
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктуре 0701 49.613.047
Програм 9 – Основно образовање и васпитање 2003 30.720.000
Програм 11 – Социјална и дечја заштита 0902 18.520.000
Програм 13 – Развој културе и информисања 1201 45.334.974
Програм 14 – Развој спорта и омладине 1301 3.500.000
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 0602 374.003.156
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 2101 66.292.694
УКУПНО: 715.656.621

Члан 11.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Раковица за 2022. годину у износу од 715.656.621 динар распоређује се 

по корисницима – носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.
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ОПИС План извор 01 Средства из 
осталих извора

Укупна сред-
ства

1 СКУПШТИНА ГО 0,00 0,00 0,00
2101 Политички систем локалне самоуправе 0,00 0,00 0,00
2101-0001 Функционисање скупштине 0,00 0,00 0,00

111 Извршни и законодавни органи 0,00 0,00 0,00
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 9.353.942,00 0,00 9.353.942,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.557.836,00 0,00 1.557.836,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 145.000,00 0,00 145.000,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 88.900,00 0,00 88.900,00
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 0,00 0,00
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 33.000,00 0,00 33.000,00
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.350.000,00 0,00 6.350.000,00
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 600.000,00 0,00 600.000,00

Извори финансирања за функцију 111 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 18.128.678,00 0,00 18.128.678,00

Укупно за функцију 111 18.128.678,00 0,00 18.128.678,00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 18.128.678,00 0,00 18.128.678,00
Укупно за програмску активност 2101-0001 18.128.678,00 0,00 18.128.678,00

2101-4011 Локални избори-Београд 0,00 0,00 0,00
111 Извршни и законодавни органи 0,00 0,00 0,00

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 0,00 924.625,00 924.625,00
Извори финансирања за функцију 111 0,00 0,00 0,00

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 924.625,00 924.625,00
Укупно за функцију 111 0,00 924.625,00 924.625,00
Извори финансирања за пројекат 2101-4011 0,00 0,00 0,00

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 924.625,00 924.625,00
Укупно за пројекат 2101-4011 0,00 924.625,00 924.625,00
Извори финансирања за програм 2101 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 18.128.678,00 0,00 18.128.678,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 924.625,00 924.625,00

Укупно за програм 2101 18.128.678,00 924.625,00 19.053.303,00
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Извори финансирања за раздео 1 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 18.128.678,00 0,00 18.128.678,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 924.625,00 924.625,00

Укупно за раздео 1 18.128.678,00 924.625,00 19.053.303,00
2 ПРЕДСЕДНИК ГО 0,00 0,00 0,00

2101 Политички систем локалне самоуправе 0,00 0,00 0,00
2101-0002 Функционисање извршних органа 0,00 0,00 0,00

111 Извршни и законодавни органи 0,00 0,00 0,00
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 10.848.954,00 0,00 10.848.954,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.979.227,00 0,00 1.979.227,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 176.000,00 0,00 176.000,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 88.900,00 0,00 88.900,00
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 0,00 0,00
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 33.000,00 0,00 33.000,00
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 40.000,00 0,00 40.000,00

Извори финансирања за функцију 111 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 13.166.081,00 0,00 13.166.081,00

Укупно за функцију 111 13.166.081,00 0,00 13.166.081,00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 13.166.081,00 0,00 13.166.081,00
Укупно за програмску активност 2101-0002 13.166.081,00 0,00 13.166.081,00
Извори финансирања за програм 2101 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 13.166.081,00 0,00 13.166.081,00
Укупно за програм 2101 13.166.081,00 0,00 13.166.081,00
Извори финансирања за раздео 2 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 13.166.081,00 0,00 13.166.081,00
Укупно за раздео 2 13.166.081,00 0,00 13.166.081,00

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНСКИ ПОСЛОВИ 0,00 0,00 0,00
2101 Политички систем локалне самоуправе 0,00 0,00 0,00
2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 0,00 0,00 0,00

111 Извршни и законодавни органи 0,00 0,00 0,00
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 28.627.585,00 0,00 28.627.585,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 4.885.725,00 0,00 4.885.725,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 290.000,00 0,00 290.000,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200.000,00 0,00 200.000,00
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 0,00 0,00
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 70.000,00 0,00 70.000,00

Извори финансирања за функцију 111 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 34.073.310,00 0,00 34.073.310,00

Укупно за функцију 111 34.073.310,00 0,00 34.073.310,00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0003 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 34.073.310,00 0,00 34.073.310,00
Укупно за програмску активност 2101-0003 34.073.310,00 0,00 34.073.310,00
Извори финансирања за програм 2101 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 34.073.310,00 0,00 34.073.310,00
Укупно за програм 2101 34.073.310,00 0,00 34.073.310,00
Извори финансирања за раздео 3 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 34.073.310,00 0,00 34.073.310,00
Укупно за раздео 3 34.073.310,00 0,00 34.073.310,00

4 ОПШТИНСКА УПРАВА 0,00 0,00 0,00
0602 Опште услуге локалне самоуправе 0,00 0,00 0,00
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 0,00 0,00 0,00

 и градских општина 0,00 0,00 0,00
130 Опште услуге 0,00 0,00 0,00

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 165.317.576,00 0,00 165.317.576,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 27.436.940,00 0,00 27.436.940,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 6.045.050,00 0,00 6.045.050,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 6.644.865,00 0,00 6.644.865,00
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 269.115,00 0,00 269.115,00
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 3.174.000,00 0,00 3.174.000,00
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 14.805.000,00 0,00 14.805.000,00
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 57.863,00 57.863,00
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423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 28.482.000,00 2.243.200,00 30.725.200,00
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.482.000,00 0,00 1.482.000,00
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 10.822.727,00 12.371.334,00 23.194.061,00
426 МАТЕРИЈАЛ 9.470.000,00 90.000,00 9.560.000,00

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГ 6.424.000,00 0,00 6.424.000,00

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 170.000,00 0,00 170.000,00
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 652.000,00 0,00 652.000,00
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1.133.000,00 0,00 1.133.000,00
511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.388.000,00 10.000.000,00 11.388.000,00
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600.000,00 0,00 600.000,00

Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 285.316.273,00 0,00 285.316.273,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 8.047.010,00 8.047.010,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 6.333.200,00 6.333.200,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 12.382.187,00 12.382.187,00

Укупно за функцију 130 285.316.273,00 26.762.397,00 312.078.670,00
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0,00 0,00 0,00

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 200.000,00 0,00 200.000,00
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 17.714.175,00 0,00 17.714.175,00
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00
426 МАТЕРИЈАЛ 120.000,00 0,00 120.000,00
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 110.000,00 0,00 110.000,00

Извори финансирања за функцију 160 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 25.894.175,00 0,00 25.894.175,00

Укупно за функцију 160 25.894.175,00 0,00 25.894.175,00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 311.210.448,00 0,00 311.210.448,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 8.047.010,00 8.047.010,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 6.333.200,00 6.333.200,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 12.382.187,00 12.382.187,00

Укупно за програмску активност 0602-0001 311.210.448,00 26.762.397,00 337.972.845,00
0602-0006 Инспекцијски послови 0,00 0,00 0,00

130 Опште услуге 0,00 0,00 0,00
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 13.937.300,00 0,00 13.937.300,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.250.999,00 0,00 2.250.999,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 402.825,00 0,00 402.825,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 512.556,00 0,00 512.556,00
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 20.185,00 0,00 20.185,00
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00

Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 17.123.865,00 0,00 17.123.865,00

Укупно за функцију 130 17.123.865,00 0,00 17.123.865,00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 17.123.865,00 0,00 17.123.865,00
Укупно за програмску активност 0602-0006 17.123.865,00 0,00 17.123.865,00

0602-0009 Текућа буџетска резерва 0,00 0,00 0,00
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0,00 0,00 0,00

499 Средства резерве 4.425.273,00 0,00 4.425.273,00
Извори финансирања за функцију 160 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 4.425.273,00 0,00 4.425.273,00
Укупно за функцију 160 4.425.273,00 0,00 4.425.273,00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 4.425.273,00 0,00 4.425.273,00
Укупно за програмску активност 0602-0009 4.425.273,00 0,00 4.425.273,00

0602-0010 Стална буџетска резерва 0,00 0,00 0,00
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0,00 0,00 0,00

499 Средства резерве 100.000,00 0,00 100.000,00
Извори финансирања за функцију 160 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 100.000,00 0,00 100.000,00
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Укупно за функцију 160 100.000,00 0,00 100.000,00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 100.000,00 0,00 100.000,00
Укупно за програмску активност 0602-0010 100.000,00 0,00 100.000,00

0602-0014 Ванредне ситуације 0,00 0,00 0,00
130 Опште услуге 0,00 0,00 0,00

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 1.324.711,00 0,00 1.324.711,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 213.942,00 0,00 213.942,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 49.125,00 0,00 49.125,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 44.445,00 0,00 44.445,00
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 0,00 0,00
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00

Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 1.632.223,00 0,00 1.632.223,00

Укупно за функцију 130 1.632.223,00 0,00 1.632.223,00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0014 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 1.632.223,00 0,00 1.632.223,00
Укупно за програмску активност 0602-0014 1.632.223,00 0,00 1.632.223,00

0602-5022 Постављање лед расвете у хали СЦ Раковица 0,00 0,00 0,00
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0,00 0,00 0,00

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за функцију 160 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за функцију 160 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за пројекат 0602-5022 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за пројекат 0602-5022 0,00 0,00 0,00

0602-5023 Израда хидрантске мреже у СЦ Раковица 0,00 0,00 0,00
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0,00 0,00 0,00

513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 1.825.200,00 1.174.800,00 3.000.000,00
Извори финансирања за функцију 160 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 1.825.200,00 0,00 1.825.200,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 1.174.800,00 1.174.800,00

Укупно за функцију 160 1.825.200,00 1.174.800,00 3.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 0602-5023 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 1.825.200,00 0,00 1.825.200,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 1.174.800,00 1.174.800,00

Укупно за пројекат 0602-5023 1.825.200,00 1.174.800,00 3.000.000,00
Извори финансирања за програм 0602 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 336.317.009,00 0,00 336.317.009,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 8.047.010,00 8.047.010,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 7.508.000,00 7.508.000,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 12.382.187,00 12.382.187,00

Укупно за програм 0602 336.317.009,00 27.937.197,00 364.254.206,00
0701 Организација саобраћаја и саобраћајна 0,00 0,00 0,00

инфраструктура 0,00 0,00 0,00
0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја на ГО Раковица 0,00 0,00 0,00

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 0,00 0,00 0,00
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 958.000,00 958.000,00
426 МАТЕРИЈАЛ 0,00 342.000,00 342.000,00
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 550.000,00 550.000,00

Извори финансирања за функцију 360 0,00 0,00 0,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Укупно за функцију 360 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0005 0,00 0,00 0,00

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Укупно за програмску активност 0701-0005 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0701-5002 Одржавање сеоских и других некатегорисаних путева 0,00 0,00 0,00
на територији ГО Раковица 0,00 0,00 0,00

620 Развој заједнице 0,00 0,00 0,00
511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 35.600.000,00 11.013.047,00 46.613.047,00
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Извори финансирања за функцију 620 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 35.600.000,00 0,00 35.600.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 11.013.047,00 11.013.047,00

Укупно за функцију 620 35.600.000,00 11.013.047,00 46.613.047,00
Извори финансирања за пројекат 0701-5002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 35.600.000,00 0,00 35.600.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 11.013.047,00 11.013.047,00

Укупно за пројекат 0701-5002 35.600.000,00 11.013.047,00 46.613.047,00
Извори финансирања за програм 0701 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 35.600.000,00 0,00 35.600.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 11.013.047,00 11.013.047,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Укупно за програм 0701 35.600.000,00 14.013.047,00 49.613.047,00
0901 0,00 0,00 0,00
0901-0001 Једнократне помоћи 0,00 0,00 0,00

и други облици помоћи 0,00 0,00 0,00
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за функцију 090 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за програмску активност 0901-0001 0,00 0,00 0,00

0901-4003 Телеасистенција 0,00 0,00 0,00
020 Старост 0,00 0,00 0,00

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за функцију 020 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за функцију 020 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за пројекат 0901-4003 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за пројекат 0901-4003 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за програм 0901 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за програм 0901 0,00 0,00 0,00

0902 Социјална и дечја заштита 0,00 0,00 0,00
0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 0,00 0,00 0,00

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00

Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00

Укупно за функцију 090 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00
Извори финансирања за програмску активност 0902-0001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00
Укупно за програмску активност 0902-0001 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом 0,00 0,00 0,00
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Укупно за функцију 090 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 0902-0021 0,00 0,00 0,00

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Укупно за програмску активност 0902-0021 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0902-4001 Набавка грађевинског материјала и опреме за 0,00 0,00 0,00
интерно расељена и избегла лица 0,00 0,00 0,00

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 300.000,00 9.900.000,00 10.200.000,00

Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 0,00 300.000,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00
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15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 8.370.000,00 8.370.000,00
Укупно за функцију 090 300.000,00 9.900.000,00 10.200.000,00
Извори финансирања за пројекат 0902-4001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 0,00 300.000,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 8.370.000,00 8.370.000,00

Укупно за пројекат 0902-4001 300.000,00 9.900.000,00 10.200.000,00
0902-4003 Телеасистенција 0,00 0,00 0,00

020 Старост 0,00 0,00 0,00
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 400.000,00 0,00 400.000,00

Извори финансирања за функцију 020 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 400.000,00 0,00 400.000,00

Укупно за функцију 020 400.000,00 0,00 400.000,00
Извори финансирања за пројекат 0902-4003 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 400.000,00 0,00 400.000,00
Укупно за пројекат 0902-4003 400.000,00 0,00 400.000,00
Извори финансирања за програм 0902 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 5.620.000,00 0,00 5.620.000,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 11.370.000,00 11.370.000,00

Укупно за програм 0902 5.620.000,00 12.900.000,00 18.520.000,00
1101 Становање,урбанизам и просторно планирање 0,00 0,00 0,00
1101-0004 Стамбена подршка 0,00 0,00 0,00

610 Стамбени развој 0,00 0,00 0,00
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 20.000.000,00 22.622.750,00 42.622.750,00

Извори финансирања за функцију 610 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 22.622.750,00 22.622.750,00

Укупно за функцију 610 20.000.000,00 22.622.750,00 42.622.750,00
Извори финансирања за програмску активност 1101-0004 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 22.622.750,00 22.622.750,00

Укупно за програмску активност 1101-0004 20.000.000,00 22.622.750,00 42.622.750,00
Извори финансирања за програм 1101 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 22.622.750,00 22.622.750,00

Укупно за програм 1101 20.000.000,00 22.622.750,00 42.622.750,00
1102 Комуналне делатности 0,00 0,00 0,00
1102-5001 Интервенција на бетон.стазама,степен и рукохватима 0,00 0,00 0,00

620 Развој заједнице 0,00 0,00 0,00
511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 30.000.000,00 4.000.000,00 34.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Укупно за функцију 620 30.000.000,00 4.000.000,00 34.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 1102-5001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Укупно за пројекат 1102-5001 30.000.000,00 4.000.000,00 34.000.000,00
1102-5002 Санација отвор.спор. и рекр.тер. на ГО Раковица 0,00 0,00 0,00

620 Развој заједнице 0,00 0,00 0,00
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

Извори финансирања за функцију 620 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

Укупно за функцију 620 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
Извори финансирања за пројекат 1102-5002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
Укупно за пројекат 1102-5002 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

1102-5003 Уређ. и сна. бетонских платоа на тер.ГО Раковица 0,00 0,00 0,00
620 Развој заједнице 0,00 0,00 0,00

513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 0,00 26.300.000,00 26.300.000,00
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Извори финансирања за функцију 620 0,00 0,00 0,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 26.300.000,00 26.300.000,00

Укупно за функцију 620 0,00 26.300.000,00 26.300.000,00
Извори финансирања за пројекат 1102-5003 0,00 0,00 0,00

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 26.300.000,00 26.300.000,00
Укупно за пројекат 1102-5003 0,00 26.300.000,00 26.300.000,00
Извори финансирања за програм 1102 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 26.300.000,00 26.300.000,00

Укупно за програм 1102 33.600.000,00 30.300.000,00 63.900.000,00
1201 Развој културе и информисања 0,00 0,00 0,00
1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког 0,00 0,00 0,00

уметничког стваралаштва 0,00 0,00 0,00
820 Услуге културе 0,00 0,00 0,00

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 750.000,00 0,00 750.000,00
Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 750.000,00 0,00 750.000,00
Укупно за функцију 820 750.000,00 0,00 750.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 750.000,00 0,00 750.000,00
Укупно за програмску активност 1201-0002 750.000,00 0,00 750.000,00

1201-4001 Улица отвореног срца 0,00 0,00 0,00
820 Услуге културе 0,00 0,00 0,00

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 0,00 1.368.444,00 1.368.444,00
Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 1.007.710,00 1.007.710,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 360.734,00 360.734,00

Укупно за функцију 820 0,00 1.368.444,00 1.368.444,00
Извори финансирања за пројекат 1201-4001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 1.007.710,00 1.007.710,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 360.734,00 360.734,00

Укупно за пројекат 1201-4001 0,00 1.368.444,00 1.368.444,00
1201-4002 Међународни Раковачки карневал 0,00 0,00 0,00

820 Услуге културе 0,00 0,00 0,00
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 100.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 100.000,00 0,00 100.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00

Укупно за функцију 820 100.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 1201-4002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 100.000,00 0,00 100.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00

Укупно за пројекат 1201-4002 100.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00
1201-4003 Раковачко лето 0,00 0,00 0,00

820 Услуге културе 0,00 0,00 0,00
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.200.000,00 2.000.000,00 3.200.000,00

Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Укупно за функцију 820 1.200.000,00 2.000.000,00 3.200.000,00
Извори финансирања за пројекат 1201-4003 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Укупно за пројекат 1201-4003 1.200.000,00 2.000.000,00 3.200.000,00
1201-4004 Дани Раковице 0,00 0,00 0,00

820 Услуге културе 0,00 0,00 0,00
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 555.000,00 1.000.000,00 1.555.000,00

Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 555.000,00 0,00 555.000,00
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07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Укупно за функцију 820 555.000,00 1.000.000,00 1.555.000,00
Извори финансирања за пројекат 1201-4004 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 555.000,00 0,00 555.000,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Укупно за пројекат 1201-4004 555.000,00 1.000.000,00 1.555.000,00
Извори финансирања за програм 1201 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 2.605.000,00 0,00 2.605.000,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 4.907.710,00 4.907.710,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 360.734,00 360.734,00

Укупно за програм 1201 2.605.000,00 8.268.444,00 10.873.444,00
1301 Развој спорта и омладине 0,00 0,00 0,00
1301-0001 Подршка локалним спортским 0,00 0,00 0,00

организаацијама, удружењима и савезима 0,00 0,00 0,00
810 Услуге рекреације и спорта 0,00 0,00 0,00

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.700.000,00 300.000,00 3.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 300.000,00 300.000,00

Укупно за функцију 810 2.700.000,00 300.000,00 3.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 300.000,00 300.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0001 2.700.000,00 300.000,00 3.000.000,00
1301-0002 Подршка предшколском 0,00 0,00 0,00

и школском спорту 0,00 0,00 0,00
810 Услуге рекреације и спорта 0,00 0,00 0,00

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 300.000,00 0,00 300.000,00
Извори финансирања за функцију 810 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 0,00 300.000,00
Укупно за функцију 810 300.000,00 0,00 300.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 0,00 300.000,00
Укупно за програмску активност 1301-0002 300.000,00 0,00 300.000,00

1301-4006 Награде и признања за успешне спортисте 0,00 0,00 0,00
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 200.000,00 0,00 200.000,00
Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 200.000,00 0,00 200.000,00
Укупно за функцију 090 200.000,00 0,00 200.000,00
Извори финансирања за пројекат 1301-4006 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 200.000,00 0,00 200.000,00
Укупно за пројекат 1301-4006 200.000,00 0,00 200.000,00
Извори финансирања за програм 1301 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 300.000,00 300.000,00

Укупно за програм 1301 3.200.000,00 300.000,00 3.500.000,00
1501 Локални економски 0,00 0,00 0,00

развој 0,00 0,00 0,00
1501-0002 Мере активне 0,00 0,00 0,00

политике запошљавања 0,00 0,00 0,00
050 Незапосленост 0,00 0,00 0,00

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 71.928,00 0,00 71.928,00
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 634.400,00 0,00 634.400,00
426 МАТЕРИЈАЛ 443.672,00 0,00 443.672,00

Извори финансирања за функцију 050 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

Укупно за функцију 050 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
Укупно за програмску активност 1501-0002 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
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Извори финансирања за програм 1501 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

Укупно за програм 1501 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
1502 Развој туризма 0,00 0,00 0,00
1502-5001 Уређење слободних површина на језеру Ресник 0,00 0,00 0,00

620 Развој заједнице 0,00 0,00 0,00
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620 0,00 0,00 0,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Укупно за функцију 620 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 1502-5001 0,00 0,00 0,00

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Укупно за пројекат 1502-5001 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Извори финансирања за програм 1502 0,00 0,00 0,00

07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Укупно за програм 1502 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

2002 Програм 08-Предшколско васпитање 0,00 0,00 0,00
2002-0001 Функционисање 0,00 0,00 0,00

основних школа 0,00 0,00 0,00
950 Образовање које није дефинисано нивоом 0,00 0,00 0,00

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0,00 0,00
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 0,00 0,00

Извори финансирања за функцију 950 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00

Укупно за функцију 950 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за програмску активност 2002-0001 0,00 0,00 0,00
Извори финансирања за програм 2002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 0,00 0,00 0,00
Укупно за програм 2002 0,00 0,00 0,00

2003 Програм 09-Основно образовање 0,00 0,00 0,00
2003-0001 Реализација делатности основног образовања 0,00 0,00 0,00

950 Образовање које није дефинисано нивоом 0,00 0,00 0,00
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 950 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Укупно за функцију 950 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
Укупно за програмску активност 2003-0001 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2003-4001 Едукација деце у основним школама уметност говора 0,00 0,00 0,00
950 Образовање које није дефинисано нивоом 0,00 0,00 0,00

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 720.000,00 0,00 720.000,00
Извори финансирања за функцију 950 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 720.000,00 0,00 720.000,00
Укупно за функцију 950 720.000,00 0,00 720.000,00
Извори финансирања за пројекат 2003-4001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 720.000,00 0,00 720.000,00
Укупно за пројекат 2003-4001 720.000,00 0,00 720.000,00
Извори финансирања за програм 2003 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 30.720.000,00 0,00 30.720.000,00
Укупно за програм 2003 30.720.000,00 0,00 30.720.000,00
Извори финансирања за 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 468.812.009,00 0,00 468.812.009,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 32.577.010,00 32.577.010,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 50.351.507,00 50.351.507,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 53.412.921,00 53.412.921,00

Укупно за 468.812.009,00 136.341.438,00 605.153.447,00
4.1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,00 0,00 0,00

0602 Опште услуге локалне самоуправе 0,00 0,00 0,00
0602-0002 Функционисање месних заједница 0,00 0,00 0,00
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160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0,00 0,00 0,00
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

Извори финансирања за функцију 160 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

Укупно за функцију 160 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Укупно за програмску активност 0602-0002 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Извори финансирања за програм 0602 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Укупно за програм 0602 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Извори финансирања за главу 4.1 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Укупно за главу 4.1 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

4.2 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 0,00 0,00 0,00
1201 Развој културе и информисања 0,00 0,00 0,00
1201-0001 Функционисање локалних установа културе 0,00 0,00 0,00

820 Услуге културе 0,00 0,00 0,00
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 7.415.100,00 0,00 7.415.100,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.234.726,00 0,00 1.234.726,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 220.530,00 0,00 220.530,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 177.778,00 0,00 177.778,00
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 8.351.682,00 0,00 8.351.682,00
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 12.277.958,00 0,00 12.277.958,00
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.383.000,00 0,00 3.383.000,00
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 493.043,00 0,00 493.043,00
426 МАТЕРИЈАЛ 683.388,00 0,00 683.388,00
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 224.325,00 0,00 224.325,00

Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 34.461.530,00 0,00 34.461.530,00

Укупно за функцију 820 34.461.530,00 0,00 34.461.530,00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 34.461.530,00 0,00 34.461.530,00
Укупно за програмску активност 1201-0001 34.461.530,00 0,00 34.461.530,00
Извори финансирања за програм 1201 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 34.461.530,00 0,00 34.461.530,00
Укупно за програм 1201 34.461.530,00 0,00 34.461.530,00
Извори финансирања за главу 4.2 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 34.461.530,00 0,00 34.461.530,00
Укупно за главу 4.2 34.461.530,00 0,00 34.461.530,00
Извори финансирања за раздео 4 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 504.873.539,00 0,00 504.873.539,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 32.577.010,00 32.577.010,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 50.351.507,00 50.351.507,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 53.412.921,00 53.412.921,00

Укупно за раздео 4 504.873.539,00 136.341.438,00 641.214.977,00
6 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 0,00 0,00 0,00

0602 Опште услуге локалне самоуправе 0,00 0,00 0,00
0602-0005 Омбудсман 0,00 0,00 0,00

330 Судови 0,00 0,00 0,00
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 6.674.012,00 0,00 6.674.012,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.107.938,00 0,00 1.107.938,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 144.100,00 0,00 144.100,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 88.900,00 0,00 88.900,00
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 0,00 0,00
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 134.000,00 0,00 134.000,00

Извори финансирања за функцију 330 0,00 0,00 0,00
01 Општи приходи и примања буџета 8.148.950,00 0,00 8.148.950,00

Укупно за функцију 330 8.148.950,00 0,00 8.148.950,00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 8.148.950,00 0,00 8.148.950,00
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Укупно за програмску активност 0602-0005 8.148.950,00 0,00 8.148.950,00
Извори финансирања за програм 0602 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 8.148.950,00 0,00 8.148.950,00
Укупно за програм 0602 8.148.950,00 0,00 8.148.950,00
Извори финансирања за раздео 6 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 8.148.950,00 0,00 8.148.950,00
Укупно за раздео 6 8.148.950,00 0,00 8.148.950,00
Извори финансирања укупно 0,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета 578.390.558,00 0,00 578.390.558,00
07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 33.501.635,00 33.501.635,00
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 0,00 50.351.507,00 50.351.507,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 0,00 53.412.921,00 53.412.921,00

УКУПНО 578.390.558,00 137.266.063,00 715.656.621,00

Члан 12.
 Укупан обим средстава буџета Градске општине Раковица за 2022. годину у износу од 715.656.621 динар распоређује се 

по програмској класификацији:

Ст
ра
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ги
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ЈАЦИ-
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ИЗНОС Остали 
извори Сви извори

SGB Шифра Назив 01 04 06 07 08 09 13 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (5 до 10) 12 (4 до 10)

1101 Програм 1 – Становање, урбанизам и про-
сторно планирање

0004 Програмска активност Стамбена подршка
04 ОПШТИНСКА УПРАВА

610 Стамбени развој
425 Текуће поправке и одржавање 20.000.000 22.622.750 42.622.750 42.622.750

Укупно за пројекат 0004 20.000.000 0 0 0 0 0 22.622.750 0 22.622.750 42.622.750
Укупно за функцију 610 20.000.000 0 0 0 0 0 22.622.750 0 22.622.750 42.622.750
Извори финансирања за Програм 1501:

01 приходи из буџета 20.000.000 20.000.000
04 сопствени приходи буџ.корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0
08 донације од невл.орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 22.622.750 22.622.750

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програм 1101 20.000.000 0 0 0 0 0 22.622.750 0 22.622.750 42.622.750
1102 Програм 2 – Комуналне делатности

5001 Интервенција на бетонским стазама и руко-
хватима

04 Општинска управа
620 Развој заједнице
513 Остале некретнине и опрема 30.000.000 4.000.000 34.000.000

Укупно за пројекат 5001: 30.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 34.000.000
Укупно за функцију 620 30.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 34.000.000

5002 Санација отворених спортских и рекреатив-
них терена

04 Општинска управа
620 Развој заједнице
425 Текуће поправке и одржавање 3.600.000 3.600.000

Укупно за пројекат 5001: 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600.000
Укупно за функцију 620 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600.000

5003 Уређење и санација бетонских платоа на 
територији ГО Раковица

04 Општинска управа
620 Развој заједнице
513 Остале некретнине и опрема 26.300.000 26.300.000

Укупно за пројекат 5001: 0 0 0 0 0 0 0 26.300.000 26.300.000 26.300.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (5 до 10) 12 (4 до 10)
Укупно за функцију 620 0 0 0 0 0 0 0 26.300.000 26.300.000 26.300.000
Извори финансирања за Програм 1102:

01 приходи из буџета 33.600.000 33.600.000
04 сопствени приходи буџ. корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0
08 донације од невл.орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 4.000.000 4.000.000

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 26.300.000 26.300.000

Укупно за програм 1102 33.600.000 0 0 0 0 0 4.000.000 26.300.000 30.300.000 63.900.000
1501 Програм 3 – Локални економски развој

0002 Програмска активност Мере активне полити-
ке запошљавања

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
050 Незапосленост
421 Стални трошкови 71.928 71.928 71.928
423 Услуге по уговору 634.400 634.400 634.400
426 Материјал 443.672 443.672 443.672

Укупно за пројекат 0004 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000 1.150.000
Укупно за функцију 610 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000 1.150.000
Извори финансирања за Програм 1501:

01 приходи из буџета 1.150.000 1.150.000
04 сопствени приходи буџ.корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0
08 донације од невл. орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програм 1501 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000
1502 Програм 4 – Развој туризма

5001 Пројекат „Уређење слободних површина на 
језеру Ресник” 

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
620 Развој заједнице
513 Остале некретнине и опрема 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Укупно за пројекат 0004 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000
Укупно за функцију 610 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000
Извори финансирања за Програм 1502:

01 приходи из буџета 0 0
04 сопствени приходи буџ.корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 20.000.000 20.000.000
08 донације од невл.орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програм 1502 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000

0701 Програм 7 – Организација саобраћаја и сао-
браћајна инфраструктуре

0005 Прпграмска активност Унапређење безбедно-
сти саобраћаја

04 ОПШТИНСКА УПРАВА

360 Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту

423 Услуге по уговору 958.000 958.000 958.000
426 Материјал 342.000 342.000 342.000
472 Накнаде за соц заштиту из буџета 1.150.000 1.150.000 1.150.000

481 Дотација осталим непрофитним институ-
цијама 550.000 550.000 550.000

Укупно за програмску активност 0005: 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Укупно за функцију 360 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (5 до 10) 12 (4 до 10)

5002 Пројекат капитално одржавање сеоских и 
других некатегорисаних путева

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
620 Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти 35.600.000 11.013.047 11.013.047 46.613.047

Укупно за програмску активност 5001: 35.600.000 0 0 0 0 0 11.013.047 0 11.013.047 46.613.047
Укупно за функцију 620 35.600.000 0 0 0 0 0 11.013.047 0 11.013.047 46.613.047
Извори финансирања за програм 0701

01 приходи из буџета 35.600.000 35.600.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0
08 донације од невл. орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 11.013.047 11.013.047

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 3.000.000 3.000.000

Укупно за програм 0701 35.600.000 0 0 0 0 0 11.013.047 3.000.000 14.013.047 49.613.047
2003 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

0001 Прпграмска активност Функционисање 
основних школа

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
950 Образовање које није дефинисано нивоом
423 Услуге по уговору 0 0
463 Трансфери осталим нивоима власти 30.000.000 0 30.000.000

Укупно за програмску активност 0001 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000
Укупно за функцију 950 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

4001 Пројекат Едукација деце у основним школама 
Уметност говора

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
950 Образовање које није дефинисано нивоом
481 Дотације невладиним организацијама 720.000 0 720.000

Укупно за програмску активност 0001 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000
Укупно за функцију 950 720.000 0 0 0 0 0 0 0 720.000
Извори финансирања за програм 2003

01 приходи из буџета 30.720.000 30.720.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0
08 донације од невл. орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програм 2003 30.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.720.000

0902 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИ-
ТА

0001 Програмска активност Једнократне помоћи и 
други облици помоћи

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.920.000 0 4.920.000
Укупно за функцију 090 4.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.920.000
Извори финансирања за програмску активност 0001

01 приходи из буџета 4.920.000 4.920.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програмску активност 0001 4.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.920.000

0021 Подршка старим особама и особама са инва-
лидитетом
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (5 до 10) 12 (4 до 10)

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Укупно за функцију 090 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0008

01 приходи из буџета 0 0
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 3.000.000 3.000.000

Укупно за програмску активност 0008 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000

4001 Набавка грађевинског материјал и опреме за 
избегла и интерно расељена лица

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 1.530.000 8.370.000 9.900.000 10.200.000
Укупно за функцију 090 300.000 0 0 1.530.000 0 0 0 8.370.000 9.900.000 10.200.000
Извори финансирања за пројекат 4001:

01 приходи из буџета 300.000 300.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 1.530.000 1.530.000

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 8.370.000 8.370.000

Укупно за пројекат 4001 300.000 0 0 1.530.000 0 0 0 8.370.000 9.900.000 10.200.000

4003 Пројекат Телеасистенција за грађане општине 
Раковица

020 Старост
424 Специјализоване услуге 400.000 0 400.000

Укупно за функцију 020 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Извори финансирања за пројекат 4003:

01 приходи из буџета 400.000 400.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за пројекат 4003 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000
Извори финансирања за програм 0901

01 приходи из буџета 5.620.000 5.620.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 1.530.000 1.530.000
08 донације од невл.орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 11.370.000 11.370.000

Укупно за програм 0902 5.620.000 0 0 1.530.000 0 0 0 11.370.000 12.900.000 18.520.000
1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

0001 Програмска активност Функционисање ло-
калних установа културе ЦК Раковица

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (5 до 10) 12 (4 до 10)
820 Услуге културе
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.415.100 7.415.100
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.234.726 1.234.726
413 Накнада у натури 220.530 220.530
414 Социјална давања запосленима 177.778 177.778
416 Награде и бинуси 0
421 Стални трошкови 8.351.682 8.351.682
422 Трошкови путовања 0 0
423 Услуге по уговору 12.277.958 12.277.958
424 Специјализоване услуге 3.383.000 3.383.000
425 Текуће поправке и одржавање 493.043 493.043
426 Материјал 683.388 683.388
465 Остале дотације и трансфери 0
481 Дотације невладиним организацијама 0
511 Зграде и грађевински објекти 0
512 Машине и опрема 224.325 0 224.325

Укупно за програмску активност 0001 34.461.530 0 0 0 0 0 0 0 0 34.461.530

0002 Програмска активност Јачање културне про-
дукције и уметничког стваралаштва

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 750.000 750.000

Укупно за програмску активност 0002 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000
4001 Улица отвореног срца

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 1.007.710 360.734 1.368.444

Укупно за пројекат 4001 0 0 0 0 0 0 1.007.710 360.734 1.368.444 1.368.444
4002 Међународни Раковачки карневал

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 100.000 3.900.000 4.000.000

Укупно за пројекат 4001 100.000 0 0 0 0 0 3.900.000 0 3.900.000 4.000.000
4003 Пројекат Раковачко лето

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 1.200.000 2.000.000 3.200.000

Укупно за пројекат 4001 1.200.000 0 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 3.200.000
4004 Пројекат Дани Раковице

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
820 Услуге културе
481 Дотације невладиним организацијама 555.000 1.000.000 1.555.000

Укупно за пројекат 4001 555.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 1.555.000
Укупно за функцију 820 37.066.530 0 0 3.000.000 0 0 4.907.710 360.734 8.268.444 45.334.974
Извори финансирања за програм 1201

01 приходи из буџета 37.066.530 37.066.530
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 3.000.000 3.000.000
08 донације од невл.орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 4.907.710 4.907.710

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 360.734 360.734

Укупно за програм 1201 37.066.530 0 0 3.000.000 0 0 4.907.710 360.734 8.268.444 45.334.974
1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

0001 Програмска активност Подршка локалним 
спортским организацијама и удружењима

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
810 Услуге рекреације и спорта

481 Дотације невладиним организацијама 2.700.000 300.000 3.000.000

Укупно за програмску активност 0001 2.700.000 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 3.000.000

0002 Програмска активност Подршка предшкол-
ском и школском спорту

04 ОПШТИНСКА УПРАВА
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810 Услуге рекреације и спорта
481 Дотације невладиним организацијама 300.000 300.000

Укупно за програмску активност 0001 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

4006 Пројекат Награде и признања за успешне 
спортисте

04 ОПШТИНСКА УПРАВА

090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 0 200.000
Укупно за пројекат 4006 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
Укупно за функцију 810 3.200.000 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 3.500.000
Извори финансирања за програм 1301

01 приходи из буџета 3.200.000 3.200.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0
08 донације од невл. организација и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 300.000 300.000

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програм 1301 3.200.000 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 3.500.000
0602 Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 165.317.576 165.317.576
412 Социјални доприноси на терет послодавца 27.436.940 27.436.940
413 Накнаде у натури 6.045.050 6.045.050
414 Социјална давања запосленима 6.644.865 6.644.865
415 Накнаде трошкова за запослене 269.115 269.115
416 Јубиларне награде 3.174.000 3.174.000
421 Стални трошкови 14.805.000 14.805.000
422 Трошкови путовања 47.010 10.853 57.863
423 Услуге по уговору 28.482.000 2.243.200 30.725.200
424 Специјализоване услуге 1.482.000 1.482.000
425 Текуће поправке и одржавање 10.822.727 12.371.334 23.194.061
426 Материјал 9.470.000 90.000 9.560.000
451 Субвенције јавним нефин.орг. 6.424.000 6.424.000
465 Остале дотације и трансфери 0
481 Дотације невладиним организацијама 170.000 170.000
482 Порези, обавезне таксе иказне 652.000 652.000
483 Новчане казне и пенали по решењу суда 1.133.000 1.133.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 2.000.000 3.000.000
512 Машине и опрема 1.388.000 8.000.000 2.000.000 0 11.388.000
515 Нематеријална имовина 600.000 600.000

Укупно за функцију 130 285.316.273 0 0 8.047.010 0 0 6.333.200 12.382.187 26.762.397 312.078.670

0001 Програмска активност Функционисање ло-
калне самоуправе и градских општина

04 Управа градске општине

160 Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту

421 Стални трошкови 200.000 0 200.000
423 Услуге по уговору 17.714.175 0 17.714.175
424 Специјализоване услуге 3.100.000 0 3.100.000
425 Текуће поправке и одржавање 4.650.000 0 4.650.000
426 Материјал 120.000 0 120.000
482 Порези, обавезне таксе иказне 110.000 110.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 0

Укупно за функцију 160 25.894.175 0 0 0 0 0 0 0 0 25.894.175
Извори финансирања за програмску активност 0001

01 приходи из буџета 311.210.448 311.210.448
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 8.047.010 8.047.010

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0
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13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 6.333.200 6.333.200

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 12.382.187 12.382.187

Укупно за програмску активност 0001 311.210.448 0 0 8.047.010 0 0 6.333.200 12.382.187 26.762.397 337.972.845

0002 Програмска активност Функционисање 
месних заједница

04 Управа градске општине
160 Опште услуге
421 Стални трошкови 1.600.000 1.600.000
425 Текуће поправке и одржавање 0 0

Укупно за функцију 160 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
Извори финансирања за програмску активност 0002:

01 приходи из буџета 1.600.000 1.600.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програмску активност 0002: 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000
04 ОПШТИНСКА УПРАВА

0006 Програмска активност Инспекцијски послови
130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.937.300 13.937.300
412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.250.999 2.250.999
413 Накнаде у натури 402.825 402.825
414 Социјална давања запосленима 512.556 512.556
415 Накнаде трошкова за запослене 20.185 20.185
416 Јубиларне награде 0
424 Специјализоване услуге 0 0 0
465 Остале дотације и трансфери 0

Укупно за функцију 130 17.123.865 0 0 0 0 0 0 0 0 17.123.865
Извори финансирања за програмску активност 0006

01 приходи из буџета 17.123.865 17.123.865
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програмску активност 0006: 17.123.865 0 0 0 0 0 0 0 0 17.123.865
04 ОПШТИНСКА УПРАВА

0009 Програмска активност Текућа буџетска 
резерва

160 Опште услуге
499121 Текућа резерва 4.425.273 4.425.273

Укупно за функцију 160 4.425.273 0 0 0 0 0 0 0 0 4.425.273
Извори финансирања за програмску активност 0009

01 приходи из буџета 4.425.273 4.425.273
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програмску активност 0009: 4.425.273 0 0 0 0 0 0 0 0 4.425.273
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04 ОПШТИНСКА УПРАВА

0010 Програмска активност Стална буџетска 
резерва

160 Опште услуге
499111 Стална резерва 100.000 100.000

Укупно за функцију 160 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
Извори финансирања за програмску активност 0010

01 приходи из буџета 100.000 100.000
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програмску активност 0010: 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000
04 ОПШТИНСКА УПРАВА

0014 Програмска активност Ванредне ситуације
130 Опште услуге
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.324.711 1.324.711
412 Социјални доприноси на терет послодавца 213.942 213.942
413 Накнаде у натури 49.125 49.125
414 Социјална давања запосленима 44.445 44.445
415 Накнаде трошкова за запослене 0
423 Услуге по уговору 0 0
424 Специјализоване услуге 0
426 Материјал 0 0
512 Машине и опрема 0 0

Укупно за функцију 130 1.632.223 0 0 0 0 0 0 0 0 1.632.223
Извори финансирања за програмску активност 0014

01 приходи из буџета 1.632.223 1.632.223
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програмску активност 0014 1.632.223 0 0 0 0 0 0 0 0 1.632.223
06 Заштитник грађана

0005 Програмска активност Заштитник грађана
330 Судови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.674.012 6.674.012
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.107.938 1.107.938
413 Накнаде у натури 144.100 144.100
414 Социјална давања запосленима 88.900 88.900
415 Накнаде трошкова за запослене 0
416 Јубиларне награде 134.000
465 Остале дотације и трансфери 0

Укупно за функцију 330 8.148.950 0 0 0 0 0 0 0 0 8.148.950
Извори финансирања за програмску активност 0005

01 приходи из буџета 8.148.950 8.148.950
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0
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Укупно за програмску активност 0005: 8.148.950 0 0 0 0 0 0 0 0 8.148.950

5023 Израда хидрантске мреже у СЦ Раковица
160 Опште услуге
513 Остале некретнине и опрема 1.825.200 1.174.800 1.174.800 3.000.000

Укупно за функцију 160 1.825.200 0 0 0 0 0 1.174.800 0 1.174.800 3.000.000
Извори финансирања за пројекат 5022

01 приходи из буџета 1.825.200
04 сопствени приходи буџетских корисника 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 0 0

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 1.174.800 0 0

Укупно за пројекат 5022 1.825.200 0 0 0 0 0 1.174.800 0 1.174.800 3.000.000
Извори финансирања за програм 0602

01 приходи из буџета 346.065.959 346.065.959
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 8.047.010 8.047.010

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 7.508.000 7.508.000

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 12.382.187 12.382.187

Укупно за програм 0602 346.065.959 0 0 8.047.010 0 0 7.508.000 12.382.187 27.937.197 374.003.156

2101 Програм 16 – Политички систем локалне 
самоуправе

0001 Програмска активност – Функционисање 
скупштине

01 Скупштина градске општине
111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9.353.942 9.353.942
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.557.836 1.557.836
413 Накнаде у натури 145.000 145.000
414 Социјална давања запосленима 88.900 88.900
415 Накнаде трошкова за запослене 0
416 Јубиларне награде 33.000 33.000
423 Услуге по уговору 6.350.000 6.350.000
465 Остале дотације и трансфери 0
481 Дотације невладиним организацијама 600.000 600.000

Укупно за програмску активност 0001 18.128.678 0 0 0 0 0 0 0 0 18.128.678
4011 Пројекат Локални избори-Београд

01 Скупштина градске општине
111 Извршни и законодавни органи
416 Накнаде члановима комисије 924.625 924.625 924.625
423 Услуге по уговору 0 0

Укупно за пројекат 4011 0 0 0 924.625 0 0 0 0 924.625 924.625

0002 Програмска активност – Функционисање 
извршних органа

02 Председник градске општине
111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.848.954 10.848.954
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.979.227 1.979.227
413 Накнада у натури 176.000 176.000
414 Социјална давања запосленима 88.900 88.900
415 Накнаде трошкова за запослене 0
416 Јубиларне награде 33.000 33.000
465 Остале дотације и трансфери 0
481 Дотације невладиним организацијама 40.000 40.000

Укупно за програмску активност 0002 13.166.081 0 0 0 0 0 0 0 0 13.166.081
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0003 Програмска активност – Подршка раду извр-
шних органа власти и скупштине

03 Веће градске општине
111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 28.627.585 28.627.585
412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.885.725 4.885.725
413 Накнада у натури 290.000 290.000
414 Социјална давања запосленима 200.000 200.000
415 Накнаде трошкова за запослене 0
416 Јубиларне награде 70.000 70.000
465 Остале дотације и трансфери 0

Укупно за програмску активност 0003: 34.073.310 0 0 0 0 0 0 0 0 34.073.310
Укупно за функцију 111 65.368.069 0 0 924.625 0 0 0 0 924.625 66.292.694
Извори финансирања за Програм 2102:

01 приходи из буџета 65.368.069 65.368.069
04 сопствени приходи буџ.корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0 0
07 донације од осталих нивоа власти 924.625 924.625
08 донације од невл.орг. и појединаца 0 0
09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 0 0

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0 0

Укупно за програм 2101: 65.368.069 0 0 924.625 0 0 0 0 924.625 66.292.694
УКУПНО ПРОГРАМИ: 578.390.558 0 0 33.501.635 0 0 50.351.507 53.412.921 137.266.063 715.656.621
Укупно извори финансирања:

01 приходи из буџета 578.390.558 578.390.558
04 сопствени приходи буџетских корисника 0 0
06 донације од међународних организација 0
07 донације од осталих нивоа власти 33.501.635 33.501.635

08 донације од невладиних организација и 
појединаца 0 0

09 примања од продаје нефинансијске имовине 0 0

13 Нераспоређени вишак прихода из претходних 
година 50.351.507 50.351.507

15 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 53.412.921 53.412.921

УКУПНО: 578.390.558 0 0 33.501.635 0 0 50.351.507 53.412.921 137.266.063 715.656.621
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1101
Програм 1 – Становање, 
урбанизам и просторно 
планирање

20.000.000 22.622.750 42.622.750

Милош Симић Унапређење стамбеног 
положаја

1. Број корисника стамбене 
подршке 4 5 6 6

0004 Програмска активност 
Стамбена подршка 20.000.000 22.622.750 42.622.750

Милош Симић Планско управљање 
стамбеном подршком

1. Број корисника стамбене 
подршке 4 5 6 6

1102 Програм 2 – Комуналне 
делатности 33.600.000 30.300.000 63.900.000

Милош Симић

1. Одржавање квалитета 
инфраструктурне мреже 
кроз реконструкцију и 
одржавање

1. Површина санираних и 
одржаваних стаза у метри-
ма квадратним

8000 8000 8500 8500

5001

Пројекат интервенција 
на бетонским стазама, 
степеништима и руко-
хватима

30.000.000 4.000.000 34.000.000

Милош Симић

1. Одржавање квалитета 
инфраструктурне мреже 
кроз реконструкцију и 
одржавање

1. Површина санираних и 
одржаваних стаза у метри-
ма квадратним

8000 8000 8500 8500

5002

Пројекат Санација 
отворених спортских и 
рекреативних терена на 
територији ГО Раковица

3.600.000 3.600.000
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Милош Симић
2. Санација отворених 
спортских и рекреатив-
них терена

1. Број санираних отворе-
них спортских и рекреатив-
них терена

2 2 2 2

5003

Пројекат „Уређење и 
санација бетонских 
платоа на територији ГО 
Раковица” 

26.300.000 26.300.000

Милош Симић

Уређење и санација 
бетонских платоа 
на территорији ГО 
Раковица

1. Број санираних отворе-
них санираних бетонских 
платоа

1

1501 Програм 3 Локални 
економски развој 1.150.000 0 1.150.000

Милош Симић Повећање запослености 
на територији општине

Број евидентираних 
незапослених лица на еви-
денцији НСЗ (разврстаних 
по полу и старости)

7500 7000 6500 6000

0002
Програмска активност 
Мере активне политике 
запошљавања

1.150.000 1.150.000

Повећање броја запосле-
них кроз мере активне 
политике запошљавања

1. Број новозапослених 
кроз реализацију мера 
активне политике запо-
шљавања

500 500 500 500

Новица Барјактаровић
2.Број новозапослених 
жена кроз реализацију 
мера активне политике 
запошљавања

250 250 250 250

1502 Програм 4 Развој 
туризма 0 20.000.000 20.000.000

Милош Симић

5001
Пројекат Уређење 
слободних површина на 
језеру Ресник

20.000.000 20.000.000

Милош Симић

0701
Програм 7 – Организаци-
ја саобраћаја и саобраћај-
на инфраструктуре

35.600.000 14.013.047 49.613.047

Милош Симић

Унапређење и орга-
низација саобраћаја и 
саобраћајне инфра-
структуре

0005
Прпграмска активност 
Унапређење безбедности 
саобраћаја

3.000.000 3.000.000

Новица Барјактаровић
1. Унапређење безбед-
ности саобраћаја на 
тероторији ГО Раковица

1. Број учесника у едукатив-
ном програму 2100 2200 2200 2250

5002
Пројекат Капитално одр-
жавање сеоских и других 
некатегорисаних путева

35.600.000 11.013.047 46.613.047

Милош Симић

1. Одржавање квалитета 
инфраструктурне мреже 
кроз реконструкцију и 
одржавање

1. Дужина санираних и одр-
жаваних путева у метрима 
по програму

4000 4000 4000 4000

2003 Програм 9 ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 30.720.000 0 30.720.000

Драгана Коцић
1. Унапређење доступ-
ности основног образо-
вања деце 

1. Број деце која се шко-
лују у редовним основним 
школама 

8500 8500 8500 8500

0001
Програмска активност 
Функционисање основ-
них школа

30.000.000 30.000.000

Драгана Коцић

1. Повећање доступно-
сти и приступачности 
основног образовања 
деци

1. Број деце која се шко-
лују у редовним основним 
школама 

8500 8500 8500 8500

8500 8500 8500 8500

4001
Пројекат Едукација деце 
у основним школама 
Уметност говора

720.000 720.000

Драгана Коцић

0902 Програм 11 СОЦИЈАЛ-
НА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 5.620.000 12.900.000 18.520.000
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Милош Симић
Повећање доступности 
права и услуга социјал-
не заштите

1. Број корисника финан-
сијске подршке и корисника 
других мера материјалне 
подршке 

60 60 60 60

0001
Програмска активност 
Једнократне помоћи и 
други облици помоћи

4.920.000 4.920.000

Унапређење заштите 
сиромашних

1. Број грађана који доби-
јају једнократну новчану 
накнаду

50 50 50 50

2.Број грађана корисника 
других мера материјалне 
помоћи (набавка огрева)

10 10 10 10

0021

Програмска активност 
Подршка старим лицима 
и особама са инвалиди-
тетом

3.000.000 3.000.000

Владимир Јовановић
1. Подршка старим 
лицима и особама са 
инвалидитетом

Број одржаних манифеста-
ција за стара лица и особе 
са инвалидитетом

4001

Пројекат Помоћ ИРЛ за 
набавку грађевинског 
материјала и једнократне 
помоћи

300.000 9.900.000 10.200.000

Светлана Вишњић

1. Унапређење положаја 
грађана који припадају 
угроженим групама 
обезбеђивањем мера 
метеријалне помоћи

1. Број конкурса по локал-
ном акционом плану 3 3 3 3

4003
Пројекат Телеасистен-
ција за грађане општине 
Раковица

400.000 400.000

Дарко Игњатовић
1. Стварање осећаја 
сигурности код старијих 
особа 

1. Број корисника услуге 25 25 25 25

1201 Програм 13 РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ 37.066.530 8.268.444 45.334.974

Милош Симић Подстицање развоја 
културе

1. Број реализованих 
програма који доприносе 
остваривању општег инте-
реса у култури

11 35 35 35

2. Број посетилаца програ-
ма који доприносе оства-
ривањз општег интереса у 
култури

3000 3000 3000 3000

0001
Програмска активност 
Функционисање локал-
них установа културе

34.461.530 34.461.530

Маријана Бутулија
Обезбеђење редовног 
функционисања устано-
ва културе

1. Проценат буџета за 
финансирање установе 
културе 

5,7 5,7 5,7 5,7

0002

Програмска актив-
ност Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва

750.000 750.000

Владимир Ковачевић 
Јурашин

Повећање учешћа 
грађана у културној 
продукцији и уметнич-
ком стваралаштву

1. Број реализованих 
програма који доприносе 
остваривању општег инте-
реса у култури на територи-
ји општине Раковица

10 25 25 25

4001 Пројекат Улица отворе-
ног срца 1.368.444 1.368.444

Владимир Ковачевић 
Јурашин

1. Ширење тради-
ционалне новогоди-
шње, хуманитарне, 
културно-уметничке 
манифестације

1. Број посетилаца 2500 3000 3000 3000

4002 Пројекат Међународни 
Раковички карневал 100.000 3.900.000 4.000.000

Владимир Ковачевић 
Јурашин

1. Трагање за новим 
облицима културног и 
уметничког изражава-
ња, афирмација и развој 
слободног уметничког 
израза

1. Број посетилаца 0 0 3000 3000

4003 Пројекат Раковачко лето 1.200.000 2.000.000 3.200.000
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Владимир Ковачевић 
Јурашин

1. Популаризација 
спорта и културе наме-
њена свим узрастима 
и доступност садржаја 
свим грађанима

2. Посећеност радионица 900 1200 1200 1200

4004 Пројекат Дани Раковица 555.000 1.000.000 1.555.000

Владимир Ковачевић 
Јурашин

1. Мотивисање грађана 
за популаризацију но-
вих културних садржаја 
и откривање савремене 
урбане сцене културе

2.Број посетилица 900 1200 1200 1200

1301 Програм 14 РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 3.200.000 300.000 3.500.000

Милош Симић

Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 
грађана и грађанки 
општине

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

15 35 35 35

2.Број жена чланова 
спортских организација и 
удружења

80 90 100 100

0001

Програмска активност 
Подршка локалним 
спортским организа-
цијама, удружењима и 
савезима

2.700.000 300.000 3.000.000

Владимир Ковачевић 
Јурашин

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

1Број годишњих програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
општине

0 15 25 25

0002
Програмска активност 
Подршка предшколском 
и школском спорту

300.000 300.000

Владимир Ковачевић 
Јурашин

Унапређење предшкол-
ског и школског спорта

1. Број програма којима 
се реализују активности 
школског спорта

10 10 10 10

4006
Пројекат Награде и 
признања за успешне 
спортисте

200.000 200.000

Владимир Ковачевић 
Јурашин

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

1. Број награђених катего-
рисаних спортиста 5 5 5 5

0602 Програм 15 ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 346.065.959 27.937.197 374.003.156

0001

Програмска активност 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина

285.316.273 26.762.397 312.078.670

0001

Програмска активност 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина

25.894.175 25.894.175

0002
Програмска активност 
Функционисање месних 
заједница

1.600.000 1.600.000

0005 Програмска активност 
Омбудсман 8.148.950 8.148.950

Небојша Ивановић, 
Дарко Игњатовић

0006 Програмска активност 
Инспекцијски послови 17.123.865 17.123.865

Татјана Јовичић

0009 Програмска активност 
Текућа буџетска резерва 4.425.273 4.425.273

0010 Програмска активност 
Стална буџетска резерва 100.000 100.000

0014
Програмска активност 
Управљање у ванредним 
ситуацијама

1.632.223 1.632.223

Виолета Попески
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5023
Пројекат Израда 
хидрантске мреже у СЦ 
Раковица

1.825.200 1.174.800 3.000.000

Милош Симић

1. Одржавање објекта да 
задовољава прописане 
услове како би се у 
њима могле обављати 
спортске активности

1. Сигурност и опремље-
ност спортског центра за 
број корисника

5000 5100 5200 5200

2101
Програм 16 ПОЛИТИЧ-
КИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ

65.368.069 924.625 66.292.694

Милош Симић

0001
Програмска активност 
Функционисање скуп-
штине

18.128.678 18.128.678

Наташа Николић

4011 Пројекат Локални избори 
– Београд 924.625 924.625

Марко Јањић 1. Одржавање локалних 
избора-Београд

0002
Програмска активност 
Функционисање извр-
шних органа

13.166.081 13.166.081

Милош Симић

0003

Програмска активност 
Подршка раду извршних 
органа власти и скуп-
штине

34.073.310 34.073.310

Милош Симић
УКУПНО ПРОГРАМИ: 578.390.558 137.266.063 715.656.621

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.
 У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2022. годину које је донео министар надлежан 
за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/19, 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), Законом о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, 
бр. 68/15, 81/16 – одл. УС, 95/18) и Законом о изменама допу-
нама закона о буџетском систему чланом 27к („Службени гла-
сник РС”, број 149/20), број запослених код корисника буџета 
Градске општине Раковица не може прећи максималан број 
запослених на неодређено и одређено време.

Члан 14.
Приходи и примања буџета остварују се у складу са 

Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и град-
ских општина и утврђивању прихода и примања који при-
падају граду односно градским општинама у 2022. години.

Члан 15.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске 

општине Раковица и одговоран је за извршење ове одлуке.

Члан 16.
Председник градске општине Раковица може донети 

одлуку о промени износа апропријација и преносу апро-
пријације у текућу буџетску резерву у складу са Законом о 
буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење 
Одељења за буџетско и трезорско пословање може вршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 17.
Одељење за буџетско и трезорско пословање Градске оп-

штине Раковица обавезно је да редовно прати извршење бу-
џета и најмање два пута годишње, односно најкасније у року 
од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног пери-
ода информише председника Градске општине Раковица.

Члан 18.
Средства текуће буџетске резерве у износу од 4.425.273 

динара, користиће се на основу решења о употреби средста-
ва текуће буџетске резерве које доноси председник градске 
општине, на предлог Одељења за буџетско и трезорско по-
словање.

Средства текуће буџетске резерве користе се за апро-
пријације које у току године нису биле планиране или за 
сврхе за које се у току године покаже да планиране апро-
пријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом 
основу представљају увећање апропријације директних ко-
рисника за одређене намене и исказују се на конту за чију 
намену су средства усмерена.

Средства сталне буџетске резерве у износу од 100.000 
динара користиће се за финансирање расхода у отклања-
њу последица ванредних околности, као што су поплава, 
суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, 
животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге 
елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја 
који могу да угроже живот и здравље људи или проузрокују 
штету већих размера. Решења о употреби средстава сталне 
буџетске резерве доноси председник градске општине на 
предлог Одељења за буџетско и трезорско пословање.

Члан 19.
 Директни корисник средстава буџета може користити 

средства распоређена овом одлуком само за намене за које 
су им та средства одобрена.
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Члан 20.
 Директни корисник средстава буџета може преузимати 

обавезе на терет буџета само до износа апропријације утвр-
ђене овом одлуком.

 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са За-
коном о буџетском систему, не могу се извршавати на терет 
буџета. 

Обавезе преузете у сладу са одобреним апропријацијама 
у 2021. години, а неизвршене у току те године, преносе се и 
имају статус преузетих обавеза и у 2022. години и изврша-
вају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 21.
Обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата бо-

жићних, годишњих и јубиларних награда и других врста 
награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима, за директне и индиректне кори-
снике средстава буџета вршиће се у складу са Законом о бу-
џету Републике Србије.

Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно освареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета 

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

Председник може обуставити привремено извршење 
појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају 
или примања буџета смање.

Члан 23.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном кла-
сификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 
Одељење за буџетско и трезорско пословање Градске општи-
не Раковица извршиће одговарајуће измене ове одлуке.

Члан 24.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така директних и индиректних корисника буџета, преносе 
се на основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним изно-
сом апропријација.

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

Члан 25.
Уговори о набавци добара и опреме, пружању услуга и 

извођењу грађевинских радова, које закључују директни 
корисници буџетских средстава морају бити додељени у 
складу са Законом о јавним набавкама („Службенин гла-
сник РС”, број 91/19).

Члан 26.
Јавно предузеће основано од стране Градске општине 

Раковица, дужно је да најкасније до 30. новембра текуће 
буџетске године део од најмање 80% добити по завршном 
рачуну за 2021. годину уплати у буџет Градске општине Ра-
ковица.

Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са 
ставом 1. овог члана.

Члан 27.
 Центар за културу Раковица чији је оснивач Градска 

општина Раковица финансира се из дела буџета Градске оп-
штине Раковица кроз програмску активност Функциониса-
ње локалних установа културе као индиректни корисник.

Директор Центра за културу је одговоран за поступање 
из става 1. овог члана.

Члан 28.
 На основу члана 92. Закона о буџетскм систему завр-

шни рачун Градске општине Раковица подлеже екстерној 
ревизији.

Ревизију из става 1. овог члана врши Државна ревизор-
ска институција, у складу са законом којим се уређује на-
длежност Државне ревизорске институције.

Изузетно од става 2. овог члана, екстерну ревизију бу-
џета локалних власти може, уз сагласност Државне реви-
зорске институције, на основу одлуке скупштине локалних 
власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање 
послова ревизије финансијских извештаја прописане зако-
ном којим се уређује рачуноводство и ревизија.

О б р а з л оже њ е

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о буџету Градске општине Раковица за 2022. го-

дину сачињена је у складу са Одлуком о обиму средстава за 
вршење послова Града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају Граду, односно град-
ским општинама у 2022. години од 14. фебруара 2022. го-
дине и Законом о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 162/13, 63/13, 
108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20 и 118/21) и Статутом Градске општине Ракови-
ца („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 07/12, 
35/13, 94/14 и 79/19). 

Одредбама Закона о буџетском систему предвиђено је да 
јединица локалне самоуправе доноси буџет у складу са бу-
џетским календаром.

Приликом израде Одлуке о буџету за 2022. годину по-
шло се од тога да се буџетом обезбеди реална прерасподела 
јавних средстава, испоштује оквир дозвољене јавне потро-
шње и планира рационално и наменско трошење буџет-
ских средстава у 2022. години, а у свему према Упутству за 
припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и 
пројекција за 2023. и 2024. годину, које је донео Министар 
надлежан за послове финансија

Полазећи од ових параметара, донета је Одлука о утвр-
ђивању обима средстава за вршење послова града и град-
ских општина и одређивању прихода који припадају Граду, 
односно градским општинама у 2022. години, која предста-
вља основни правни оквир за утврђивање права на потро-
шњу градских општина.

У оквиру тачке 5. Упутства, која се односи на обим сред-
става, односно лимит расхода и издатака буџетских кори-
сника за 2022. годину, са пројекцијама за наредне две фи-
скалне године,наведено је следеће: 

– да локална власт планира масу средстава за плате у 
2022. години у складу са Законом о систему плата запосле-
них у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 
108/16, 113/17, 95/18, 86/19 и 123/21), Законом о платама у 
државним органима и јавним службама („Службени гла-



9. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 81 – 31

сник РС”, бр. 62/06... 113/17 – др. закон) и Уредбом о кое-
фицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица и запослених у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 
113/17 – др. закон и 23/18, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. за-
кон и 157/2020);

– да се на обрачун и исплату плата примењују основице 
према закључцима Владе Републике Србије до примене одре-
даба Закона о систему плата запослених у јавном сектору;

– да локална власт у 2022. години може планирати укуп-
на средства за исплату плата запослених, тако да масу сред-
става за исплату плата планирају на нивоу исплаћених пла-
та у 2021. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату 
плата у складу складу са чланом 43. Закона о буџету Репу-
блике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 
84/19, 60/20 – уредба и 135/20).

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Скупштина Градске оштине Раковица је на седници одр-

жаној 6. септембар 2022. године усвојила Предлог одлуке 
о буџету Градске општине Раковица за 2022. годину, а на 
основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне вла-
сти и Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају Граду односно градским општинама за 2022. го-
дину од 14. фебруара 2022. године.

Усвајањем Другог ребаланса Одлуке о буџету Градске 
општине Раковица за 2022. годину, наставља се несметано 
извршавање расхода и издатака Градске општине Раковица 
у циљу поштовања основних буџетских принципа (еконо-
мичност, ефикасност и ефективност).

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
РАКОВИЦА

Овом одлуком планирани су приходи и примања буџета 
Градске општине Раковица у износу од 578.390.558 динара, 
а 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 за 
2022. годину од 14. фебруара 2022. године.

Чланом 4. наведене одлуке, Градској општини Раковица 
опредељен је укупан обим средстава у износу од 578.390.558 
динара, од чега износ од 1.000.000 динара у складу са посеб-
ним законима.

Текући приходи и примања који по закону припадају 
Граду за обављање послова и задатака распоређују се Гра-
ду и градским општинама. Чланом 6. наведене одлуке град-
ским општинама у целости припадају:

1. Порез на доходак грађана на приходе од пољопривре-
де и шумарства;

2. Локалне административне таксе остварене у послови-
ма органа, организација и служби градске општине;

3. Самодопринос уведен за подручје градске општине;
4. Приход од камата на средства градских општина де-

понована код банака;
5. Приходи од продаје покретних ствари које користи 

градска општина и индиректни корисник њеног буџета;
6. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржи-

шних организација у корист нивоа општина;
7. Новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине градске општине, 
као и одузета имовинска корист у том поступку;

8. Новчане казне наплаћене од стране органа градских 
општина;

9. Приход по основу донација и трансфера од међуна-
родних организација у корист градске општине;

10. Приходи које својом делатношћу остваре органи, ор-
ганизације и службе градске општине;

11. Накнада за коришћење природног лековитог фактора;
12. Накнада за коришћење ресурса и резерви минерал-

них сировина;
13. Део добити јавног предузећа, чији је оснивач градска 

општина;
14. Меморандумске ставке за рефундацију расхода од 

претходне године;
15. Други јавни приходи и примања у складу са законом 

и Статутом;
16. Примања од задуживања;
17. Финансијска помоћ ЕУ у корист градске општине;
18. Добровољни трансфери од физичких и правних лица
19. Трансфери од виших нивоа власти.
Чланом 7, 8, 9, 10, 11, 12. наведене одлуке Градској оп-

штини Раковица опредељени су и следећи приходи:
1. Приход од пореза на доходак грађана на зараде, који се 

оствари на подручју градске општине дели се између градске 
општине и Града у односу: Раковица 9,44 и Град 90,56;

2. Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-
мосталних делатности који се оствари на подручјуградске 
општине, дели се између градске општине и Града у односу: 
Раковица 3,48 и Град 96,52;

3. Приход од пореза на пренос апсолутних права који се 
оствари на подручју градске општине, дели се између град-
ске општине и Града у односу: Раковица 10,63 и Град 89,37;

4. Приход од пореза на имовину који се оствари на по-
дручју градске општине дели се између градске општине и 
Града у односу: Раковица 34,98 и Град 65,02;

5. Приход од локалних комуналних такси који се оства-
ри на подручју градске општине, дели се између градске оп-
штине и Града у односу: Раковица 9,37 и Град 90,63.

Укупан оквир буџета Градске општине Раковица увећава 
се за износ пренетих неутрошених средстава из 2021. годи-
не и ранијих година у износу од 103.764.428 динара утврђе-
на завршним рачуном за 2021. годину, као и наменска сред-
ства трансферисана из буџета Града и Републике у износу 
од 33.501.635 динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
РАКОВИЦА

Предложени обим буџетских расхода за 2022. годину 
утврђен је у складу са Упутством за припрему одлуке о бу-
џету локалне васти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 
2024. годину, које је донео министар надлежан за финанси-
је, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19,72/19,149/20 и 118/21).

Буџетски корисници су на захтев Одељења за буџетско и 
трезорско пословање исказали своје потребе, водећи рачу-
на о задатом лимиту за 2022. годину, о планираним прене-
тим обавезама, средствима за текуће активности и потребе 
за основним средствима и додатне активности.

Према наведеном, предложени обим расхода и издата-
ка буџета градске општине Раковица утврђен је веома ре-
стриктивно а захтеви корисника буџетских средстава су 
усклађивани са пројектованим приходима, уважавајући по-
стављене приоритете.

Рaсходи и издаци буџета Градске општине Раковица за 
2022. годину према економској класификацији утврђени су:

1.1. Расходи за запослене
Расходи за запослене планирани су у купном износу од 

304.143.412 динара. Највећи део ових издатака односи се на 
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плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на 
терет послодавца који се финансирају из буџетских прихода.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-
калне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. 
годину, које је донео министар финансија, саставни део ове 
одлуке је Прилог 1 – Преглед броја запослених и средстава 
за плате за 2022. годину.

1.2. Расходи за коришћење роба и услуга
Расходи за коришћење услуга и роба планирани су у 

укупном износу од 188.540.120 динара. 
Највеће учешће у овим расходима имају услуге по уго-

вору (економска класификација 423) које се односе на пла-
ћање услуга обезбеђења, услуге фотокопирања и штампања, 
услуге надзора, средства за исплату зараде која се остварује 
на основу уговора о привременим и повременим послови-
ма као и средства за исплату одборничког додатка и стални 
трошкови (економска класификација 421).

1.3. Субвенције јавним нефинансијким предузећима и 
организацијама

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и ор-
ганизацијама планиране су у износу од 6.424.000 динара и 
односе се на субвенције ЈП Пословни центар Раковица ради 
обезбеђења нормалног функционисања предузећа.

1.4. Донације, дотације и трансфери
Донације, дотације и трансфери планирани су у износу 

од 30.000.000 динара, а односе се на трансфере основним 
школама (економска класификација 463).

1.5. Права из социјалног осигурања и накнаде за социјал-
ну заштиту из буџета

Ова врста расхода планирана је у укупном износу од 
19.470.000 динара. Највећи део средстава односи се на на-
менска средства за помоћ избеглим и интерно расељеним 
лицима на територији општине Раковица и на средства 
опредељена за социјалну заштиту.

1.6. Остали расходи

Ови расходи обухватају дотације невладиним органи-
зацијама (удружења грађана која се баве организацијом 
спортских такмичења, културних манифестација, политич-
ке странке и верске организације), порезе, обавезне таксе и 
казне, новчане казне и пенале по решењима судова, а пла-
нирани су у износу од 17.428.444 динара.

1.7. Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијку имовину имају значајно уче-
шће у структури укупних расхода које износи 145.125.372 
динара. Ови издаци односе се искључиво на наменска сред-
ства опредељена за капитално одржавање сеоских и других 
некатегорисаних путева као и санацију и одржавање бетон-
ских стаза, степеништа и рукохвата на јавним површинама.

1.8. Резерве

Средства резерве планирана су у укупном изонсу од 
4.425.273 динара, од чега средства сталне буџетске резуерве 
у износу од 100.000 дин, а средства текуће буџетске резерве 
у износу од 4.525.273 динара.

РАСХОДНА СТРАНА БУЏЕТА СА АСПЕКТА ПРОГРАМ-
СКЕ СТРУКТУРЕ

Општи подаци о програму:

1. Програм
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно 
планирање

2. Сектор Урбанизам и просторно планирање

3. Сврха

Планирање, уређење и коришћење простора 
у локалној заједници засновано на начелима 
одрживог развоја, равномерног територијалног 
развоја и рационалног коришћења земљишта; 
Подстицање одрживог развоја становања кроз 
унапређење услова становања грађана и очување 
и унапређење вредности стамбеног фонда

4. Основ Статут Града Београда члан 77
5. Опис Унапређење стамбеног положаја

7. Број програмских активности 1

8. Вредност програма 42.622.750 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програму 
планира програмску активност „Стамбена подршка” која 
произилази из надлежности овог буџетског корисника које 
су дефинисане чланом 77. Статута Града Београда.

Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 42.622.750 дин. и то за: *Програмску 
активност Стамбена подршка. 

Општи подаци о програму:
1. Програм Програм 2 – Комуналне делатности
2. Сектор Урбанизам и просторно планирање

3. Сврха

Пружања комуналних услуга од значаја за оства-
рење животних потреба физичких и правних лица 
уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, до-
ступности и континуитета; Одрживо снабдевање 
корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно 
и одрживо снабдевање водом за пиће становни-
ка, уређивање начина коришћења и управљања 
изворима, јавним бунарима и чесмама

4. Основ Статут Града Београда члан 77

5. Опис Одржавање квалитета инфраструктурне мреже 
кроз реконструкцију и одржавање

7. Број програмских активности 3

8. Вредност програма 63.900.000

Градска општина Раковица као учесник у овом програ-
му планира пројекте који произилазе из надлежности овог 
буџетског корисника а дефинисане су чланом 77. Статута 
Града Београда.

Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 63.900.000 динара и то: 

* Пројекат интервенција на бетонским стазама, степени-
штима и рукохватима у износу од 34.000.000 динара;

* Пројекат Санација отворених спортских и рекреатив-
них терена на територији ГО Раковица у износу од 3.600.000 
динара;

* Пројекат Уређење и санација бетонских платоа на те-
риторији ГО Раковица у износу од 26.300.000 динара.

Општи подаци о програму:
1. Програм 3 – Локални економски развој
2. Сектор Економска развојна политика

3. Сврха
Обезбеђивање стимулативног квира за послова-
ње и адекватног привредног 
амбијента за привлачење инвестиција

4. Основ Статут Града Београда члан 77

5. Опис Сајам запошљавања и обуке за незапослена 
лица

7. Број програмских активности 1

8. Вредност програма 1.150.000 динара
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Градска општина Раковица као учесник у овом програ-
му планира програмску активност „Мере активне политике 
запошљавања” која произилази из надлежности овог буџет-
ског корисника које су дефинисане чланом 77. Статута Гра-
да Београда.

Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 1150.000 дин. и то за:

* Програмску активност Мере активне политике запо-
шљавања кроз организацију обука за незапослене и сајма 
запошљавања.
1. Програм 4 – Развој туризма
2. Сектор Економска развојна политика

3. Сврха Унапређење туристичке понуде у граду – оп-
штини

4. Основ Статут Града Београда члан 77
5. Опис Унапређење туристичке понуде у општини

7. Број програмских активности 1

8. Вредност програма 20.000.000 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програ-
му планира програмску активност „Мере активне политике 
запошљавања” која произилази из надлежности овог буџет-
ског корисника које су дефинисане чланом 77. Статута Гра-
да Београда.

Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 20.000.000 дин. и то за:

* Пројекат „Уређење слободних површина на језеру Ре-
сник” у износу од 20.000.000 динара.
1. Програм Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћај-

на инфраструктуре
2. Сектор Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

3. Сврха Унапређење организације саобраћаја и унапређење 
саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

4. Основ Статут Града Београда члан 77

5. Опис Унапређење организације саобраћаја и унапређење 
саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

7. Број програмских активности 1

8. Вредност програма 49.613.047 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програ-
му планира програмску активност Унапређење безбедности 
саобраћаја” и пројекте из надлежности овог буџетског кори-
сника које су дефинисане чланом 77. Статута Града Београда.

Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 49.613.047 динара и то:

* Програмска активност „Унапређење безбедности сао-
браћаја” у износу од 3.000.000 динара,

* Пројекат „Одржавање сеоских и других некатегориса-
них путева” у износу од 46.613.047 динара.

Општи подаци о програму:
1. Програм 9 – Основно образовање и васпитање
2. Сектор Образовање

3. Сврха
Доступност основног образовања свој деци са 
територије општине у складу 
са прописаним стандардима

4. Основ Статут Града Београда члан 77

5. Опис
Текуће одржавање основних школа, превоз ученика, 
исхрана и смештај ученика са посебним потребама, 
превоз на републичка и међународна такмичења

7. Број програмских активности 1

8. Вредност програма 30.720.000 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програму 
планира програмску активност

„Функционисање основних школа” и пројекте из надле-
жности овог буџетског корисника које су дефинисане чла-
ном 77. Статута Града Београда.

Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 30.720.000 динара и то:

* Програмска активност „Функционисање основних 
школа” у износу од 30.000.000 динара,

* Пројекат Едукација деце у основним школама Умет-
ност говора у износу од 720.000 динара.

Општи подаци о програму:
1. Програм 11 – Социјална и дечја заштита
2. Сектор Социјална заштита

3. Сврха
Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите 
и помоћи најугроженијем становништву 
општине

4. Основ Статут Града Београда члан 77

5. Опис Једнократне помоћи, помоћ старим лицима и 
избелгим и интерно расељеним лицима

7. Број програмских активности 2

8. Вредност програма 18.520.000 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програ-
му планира програмску активност „Једнократне помоћи и 
други облици помоћи” као и пројекте из надлежности овог 
буџетског корисника које су дефинисане чланом 77. Стату-
та Града Београда.

Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 18.520.000 динара и то:

* Програмска активност „Једнократне помоћи и други 
облици помоћи” која подразумева: једнократне помоћи нај-
угроженијем становништву за медицинско лечење, набавку 
огрева и сл. а на основу конкурса у износу од 4.920.000 динара,

Програмска активност Подршка старим лицима и осо-
бама са инвалидитетом у износу 3.000.000 динара,

* Пројекат Набавка грађевинског материјала и опреме 
за избегла и интерно расељена лица у износу од 10.200.000 
динара,

* Пројекат Телеасистенција за грађане са територије оп-
штине Раковица у износу од 400.000 динара.

Општи подаци о програму:
1. Програм 13 – Развој културе и информисања
2. Сектор Култура, комуникације и медији

3. Сврха

Очување, унапређење и представљање култур-
ног-историјског наслеђа, културне разноврсно-
сти, продукције и стваралаштва у локалној за-
једници; 

4. Основ Статут Града Београда члан 77

5. Опис

Подстицање културно-уметничког стварала-
штва на подручју општине 
Раковица;Обезбеђивање услова за одржавање 
културних манифестација од значаја за општину 
у циљу задовољавања потреба грађана

7. Број програмских активности 4

8. Вредност програма 45.334.974 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програ-
му планира програмске активности „Функционисање ло-
калних установа културе” и „Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва” као и пројекте из надлежности 
овог буџетског корисника које су дефинисане чланом 77. 
Статута Града Београда.
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Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 45.334.974 динара и то:

* Програмска активност „Функционисање локалних 
установа културе” која подразумева финансирање редовног 
функционисања Центра за културу Раковица у износу од 
34.461.530 динара.

* Програмска активност „Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва” подразумева доделу средстава 
путем конкурса за удружења која се баве организ. култур-
них догађаја у износу од 750.000 динара,

* Пројекат „Улица отвореног срца” – манифестација ху-
манитарног карактера, у износу од 1.368.444 динара,

* Пројекат „Међународни раковачки карневал” у износу 
од 4.000.000 динара,

* Пројекат „Раковичко лето” у износу од 3.200.000 динара,
* Пројекат „Дани Раковице” у износу од 1.555.000 динара,
Општи подаци о програму:

1. Програм 14 – Развој спорта и омладине
2. Сектор Спорт и омладина

3. Сврха

Обезбеђивање приступа спорту и подршка 
пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђи-
вање услова за развој и спровођење омладинске 
политике

4. Основ Статут Града Београда члан 77

5. Опис

Задовољавање потреба грађана у области спорта 
на подручју територије општине Раковица, 
обњзбеђивање услова за организовање и одржа-
вање спортских такмичења и манифестација од 
значаја за општину

7. Број програмских активности 2
8. Број пројеката 1

8. Вредност програма 3.500.000 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програ-
му планира програмске активности „Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима”, „По-
дршка предшколском и школском спорту” и „Спровођење 
омладинске политике” као и пројекте из надлежности овог 
буџетског корисника које су дефинисане чланом 77. Стату-
та Града Београда.

Циљеви, називи индикатора и њихове циљане вредно-
сти приказани су у члану 12. Одлуке.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 3.500.000 динара и то:

* Програмска активност „Подршка локалним спорт-
ским организацијама, удружењима и савезима” у износу 
3.000.000 динара,

* Програмска активност „Подршка Предшколском и 
школском спорту” у износу 300.000 динара,

* Пројекат „Награде и признања за успешне спортисте” 
у износу од 200.000 динара,

Општи подаци о програму:
1. Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
2. Сектор Опште услуге јавне управе

3. Сврха

Обезбеђивање услуга јавне управе и остварива-
ње и заштита права грађана и јавног интереса; 
Одрживо управљање финансијама и админи-
стрирање изворних прихода локалне самоупра-
ве; Сервисирање обавеза које проистичу из за-
дуживања за финансирање буџета и управљање 
јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, 
ублажавање последица и обезбеђење снабде-
вености и стабилности на тржишту у случају 
ванредних ситуација 

4. Основ Статут Града Београда члан 77

5. Опис Функционисање локалне самоуправе

7. Број програмских активности 8
8. Број пројеката 1

8. Вредност програма 374.003.156 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програму 
планира програмске активности и пројекте из надлежности 
овог буџетског корисника које су дефинисане чланом 77. 
Статута Града Београда.

Укупни расходи и издаци који су планирани у оквиру 
овог програма износе 374.003.156 динара и то:

* Програмска активност „Функционисање локалне са-
моуправе” у износу 312.078.670 динара,

* Програмска активност „Функционисање локалне са-
моуправе” (ЈППЦ Раковица) у износу 25.894.175 динара,

* Програмска активност „Функционисање месних зајед-
ница” у износу од 1.600.000 динара,

* Програмска активност „Омбудсман” у износу од 
8.148.950 динара,

* Програмска активност „Инспекцијски послови” – у из-
носу од 17.123.865 динара,

* Програмска активност „Текућа буџетска резерва” у из-
носу од 4.425.273 динара,

* Програмска активност „Стална буџетска резерва” у из-
носу од 100.000 динара,

* Програмска активност „Управљање ванредним ситуа-
цијама” у износу од 1.632.223 динара,

* Пројекат „Израда хидрантске мреже у СЦ Раковица” у 
износу од 3.000.000 динара,

Општи подаци о програму:
1. Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
2. Сектор Политички систем

3. Сврха Обављање основних функција изборних органа 
локалне самоуправе

4. Основ Законодавна и извршна власт Градске општине 
Раковица

5. Број програмских активности 3
6. Број пројеката 1

8. Вредност програма 66.292.694 динара

Градска општина Раковица као учесник у овом програму 
планира програмске активности за које се укупно издваја 
66.292.694 динара:

* Програмска активност „Функционисање скупштине” у 
износу 18.128.678 динара,

* Програмска активност „Функционисање извршних ор-
гана” у износу од 13.166.081 динар,

* Програмска активност „Подршка раду извршних орга-
на власти и скупштине” у износу од 34.073.310 динара

* Пројекат „Локални избори – Београд” у износу од 
924.625 динара,

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” 
и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања ради несметаног извршавања расхода и издатака 
Градске општине Раковица.

Веће Градске општине Раковица утврдило је предлог ове 
одлуке и на основу члана 42. Статута Градске општине Ра-
ковица предлаже Скупштини да донесе ову одлуку.

Скупштина Градске општине Раковица
 Број 06-50/2022-IV/1, 6. септембра 2022. године

Председник
Наташа Николић, с. р.
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Скупштина Градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 6. септембра 2022. године, на основу члана 86. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 60/19), члана 56. став 1. Статута Градске 
општине Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 
45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 

Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Раковица („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 137/16, 126/18, 92/19 и 
15/20), у члану 9. испод алинеје „Одељење за буџетско и 
трезорско пословање”, додаје се нова алинеја, „Одељење за 
послове јавних набавки”.

Члан 2.
 Члан 14. се мења тако што се после 20 алинеје текст брише.

Члан 3.
После члана 14. додаје се члан 14а. који гласи:
„Одељење за јавне набавке врши следеће послове:
– Прати Закон о јавним набавкама за потребе Градске 

општине које се односе на:
– Планирање јавних набавки;
– Спроводи послове јавних набавки;
– Израду конкурсне документације;
– Израду аката у поступку јавне набавке;
– Израду уговора о јавним набавкама;
– Праћења извршења јавне набавке, као и све друге по-

слове који су повезани са поступком јавне набавке;
– Сарадње са органима и организацијама који у оквиру 

своје надлежности примењују прописе из области јавних 
набавки;

– Послове формирања, ажурирања и рада са базама по-
датака за потребе Управе;

– Прати прописе из своје надлежности и иницира про-
мене прописа;

– Доставља тромесечне извештаје о јавним набавкама 
Управи за јавне набавке на прописаној апликацији;

– Врши пословну комуникацију и обавља контакте уну-
тар и изван Управе, чија је сврха пружање савета и прику-
пљање или размена битних информација.”

Члан 4.
У члану 16. алинеје 10 и 11 се бришу.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске Општине Раковица
Број 06-50/2022-IV/2, 6. септембра 2022. године

Председник
Наташа Николић, с. р.

Скупштина Градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 6. септембра 2022. године, на основу члана 38. став 5, 
Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 
99/11 ‒ др. закон и 48/18 ‒ др. закон), члана 3. Уредбе о 
средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) и 
члана 19. става 1. тачка 3. Статута Градске општине Ракови-
ца („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 
35/13, 94/14 и 79/19), донела је 

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗ-
БОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ 
СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се уређују начин, критеријуми, 

мерила и поступак доделе срестава за финансирање и су-
финансирање програма и пројеката удружења, начин и по-
ступак враћања додељених средстава, уколико се утврди да 
удружења добијена средства не користе за реализацију одо-
брених програма и пројеката, као и друга питања од значаја 
за финансирање и суфинасирање програма и пројеката (у 
даљем тексту: пројекат), која реализују удружења, а који су 
од јавног интереса за Градску општину Раковица. 

Члан 2. 
Под удружењем, у смислу ове одлуке, подразумева се до-

бровољна и невладина недобитна организација заснована 
на слободи удруживања више физичких или правних лица, 
основана ради остваривања и унапређења одређеног зајед-
ничког или општег циља и интереса, који нису забрањени 
Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа 
у складу са законом. 

Члан 3. 
Ова одлука се не примењује на финансирање, односно 

суфинансирање пројеката које је уређено посебним зако-
ном и прописима донетим на основу тог закона.

Члан 4. 
Висина средстава за расподелу удружењима за реали-

зацију пројеката утврђују се Одлуком о буџету Градске оп-
штине Раковица за сваку буџетску годину.

Средства из става 1. овог члана могу се доделити удру-
жењима само за проjeктне активности које се реализују у 
текућој години. 

Члан 5. 
Право на коришћење средства имају удружења, која 

пројекте реализују искључиво на подручју градске општине 
Раковица и морају бити од интереса за кориснике са тери-
торије градске општине Раковица. 
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Члан 6. 
Под пројектима удружења који се финансирају и суфи-

нансирају из буџета Градске општине Раковица, подразуме-
вају се пројекти из следећих области: 

1. социјалне заштите; 
2. друштвене бриге о деци; 
3. подстицања наталитета; 
4. програма за омладину; 
5. заштите жртава породичног и вршњачког насиља; 
6. активности пензионерских организација; 
7. заштите и промовисања људских и мањинских права; 
8. афирмисања начела родне равноправности и развија-

ња политике једнаких могућности; 
9. здравствене заштите;
10. здравствене едукације; 
11. образовања, науке и информисања; 
12. одрживог развоја у заједници; 
13. заштите животиња; 
14. заштите и унапређења животне средине; 
15. промоције развоја привредних делатности (туризам, 

угоститељство, стари и ретки  занати и др.), задругарства и др; 
16. безбедност учесника у саобраћају;
17. пројекти од јавног интереса које спроводи добро-

вољно-ватрогасно друштво;
18. заштите интерно расељених лица са Косова и Мето-

хије и избеглица; 
19. активности које се односе на јачање сарадње између 

владиног, невладиног и бизнис сектора; 
20. борачко-инвалидске заштите;
21. заштите лица са инвалидитетом;
22. помоћ младима;
23. помоћ старима; 
24. помоћ особама са посебним потребама;
25. заштите потрошача;
26. борбе против корупције; 
27. развоја локалне заједнице; 
28. волонтерства; 
29. хуманитарних и других програма који искључиво и 

непосредно следе јавне потребе Градске општине Раковица. 
Програм и пројекат чија реализација траје најдуже годи-

ну дана у формалном смислу може бити означен и називом 
пројекат. 

Члан 7. 
Средства за финансирање и суфинансирање пројеката 

додељују се на основу јавног конкурса. 
Расписивање јавног конкурса по овој одлуци планира 

се годишњим планом расписивања јавних конкурса, који се 
доноси до 31. јануара за текућу годину, објављује на званич-
ној интернет-страници Градске општине Раковица и доста-
вља Kанцеларији за сарадњу са цивилним друштвом. 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли, званичној 
интернет-страници Градске општине Раковица и на порта-
лу е-Управе.

Члан 8. 
Поступак јавног конкурса спроводи комисија коју реше-

њем именује председник градске општине Раковица (у да-
љем тексту: комисија). 

Решењем се уређује састав и мандат комисије
Комисија броји пет чланова. Сачињавају је председник, 

заменик председника и три члана, од којих је један прав-
ник, један економиста и један са искуством из области рада 
удружења. 

У комисију могу бити именована и лица представници 
стручне јавности. 

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад. 
Стручне, административно-техничке и организационе 

послове за потребе комисије обавља Одељење за заједничке 
послове и друштвене делатности Градске општине Раковица. 

Члан 9. 
Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају 

приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, 
односно спровођењем конкурса (изјава о непостојању суко-
ба интереса). 

Именовано лице не може предузимати радње у својству 
члана комисије пре него што потпише изјаву из става 1. 
овог члана. У случају да члан комисије не потпише изјаву о 
непостојању сукоба интереса, председник градске општине 
Раковица, је дужан да уместо тог члана именује друго лице 
за члана комисије. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан 
комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове 
комисије и председника градске општине Раковица и да се 
изузме из даљег рада комисије. 

О решавању сукоба интереса председник градске оп-
штине Раковица одлучује у сваком случају посебно, а када 
утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана 
као замену. 

Сукоб интереса постоји ако је члан комисије или члано-
ви његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или 
родитељ), запослени или члан органа удружења које уче-
ствује на конкурсу или било ког другог удружења повеза-
ног на било који начин са тим удружењем, или у односу на 
та удружења има било који материјални или нематеријални 
интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима по-
родичне повезаности, економских интереса или другог за-
једничког интереса. 

Сва акта које је комисија донела у поступку у коме је 
учествовао члан који је био у сукобу интереса у односу на 
удружење, поништиће се одлуком Већа Градске општине 
Раковица. 

Члан 10. 
Јавни конкурс расписује председник градске општине 

Раковица (у даљем тексту: председник). 
Јавни конкурс садржи: 
– области од јавног интереса из којих се подстичу про-

грами и пројекти удружења, са приоритетима; 
– ко може бити учесник конкурса; 
– услове које удружење мора да испуни као учесник у 

јавном конкурсу; 
– процедуру и рок за пријављивање на јавни конкурс; 
– прописане обрасце на којима подносилац предлога 

треба да поднесе пријаву пројекта; 
– обавезну документацију која се подноси уз пријаву 

предлога пројекта, која може да обухвати и ревизију овла-
шћеног ревизора; 

– рок реализације-трајање пројекта; 
– укупан износ средстава опредељених за реализацију 

пројеката; 
– максималну вредност средстава која се додељују по 

пројекту; 
– критеријуме и мерила за оцену и бодовање свих проје-

ката, као и допунска мерила са јасним системом за вредова-
ње сваког појединачног критеријума; 

– рок за доношење одлуке о додели средстава; 
– начин објављивања одлуке о додели средстава; 
– друге елементе које уобичајено садржи јавни конкурс. 
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Члан 11.
Пријаве на јавни конкурс се подносе комисији на пријав-

ном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, 
у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса. 

Конкурсна документација садржи: 
– пријавни образац; 
– образац описа програма и пројекта; 
– образац буџета програма и пројекта, са трошком овла-

шћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним 
условима; 

– образац плана активности; 
– оверену фотокопију статута, у случају да се оснивачки 

акт не налази на званичном сајту регистрационог органа; 
– писану изјаву о суфинансирању, односно уговор о 

партнерству (уколико постоји);
– биографију координатора пројекта и кључних струч-

њака. 
Уз конкурсну документацију подноси се изјава одговор-

ног лица подносиоца пријаве, дата под кривичном и мате-
ријалном одговорношћу: 

– да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни; 
– да ће додељена средства бити наменски утрошена; 
– да ће у законском року бити достављен извештај о ре-

ализацији пројекта са одговарајућом финансијском доку-
ментацијом; 

– да ће током реализације пројекта у публикацијама и 
другим медијима бити назначено да је реализацију подржа-
ла – финансирала Градска општина Раковица. 

Право учешћа на конкурсу имају удружења која су ре-
гистрована на територији града Београда, не краће од шест 
месеци и која су уписана у регистар надлежног органа, у 
складу са законом.

Једно удружење може учествовати са једним предлогом 
пројекта на једном конкурсу. 

Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удру-
жење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, пре-
ма статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у 
области у којој се пројекат реализује. 

Члан 12.
Потребно је доставити комисији три примерка штампа-

не конкурсне документације, која су потписана и оверена 
печатом (на местима која су за то предвиђена). 

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуња-
вају на српском језику, ћириличним писмом. 

Пријава у којој је конкурсна документација написана 
руком или писаћом машином, неће се сматрати важећом. 

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне прија-
ве, пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и 
пријаве чији подносилац није извршио досадашње обавезе 
према Градској општини Раковица у вези са пројектом који 
је финансиран односно суфинансиран из буџета Градске оп-
штине Раковица. 

Члан 13. 
Избор пројекта удружења, који ће се финансирати и су-

финансирати средствима из буџета Градске општине Рако-
вица, врши се применом следећих критеријума: 

 1. референце пројекта: област у којој се реализује проје-
кат, дужина трајања пројекта, број корисника пројекта, мо-
гућност развијања пројекта и његова одрживост; 

2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања у области у којој се про-
јекат спроводи; 

3. суфинансирање пројекта из других извора: сопстве-
них прихода, буџета Републике Србије, аутономне покра-

јине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске 
уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају 
недостајућег дела средстава за финансирање пројекта; 

4. капацитет за реализацију пројекта; 
5. остварени резултати удружења претходних година; 
6. законитост и ефикасност коришћења средстава и одр-

живост ранијих пројеката: ако су раније коришћена сред-
ства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Појединачни пројекти по сваком од критеријума из ста-
ва 1. овог члана могу бити бодовани са највише 20 бодова. 

Члан 14. 
Комисија води записник о спроведеном поступку јавног 

конкурса и утврђује Листу вредновања и рангирања при-
јављених пројеката удружења за финансирање из буџета 
Градске општине Раковица у року од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на јавни конкурс. 

Листа вредновања и рангирања пријављених пројека-
та удружења објављује се на огласној табли, званичној ин-
тернет-страници Градске општине Раковица и на порталу 
е-Управе. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете прија-
ве и приложену документацију у року од три радна дана од 
дана објављивања листе из става 1. овог члана. 

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса има-
ју право приговора Већу Градске општине Раковица у року 
од осам дана од дана њеног објављивања. 

Веће Градске општине Раковица одлучује о поднетом 
приговору који мора бити образложен, у року од 15 дана од 
дана његовог пријема. 

Члан 15. 
На основу Листе вредновања и рангирања пријављених 

пројеката и одлука по приговорима, председник градске оп-
штине Раковица, доноси одлуку о избору пројеката, у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука о избору пројеката удружења објављује се на 
огласној табли, званичној интернет-страници Градске оп-
штине Раковица и на порталу е-Управе. 

Члан 16. 
Председник градске општине Раковица закључује уго-

воре о финансирању и суфинансирању пројеката са закон-
ским заступницима удружења. 

Члан 17. 
Уговор о финансирању и суфинансирању пројеката 

удружења садржи: 
1. назив и садржину пројекта; 
2. износ средстава који се додељује из буџета општине за 

реализацију пројеката;
3. укупну вредност пројекта; 
4. начин на који се преносе додељена средства за реали-

зацију пројекта; 
5. датум почетка и завршетка реализације пројеката; 
6. права, обавезе и одговорности уговорних страна; 
7. време трајања уговора; 
8. начин и рокове за подношење извештаја; 
9. инструменте обезбеђења за случај ненаменског тро-

шења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, одно-
сно за случај неизвршења уговорне обавезе ‒ предмета про-
јекта и повраћај неутрошених средстава; 

10. услове за раскид уговора пре истека рока на који је 
закључен; 

11. права и обавезе уговорних страна у случају раскида 
уговора пре истека времена на који је закључен; 
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13. начин решавања спорова. 
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора 

надлежном органу достави изјаву да средства за реализаци-
ју одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, 
као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о 
антикорупцијској политици. 

Саставни део уговора чине опис и буџет пројекта. 
Члан 18. 

Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за ре-
ализацију програма и пројекта су наменска средства и могу 
се користити искључиво за реализацију конкретног програ-
ма или пројекта. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у скла-
ду са прописима којима се уређује пренос средстава и отва-
рање рачуна корисника јавних средстава. 

Члан 19. 
 Градска општина Раковица прати реализацију пројекта 

за који су одобрена средства у складу са овом одлуком. 
Праћење реализације пројекта обухвата: 
1) обавезу удружења да обавештава надлежни орган 

Градске општине Раковица о реализацији пројекта, у роко-
вима одређеним уговором; 

2) прегледање извештаја од стране надлежног органа 
Градске општине Раковица; 

3) мониторинг посете представника Градске општине 
Раковица; 

4) обавезу удружења да омогући овлашћеним лицима 
Градске општине Раковица да изврше увид у релевантну до-
кументацију насталу у току реализације пројекта; 

5) прикупљање информација од корисника пројекта; 
6) друге активности предвиђене уговором. 
Праћење реализације пројекта, може обухватати и ре-

визију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено кон-
курсним условима и уговором. 

Удружење односно реализатор програма је дужно да на-
длежном органу Градске општине Раковица, омогући пра-
ћење реализације пројекта. 

Члан 20. 
Председник градске општине Раковица ће овластити 

лица која ће бити ангажована за мониторинг посете.
Под мониторинг посетом, у смислу ове одлуке, сматра 

се: посета удружењу, одржавање састанака овлашћених 
представника надлежног органа са овлашћеним представ-
ницима удружења, присуство одређеним догађајима и ма-
нифестацијама или другим програмским активностима 
које удружење спроводи у склопу реализације пројекта. 

Мониторинг посета може бити најављена или ненаја-
вљена. 

За пројекте чије трајање је дуже од шест месеци и чија 
је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, 
овлашћена лица реализују најмање једну мониторинг посе-
ту у току трајања пројекта. 

Члан 21. 
Овлашћена лица израђују извештај о мониторинг посе-

ти из члана 20. ове одлуке у року од десет дана од дана спро-
ведене посете. 

Поред извештаја из става 1. овог члана овлашћена лица 
могу израдити и препоруке за отклањање недостатака и роко-
ве за њихову реализацију и упутити их кориснику средстава. 

Члан 22. 
Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избега-

вања сукоба интереса приликом коришћења наменских сред-
става и одмах по сазнању обавестити надлежни орган Градске 

општине Раковица о свим ситуацијама које представљају или 
би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристра-
сно извршење уговорних обавеза, било ког лица везаног 
уговором угрожено због прилике да то лице својом одлу-
ком или другим активностима учини погодност себи или 
са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник 
или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, 
члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају 
породичне повезаности, економских интереса или другог 
заједничког интереса са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса надлежни орган Градске општине 
Раковица посебно разматра и може од удружења затражити 
сва потребна обавештења и документацију. 

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спро-
вођењу уговора, надлежни орган Градске општине Ракови-
ца ће затражити од удружења да без одлагања, а најкасније 
у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере. 

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава 
спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као 
кориснике програма који припадају социјално осетљивим 
групама или особама са инвалидитетом. 

Члан 23. 
Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тра-

жи сагласност од комисије за прерасподелу средстава за реали-
зацију планираних активности у оквиру одобреног пројекта. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити 
повећање расхода који се односе на људске ресурсе. Коми-
сија обавештава председника градске општине Раковица о 
траженој сагласности за прерасподелу средстава за реали-
зацију планираних активности у оквиру пројекта. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након 
добијања писмене сагласности председника Градске општи-
не Раковица или потписивањем анекса уговора са даваоцем 
средстава. 

Члан 24. 
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да пред-

седнику градске општине Раковица достављају периодичне, 
наративне и финансијске извештаје о утрошку одобрених 
средстава на име реализације пројеката и завршни изве-
штај у року од 15 дана од дана завршетка реализације про-
грама или пројеката, а преко Одељења за заједничке посло-
ве и друштвене делатности Градске општине Раковица. 

Периодични и завршни наративни извештај из става 1. 
овог члана садржи: детаљан опис активности и резултата ре-
ализације програма у односу на планиране активности дефи-
нисане уговором, како би се могла извршити процена успе-
шности од стране надлежног органа и образложење за свако 
одступање од програма и преглед корективних мера чије се 
предузимање планира од стране корисника средстава. 

Периодични и завршни финансијски извештај из става 
1. овог члана садржи: приказ буџета, који је саставни део 
уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током 
извештајног периода, као и целокупну документацију која 
оправдава настале трошкове. 

Члан 25.
Преглед финансијских извештаја обавља Одељење за бу-

џетско и трезорско пословање Градске општине Раковица и 
утврђује да ли су буџетска средства наменски коришћена и 
да ли постоји рачуноводствена документација која указује 
на наменски утрошак истих. 

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним оба-
везама или без припадајуће рачуноводствене документаци-
је неће бити признати, о чему се носилац програма обаве-
штава писаним путем. 



Број 81 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 9. септембар 2022.

Председник градске општине Раковица обавештава ко-
рисника средстава да ће покренути поступак за раскид уго-
вора и повраћај средстава са законском каматом, уколико су 
неправилности такве природе да онемогућавају надлежни 
орган да утврди да су додељена средства наменски коришће-
на, односно ако утврди ненаменски утрошак средстава. 

Ако се приликом праћења реализације пројекта утврди 
ненаменско трошење средстава, председник градске оп-
штине Раковица дужан је да раскине уговор, захтева повра-
ћај пренетих средстава, односно да активира инструменте 
обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са за-
конском каматом. 

Корисницима средстава из става 4. овог члана неће бити 
додељена средства у наредне две године, односно њихове 
пријаве за учешће на јавном конкурсу неће бити разматране. 

Члан 26. 
Председник градске општине Раковица подноси Скуп-

штини Градске општине Раковица извештај о реализацији 
програма и пројеката финансираних и суфинансираних из 
буџета Градске општине Раковица, за сваку буџетску годину. 

Извeштaj из става 1. овог члана објављује се на огласној 
табли, званичној интернет-страници Градске општине Ра-
ковица и на порталу е-Управа. 

Члан 27. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о начину финасирања програма удружења из буџе-
та Градске општине Раковица („Службени лист Града Бео-
града”, број 22/14). 

Поступци доделе средстава који су отпочели пре ступа-
ња на снагу ове одлуке а нису окончани, спровешће се према 
прописима који су важили пре ступања на снагу ове одлуке. 

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

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

Број 06-50/2022-IV/3, 6. септембра 2022. године
Председник

Наташа Николић, с. р.

Скупштина Градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 06. септембра 2022. године, на основу члана 32. став 6. 
и члана 41. став 2. Закона о црквама и верским заједницама 
(„Службени гласник РС,” број 36/06), члана 38. став 5, Закона 
о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 ‒ др. 
закон и 48/18 ‒ др. закон), члана 3. Уредбе о средствима за под-
стицање програма или недостајућег дела средстава за финан-
сирање програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник РС”, бр 16/18) и члана 19. став 1. тачка 3. 
Статута Градске општине Раковица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРА-
МА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУ-

ЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 

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

бор програма и пројеката цркава и верских заједница који 

се финасирају и суфинансирају из буџета Градске општине 
Раковица („Службени лист Града Београда”, број 34/22), у 
члану 5. додаје се нов члан 5a и гласи:

„У комисију из члана 5. став 1. ове одлуке могу бити 
именована и лица представници стручне јавности.”

Члан 2. 
У члану 7. став 2. алинеа 8, уместо тачке и запете, ставља 

се запета и додају се речи: „која може да обухвати и ревизи-
ју овлашћеног ревизора;” 

Члан 3. 
У члану 8. став 2. алинеа 3, уместо тачке и запете, ставља 

се запета и додају се речи: „са трошком овлашћеног ревизо-
ра, уколико је то предвиђено конкурсним условима;” 

У истом члану, у ставу 3, додаје се нова алинеја 4. која 
гласи:

– „да ће током реализације пројекта у публикацијама и 
другим медијима бити назначено да је реализацију подржа-
ла – финансирала Градска општина Раковица.” 

Члан 4. 
У члану 10, у ставу 1, у тачки 3. иза речи: „Србије” и иза 

запете, додају се речи: „аутономне покрајне или”
У истом члану, у ставу 1. додају се тач. 5. и 6. и гласе:
„5. капацитет за реализацију пројекта;” 
„6. досадашња искуства у реализацији пројеката;” 

Члан 5.
У члану 11. став 1. мења се и гласи: 
„Комисија води записник о спроведеном поступку јав-

ног конкурса и утврђује Листу вредновања и рангирања 
пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање 
из буџета Градске општине Раковица у року од 60 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.” 

У истом члану, став 2. мења се и гласи:
„Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката 

објављује се на огласној табли, званичној интернет страни-
ци Градске општине Раковица и на порталу е-Управе.” 

У истом члану, став 3. мења се и гласи:
„Учесници конкурса имају право увида у поднете прија-

ве и приложену документацију у року од три радна дана од 
дана објављивања листе из става 1. овог члана.” 

У истом члану, став 4. мења се и гласи:
„На листу из става 1. овог члана учесници конкурса 

имају право приговора Већу Градске општине Раковица у 
року од осам дана од дана њеног објављивања.” 

Члан 6. 
У члану 12. мења се, став 1. и гласи:
„На основу Листе вредновања и рангирања пријављених 

пројеката и одлука по приговорима, председник градске оп-
штине Раковица, доноси одлуку о избору пројеката, у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.” 

Члан 7. 
У члану 16. додаје се нов став 6. и гласи:
„Праћење реализације пројекта, може обухватати и ре-

визију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено кон-
курсним условима и уговором.” 

Члан 8. 
У члану 20. став 5. мења се и гласи: 
„Корисницима средстава из става 4. овог члана неће 

бити додељена средства у наредне две године, односно њи-
хове пријаве за учешће на јавном конкурсу неће бити раз-
матране.” 
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Члан 9. 
Остале одредбе одлуке остају непромењене. 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-50/2022-IV/4, 6. септембра 2022. године

Председник
Наташа Николић, с. р.

Скупштина Градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 6. септембра 2022. године, на основу члана 19. става 
1. тачка 3. Статута Градске општине Раковица („Службени 
лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 
79/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ РАКОВИЦА
Члан 1. 

У Одлуци о месним заједицама на територији градске 
општине Раковица („Службени лист Града Београда”, број 
92/19), члан 7. мења се и гласи:

„Овом одлуком на територији општине утврђују се сле-
дећа подручја месних заједница из члана 6. одлуке: 

Месна заједница „Кошутњак” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Пере Вели-

мировића 48.
Подручје МЗ „Кошутњак” обухвата следећу територију:
Граница ове месне заједнице почиње код фирме „MESSER 

TEHNOGAS” прати ограду фирме ка Миљаковачкој шуми на 
крају ограде скреће десно пратећи ограду улази у улицу Ха-
санагиница њеном десном страном до пресецања са Улицом 
борска. Наставља се Борском улицом до угла са Улицом срп-
ских ударних бригада. Иде се Улицом српских ударних брига-
да десном страном до степеништа. Спушта се пешачким сте-
пеницама десно неких 48 m па од те тачке линија скреће лево 
и иде изнад кућа у Улици трстењаковој од броја 20 А до броја 
2 где прелази Улицу Вукасовићеву и одатле наставља степени-
штем неких 60 m а онда скреће лево и прати замишљену ли-
нију до корита Топчидерске реке. Наставља да прати ток Топ-
чидерске реке до Улице Пере Велимировића где скреће десно 
и иде до раскрснице са Булеваром патријарха Павла. Наста-
вља се замишљеном линијом преко пруге Београд–Ниш и из-
лази на Улицу пионирска односно на границу између градске 
општине Раковице и градске општине Чукарице. Наставља се 
Пионирском улицом ненасељени део и границу између град-
ске општине Раковице и градске општине Чукарице и спушта 
се до угла са Булеваром патријарха Павла код подвожњака. 
Иде се десно Булеваром патријарха Павла и пружа се пешач-
ком стазом уз ограду Белог двора односно границом између 
Градске општине Раковице и градске општине Савски венац 
до Улице Срзентићеве. Наставља се левом страном до Улице 
Милана Благојевића Шпанца парна страна. Овом улицом се 
излази на Улицу Пере Велимировића која излази на Улицу 
Бахтијара Вагабзаде до скретања у Улицу бањички пут и иде 
њеном десном страном пратећи границу између градске оп-
штине Раковице и градске општине Вождовац до ограде фир-
ме „MESSER TEHNOGAS” гледано ка Миљаковачкој шуми. 

Месна заједница „Канарево Брдо” 
Седиште Месне заједнице налази се у Улици канарево 

брдо 40.
Подручје МЗ „Канарево брдо” обухвата следећу терито-

рију:
Границе ове месне заједнице почиње од раскрснице 

улица Борска и Српских ударних бригада, креће се пар-
ном страном Улице српских ударних бригада. Пресеца Ву-
касовићеву улицу и наставља до Улице Ивана Мичурина. 
Истом улицом непарном страном долази до раскрснице са 
Вукасовићевом улицом до броја 65. Одатле се спушта зами-
шљеном линијом кроз Миљаковачку шуму до ограде фирме 
„MESSER TEHNOGAS” прати ограду фирме ка шуми, скре-
ће на крају ограде десно и излази на улицу Хасанагинице. 
Њеном левом страном до пресецања са улицом Борска па 
истом улицом левом страном иде до раскрснице са Улицом 
српских ударних бригада. 

Месна заједница „Миљаковачки извори” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Славољуба 

Вуксановића 1.
Подручје МЗ „Миљаковачки извори” обухвата следећу 

територију:
Граница месне заједнице почиње од раскрснице улица 

Миљаковачке, Миљаковачке стазе и Вукасовићеве на десно 
замишљеном границом градске општине Раковице и градске 
општине Вождовац до фирме „MESSER TEHNOGAS” одатле 
скреће на лево па замишљеном линијом кроз Миљаковачку 
шуму и излази иза зграде бр. 65 у Улици Вукасовићевој. Ода-
тле линија скреће десно Улицом Вукасовићевом до раскрсни-
це са улицом Ивана Мичурина. Улази у Улицу Ивана Мичу-
рина левом страном до раскрснице са Улицом борском одатле 
скреће лево и прати леву страну Улице борска до раскрснице 
са улицом Велизара Станковића где скреће лево и иде Улицом 
Велизара Станковића до раскрснице са Улицом Стевана Опа-
чића па скреће десно и прати леву страну Улице Стевана Опа-
чића до раскрснице са Улицом Станка Пауновића Вељка. Ту 
скреће лево замишљеном линијом кроз Манастирску шуму 
до Улице миљаковачки виногради преко пута кућног броја 25. 
Одатле скреће лево прати ивицу шуме и улицу Миљаковачки 
виногради до раскрснице Улице миљаковачке од те раскрсни-
це скреће лево пратећи леву страну до раскрснице улица Ми-
љаковачке, Миљаковачке стазе и Вукасовићеве. 

Месна заједница „Сунчани брег” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Славољуба 

Вуксановића бр. 1.
Подручје МЗ „Сунчани брег” обхвата следећу територију:
Граница месне заједнице почиње од раскрснице Улице 

Јакова Галуса и Булевара ЈНА, а који припада општини Во-
ждовац. Иде се Улицом Јакова Галуса парна страна, до Улице 
Маје Главе прати њену десну страну до раскрснице са ули-
цом Миодрага Булатовића и иде десном страном улице до 
колског пута и прати колски пут који води до капије „Елек-
троистока” ту линија скреће десно и прати ограду „Елек-
троистока” док се визуелно не спусти на Улицу кружни пут 
Раковица којом наставља до Улице патријарха Димитрија 
десном страном. Улицом патријарха Димитрија њеном де-
сном страном до почетка ограде манастира Раковица где 
скреће лево прати ограду манастира и манастирског гробља. 
На крају ограде манастирског гробља скреће десно пролази 
поред објекта кућног броја 28 у Улици патријарха Димитрија 
и излази на раскрсницу улица Патријарх Димитрија и Ми-
љаковачке. Ту скреће у тунел и Улицу миљаковачку. Затим 
десном страном Миљаковачкe до Миљаковачких винограда. 
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Десном страном Улице миљаковачки виногради наставља до 
скретања у Улицу миљаковачко брдо и њеном десном стра-
ном иде до краја улице, а онда скреће десно ка Манастирској 
шуми и ободом шуме односно замишљеном границом изме-
ђу КО Ресник и КО Стара Раковица до Улице миљаковачка 
виногради. Улицом миљаковачки виногради до раскрсни-
це са Миљаковачком и истом до раскрснице Миљаковачка, 
Вукасовићеве и Миљаковачке стазе. Одатле скреће десно у 
Улицу миљаковачке стазе и иде десном страном улице до 
тачке која се налази између Улице Ксеније Јовановић и Ули-
це Боривоја Јовановића Бране где скреће на леву страну и ту 
почиње да прати замишљену граничну линију између град-
ске општине Раковица и градске општине Вождовца до Бу-
левара ЈНА, која припада градској општини Вождовац. 

Месна заједница „Миљаковац” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Богдана Же-

рајића 24А.
Подручје МЗ „Миљаковац” обухвата следеће територију:
Границе месне заједнице почињу од раскрснице улица 

Борске и Велизара Станковића. Наставља се Борском улицом 
парна страна до аутобуске окретнице. Од аутобуске окретни-
це, десно иде се замишљеном линијом до моста у Варешкој 
улици. Наставља се уз корито Топчидерске реке до раскрсни-
це улица Пере Велимировића и Патријарха Димитрија. Враћа 
се Улицом патријарха Димитрија непарна страна до рскр-
снице улица Патријарха Димитрија и Мишка Крањца. Скре-
ће десно поред ливнице и замишљеном линијом која иде уз 
пругу Београд–Бар и скреће према Улици ослободилаца Ра-
ковице. Наставља се Улицом ослободилаца Раковице лева 
страна до раскрснице са Улицом патријарха Димитрија. На-
ставља се Улицом патријарха Димитрија лева страна неких 
300 m паралелно са оградом фабрике и на тој тачки скреће 
десно пресеца Улицу патријарха Димитријаи иде замишље-
ном линијом сече Раковички поток наставља кроз шуму до 
места где скреће лево и одатле замишљеном линијом кроз 
зелену површину се спушта до иза куће кућног броја 24А у 
улици патријарха Димитрија, пресеца објекат и излази на 
раскрсницу Улице патријарха Димитрија и Миљаковачке. 
Затим се иде Улицом миљаковачком до Улице миљаковачки 
виногради левом страном. Улицом миљаковачки виногради 
до скретања у Улицу миљаковачко брдо левом страном до 
краја улице. Затим замишљеном линијом односно границом 
између КО Ресник и КО Стара Раковица до Улице миљако-
вачки виногради од које скреће лево замишљеном линијом 
кроз Манастирску шуму до раскрснице улица Станка Пауно-
вића Вељка и Стевана Опачића. Наставља се Улицом Стевана 
Опачића, непарна страна до раскрснице са Улицом Велизара 
Станковића. Наставља се Улицом Велизара Станковића лева 
страна до раскрснице улица Велизара Станковића и Борске. 

Месна заједница „Душко Радовић” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Петра Ко-

њовића 12Ђ.
Подручје МЗ „Душко Радовић” обухвата следећу терито-

рију:
Граница месне заједнице почиње од пешачких степеница 

које се спуштају из Улице српских ударних бригада десно у 
дужини од 48 m одатле скреће лево и иде изнад кућа у Ули-
ци Трстењаковој од броја 20А до броја 2 где прелази улицу 
Вукасовићеву. Одатле наставља степеништем неких 60 m а 
онда скреће лево и прати замишљену линију до корита Топ-
чидерске реке па скреће лево, а онда иде узводно уз корито 
Топчидерске реке до мостића у Улици варешкој одатле пре-
лази улицу и иде замишљеном линијом некадашње Пожаре-
вачке пруге и излази код окретнице односно код кућног бро-

ја 11 Г у Борској. Одатле прати леву страну Борске улице све 
до раскрснице са Улицом Ивана Мичурина где скреће лево 
и прати парну страну кућних бројева у Улици Ивана Мичу-
рина до раскрснице са Улицом прве шумадијске бригаде где 
линија скреће десно. Ту улази у Улицу српских ударних бри-
гада, прати леву страну улице до пешачких степеница. 

Месна заједница „Браће Величковић” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици пилота Ми-

хајла Петровића 12.
Подручје МЗ „Браћа Величковић” обухвата следећу те-

риторију:
Граница почиње од половине Раковичког моста односно 

замишљеног пресека Булевара патријарха Павла и Улице пи-
лота Михајила Петровића одатле прати парну страну Улице 
пилота Михајила Петровића до изнад куће кућног броја 82 
у Улици мајора Омера Мехића. Одатле скреће десно и пра-
ти замишљену линију катастарских парцела кућа у Улици 
мајора Омера Мехића до кућног броја 56 где скреће на лево 
и прати замишљену линију која излази на Улицу Луке Вој-
водића пре кућног броја 2В. Ту скреће линија десно и пра-
ти десну страну Улице Луке Војводића, односно њену парну 
страну кућних бројева све до раскрснице са Улицом кнеза 
Вишеслава од које скреће десно и иде десном страном Улице 
кнеза Вишеслава, све до раскрснице са Улицом пионирска 
где скреће десно и иде десном страном Улице пионирска и 
границом између градске општине Раковице и градске оп-
штине Чукарица. На рачвању Пионирске улице у два крака 
скреће десно и прати замишљену линију кроз Кошутњачку 
шуму која се спушта до пруге Београд–Ниш односно до ули-
це Булевар патријарха Павла где скреће десно и прати десну 
страну улице до замишљеног пресека Улица пилота Михаји-
ла Петровића и Булевара патријарха Павла. 

Месна заједница „Митар Бакић” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици пилота Ми-

хајила Петровића 12.
Подручје МЗ „Митар Бакић” обухвата следећу терито-

рију:
Граница почиње од замишљеног пресека Улице пилота 

Михајила Петровића и Булевара патријарха Павла одатле 
прати пругу Београд–Бар у смеру ка Реснику до одвајања 
ка првом тунелу, ту скреће десно наставља да прати лини-
ју пруге до уласка у тунел и изнад тунела на раскрсници 
са улицама Маричком, Јанковић Стојана и Славка Родића 
скреће лево у Улицу Славка Родића. Прати десну страну 
улице неких 100 m од те тачке скреће замишљеном линијом 
и пролази иза кућа које припадају Улици Јанковић Стоја-
на и код задње куће скреће десно и линија излази на Улицу 
Хумски пут испод хотела „Панорама” и прати десну стра-
ну улице неких 20 m одатле скреће лево и линија иде испод 
објеката са непарним кућним бројевима у Улици пилота 
Михајила Петровића. Све до изласка на улицу патријарха 
Јоаникија где скреће десно иде до раскрснице са улицом 
пилота Михајила Петровића. Скреће десно у улицу Пилота 
Михајила Петровића и прати њену непарну страну кућних 
бројева све до замишљеног пресека Булевар патријарха Па-
вла и Улице пилота Михајила Петровића. 

Месна заједница „Скојевска” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Луке Војво-

дића 93.
Подручје МЗ „Скојевска” обухвата следећу територију:
Територија месне заједнице почиње од раскрснице Ули-

це пилота Михајила Петровића и Улице кнеза Вишеслава. 
Прати десну страну Улице кнеза Вишеслава и границу изме-
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ђу градске општине Раковица и градске општине Чукарица, 
до скретања у Улицу Луке Војводића у Кошутњачкој шуми 
ту линија скреће десно и прати десну непарну страну кућ-
них бројева у Улици Луке Војводића до кућног броја 2В на 
левој страни улице ту линија скреће лево прати замишљени 
правац до иза кућног броја 56 у Улици мајора Омера Мехића 
одакле скреће десно и прати замишљену линију катастар-
ских парцела иза кућа у Улици мајора Омера Мехића од кућ-
ног броја 56 до кућног броја 82 где линија излази на Улицу 
пилота Михајила Петровића скреће десно пратећи десну 
страну улице до раскрснице са Улицом кнеза Вишеслава. 

Месна заједница „Видиковац 1” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици видиковач-

ки венц 1.
Подручје МЗ „Видиковац 1” обухвата следећу територију:
Територија месне заједнице почиње од раскрснице ули-

ца Пилота Михајила Петровића и Патријарха Јоаникија на 
неких 27 m од раскрснице са леве стране Улице патријарха 
Јоаникија. Наставља се Улицом патријарха Јоаникија лева 
страна до кућног броја 20 и скреће се лево пешачком ста-
зом ка Улици Сретена Младеновића Мике линија скреће 
десно и прати леву страну улице неких 50 m одакле скреће 
зеленом површином до испод зграда у Улици Боже Јереми-
ћа и код кућног броја 23 скреће лево, између зграда до ис-
под пословног објекта који излази на улице Боже Јеремића 
и Видиковачки Венац и носи број 2ђ улице Видиковачки ве-
нац. Ту скреће десно и излази на Улицу Боже Јеремића па 
скреће десно и прати леву страну Улице Боже Јеремића, где 
се наставља левом страном Улице првобораца неких 80 m
од те тачке скреће лево кроз зелену површину, а изнад објека-
та који припадају Улици Моме Станојловића. Пресеца Улицу 
Моме Станојловића испод куће кућног броја 22 у улици Су-
седградској и наставља замишљеном линијом кроз зелену по-
вршину испод објеката који припадају Улици суседградска до 
краја слепог крака Улице суседградска. Од те тачке линија скре-
ће благо десно и замишљеном линијом иде кроз шуму до испод 
објеката у Улици пилота Михајила Петровића број 35 одакле 
скреће лево и иде испод објеката са непарним кућним бројеви-
ма у Улици пилота Михајила Петровића односно до испод кућ-
ног броја 67А у Улици пилота Михајила Петровића где излази 
на Улицу патријарха Јоаникија. 

Месна заједница „Видиковац 2” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици видиковач-

ки венац 1.
Подручје МЗ „Видиковац 2” обухвата следећу територију:
Територија почиње од раскрснице улица Патријарха Јоа-

никија и Пилота Михајила Петровића. Наставља се улицом 
Пилота Михајила Петровића пратећи леву страну Улице и 
катастарску границу између градске општине Раковица и 
Градске општине Чукарица све до изласка на Ибарску ма-
гистралу. Наставља се левом страном Ибарске магистрале и 
катастарском границом градске општине Раковица и град-
ске општине Чукарица све до петље за силазак у Улицу 11. 
крајишке дивизије. На раскрсници улица 11. крајишке ди-
визије и Патријарха Јоаникија наставља се Улицом патри-
јарха Јоаникија иде се до угла са Улицом Сретена Младено-
вића Мике. Наставља се лево Улицом Сретена Младеновића 
Мике лева страна од средине улице и лево пешачким прола-
зом излази се на Улицу патријарха Јоаникија код броја 20. 
Наставља се Улицом патријарха Јоаникија лева страна све 
до раскрснице са Улицом пилота Михајила Петровића. 

Месна заједница „Кнежевац” 
Седиште месне заједнице налазисе у Улици 17. октобра 16. 
Подручје МЗ „Кнежевац” обухвата следећу територију:

Територија месне заједнице почиње испод пословног 
објекта на адреси Видиковачки венац 2ђ, односно на неких 
80 m од раскрснице Улице видиковачки венац и Улице Боже 
Јеремић. Иде десном страном Улице Боже Јеремић и улази у 
Улицу првобораца неких 80 m од те тачке скреће лево кроз 
зелену површину, а изнад објеката који припадају Улици 
Моме Станојловића. Пресеца Улицу Моме Станојловића ис-
под куће кућног броја 22 у Улици суседградској и наставља 
замишљеном линијом кроз зелену површину испод објека-
та који припадају Улици суседградској до краја слепог крака 
Улице суседградска. Од те тачке линија скреће благо десно 
и замишљеном линијом иде кроз шуму до испод објеката у 
Улици пилота Михајила Петровића број 35 одакле скреће 
десно и иде испод објеката са непарним кућним бројевима 
у Улици пилота Михајила Петровића све до Улице хумски 
пут коју прелази и иде испод хотела „Панорама” и прати за-
мишљену линију кроз зелену површину и скреће десно иза 
објеката који припадају Улици Јанковић Стојана све до Ули-
це Славка Родића где скреће лево и иде истом неких 100 m
десном страном улице и од те тачке скреће десно и прати 
замишљену линију правца пруге до раздвајања колосека за 
тунел и пругу Београд–Бар. Од те тачке скреће десно прати 
линију пруге ка Реснику до Улице ослободиоци Раковице. На-
ставља десном страном Улице ослободиоци Раковице и ула-
зи у Улицу патријарха Димитрија иде њеном десном страном 
неких 300 m дуж ограде фабрике где скреће десно и иде за-
мишљеном линијом пресеца Раковички поток наставља кроз 
шуму до места где скреће лево и одатле замишљеном линијом 
наставља кроз зелену површину око брда Стражевица. На-
ставља замишљеном линијом око Каменолома десна страна 
до почетка улице 13. октобра. Затим замишљеном линијом 
преко зелене површине спушта се до реке Топчидерке, иде 
низ реку Топчидерку до раскрснице улица Усек Кијево и Ле-
тићеве. Наставља Улицом Летићава до раскрснице са Улицом 
ослобођења. Затим замишљеном линијом која пресеца пру-
гу Београд–Бар и реку Топчидерку скреће десно прати пругу 
ка Београду до места замишљеног пресецања пруге и Улице 
кружни пут Кијево одатле скреће лево и замишљеном лини-
јом кроз зелену површину излази на Улицу 17. октобра. На-
ставља десно Улицом 17. октобра до раскрснице са Улицом 
Сретена Младеновића Мике крак, где на крају слепе улице на-
ставља замишљеном линијом преко зелених површина до из-
над објекта број 23 у Улици Боже Јеремића. Ту линија скреће 
десно између објеката и иде до испод пословног објекта који 
носи кућни број 2ђ у Улици видиковачки венац. Линија скре-
ће од тог места десно и излази на Улицу Боже Јеремића. 

Месна заједница „Лабудово брдо” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Сердар Јан-

ка Вукотића 30а. 
Подручје МЗ „Лабудово брдо” обухвата следећу територију:
Територија месне заједнице почиње од раскрснице улица 

11. крајишке дивизије и Патријарха Јоаникија. Иде улицом 
Патријарха Јоаникија десна страна до скретања у Улицу Сре-
тена Младеновића Мике па њеном десном страном до рачва-
ња улице на два крака од те тачке скреће лево и иде десном 
страном Улице Сретена Младеновића Мике. Онда линија 
скреће десно зеленом површином у правцу кућног броја 23 у 
Улици Боже Јеремића па од тог објекта поново скреће десно и 
иде замишљеном линијом кроз зелену површину све до сле-
пог крака Улице Сретена Младеновића Мике. Улази у слепи 
крак улице и прати њену десну страну до раскрснице са Ули-
цом 17. октобра где скреће десно. Иде десном страном улице 
и изнад кућног броја 4 у улици Љубомира Ивковића Шуце 
скреће десно и пење се до краја слепог крака Улице Љубоми-
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ра Ивковића Шуце. Прати десну страну слепе улице и изла-
зи са паркинг-простора у главну Улицу Љубомира Ивковића 
Шуце. Од те тачке скреће лево до угла са Опленачком улицом 
где скреће десно у Опленачку улицу и пратећи десну страну 
улице све до раскрснице са Тузланском улицом. На раскрсни-
ци скреће десно и прати десну страну улице до раскрснице 
са Гочком улицом. Линија скреће лево у Гочку па после 18 m 
скреће десно наставља десном страном до Улице Ђује и Дра-
гољуба где улази у улицу пратећи десну страну улице све до 
раскрснице односно до крака Улице Ђује и Драгољуба који 
излази на Ибарску магистралу пратећи десну страну. Лини-
ја излази на Ибарску магистралу скреће десно пратећи њену 
десну страну и границу између градске општине Раковица и 
градске општине Чукарица све до петље за скретање на Лабу-
дово брдо ту линија скреће десно и долази до раскрснице ули-
ца 11. крајишке дивизије и Патријарха Јоаникија. 

Месна заједница „Петлово брдо” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Милорада 

Драшковића 24а.
Подручје МЗ „Петлово брдо” обухвата следећу територију:
Територија месне заједнице почиње од петље на Ибар-

ској магистрали и иде се Улицом кружни пут Кијево лева 
страна до неасфалтираног пута после објекта који носе кућ-
не бројеве 4 и 6 у Улици кружни пут Кијево па скреће благо 
десно замишљеном линијом зеленом површином иде иза 
објеката који припадају Улици Ђорђа Шагића и излази на 
Расинску улицу. На раскрсници десно наставља се Расин-
ском улицом лева страна до Расинске 9, где улази у Улицу 
Петра Јовановића пратећи њену леву страну до излаза на 
Мраковичку улицу. На раскрсници улица Мраковачке и 12. 
априла наставља се улицом 12. априла лева страна до рас-
крснице са Опленачком улицом. На раскрсници лево наста-
вља се Опленачком улицом лева страна до раскрснице са 
Тузланском улицом. Улази се десно у Тузланску улицу, лева 
страна, до раскрснице са Гочком улицом. Наставља се Гоч-
ком улицом лево и на углу десно, лева страна до раскрсни-
це са Улицом Ђује и Драгољуба. Наставља се Улицом Ђује и 
Драгољуба парна страна до раскрснице где се скреће десно 
за Ибарску магистралу. Скреће се лево Ибарском магистра-
лом до петље на Ибарској магистрали. 

Месна заједница „Кијево” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Милорада 

Драшковића 24а.
Подручје МЗ „Кијево” обухвата следећу територију:
Територија месне заједнице почиње од петље на Ибарској 

магистрали и иде се лево Ибарском магистралом oдносно 
замишљеном границом између градске општине Раковица 
и градске општине Чукарица ка гробљу Орловача прати гра-
ницу општина и код скретања са Ибарске магистрале на пе-
тљи за гробље Орловача скреће лево. Наставља замишљеном 
граничном линијом између КО Рушња и КО Кнежевца преко 
зеленог појаса наставља до тачке тромеђе између КО Кнежев-
ца, КО Рушња и КО Ресника. Од тромеђе замишљене границе 
између катастарских општина благо скреће лево и наставља 
да прати границу између КО Кнежевца и КО Ресника до из-
ласка на обилазницу око Београда где линија скреће десно 
пратећи леву страну обилазнице до места визуелног пресе-
цања обилазнице са железничком пругом Београд–Бар и низ 
реку Топчидерку наставља до визуелног укрштања са пругом 
Београд–Пожаревац од те тачке скреће десно. Прати леву 
страну Пожаревачке пруге у дужини око 150 m где скреће 
лево и замишљеном линијом иде кроз зелену површину, а 
изнад објеката коју припадају Улици Јакова Хлипчијева пра-

тећи старо корито Топчидерске реке. Излази на раскрсницу 
Летићеве и усек Кијево улице. Замишљеном линијом која 
пресеца пругу Београд–Бар и реку Топчидерку скреће де-
сно и прати правац према Београду до визуелног пресецања 
пруге и Улице кружни пут Кијево одатле скреће лево и зами-
шљеном линијом кроз зелену површину излази на Улицу 17. 
октобра. Наставља Улицом 17. октобра лева страна и изнад 
кућног броја четири  у Улици Љубомира Ивковића Шуце 
скреће десно и пење се до краја слепог крака Улице Љубоми-
ра Ивковића Шуце. Прати десну страну слепе улице и изла-
зи са паркинг простора у главну Улицу Љубомира Ивковића 
Шуце. Од те тачке скреће лево до угла са Опленачком и 12. 
априла улицом и наставља низ улицу 12. април њеном левом 
страном на крају улице скреће лево у Улицу Петра Јованови-
ћа прати леву страну и излази на Расинску улицу изнад кућ-
ног броја 9. Ту скреће десно и левом страном Расинске улице 
иде до објеката који припадају Улици Ђорђа Шагића па ода-
тле замишљеном линијом кроз зелену површину излази на 
улицу кружни пут Кијево изнад објеката кућног броја шест 
и четири у Улици кружни пут Кијево. Улази се десно у Ули-
цу кружни пут Кијево затим се наставља Улицом кружни пут 
Кијево лева страна до петље на Ибарској магистрали. 

Месна заједница „Авала град” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Милене Па-

вловић Барили 6Б. 
Подручје МЗ „Авала град” обухвата следећу територију:
Границе месне заједнице почиње Улицом Славка Миљ-

ковића парном страном, затим се наставља Улицом Мило-
рада Јанковића Доце левом страном до Улице делови. На-
ставља се Улицом делови непарна страна до раскрснице са 
Брестовачком иде се замишљеном линијом до потока Па-
ригуз који скреће десно испод језера Паригуз. Наставља се 
до катастарске границе између градске општине Раковица и 
Градске општине Вождовца одатле линија наставља да пра-
ти катастарску границу све до Улице Јакова Галуса. Скре-
ће лево и прати леву страну улице до уласка у Улицу Маје 
Главе и наставља да прати леву страну све до раскрснице са 
улицом Миодрага Булатовића у коју улаз лево пратећи леву 
страну улице све до уласка у Улицу кружни пут Раковица 
где скреће десно. Одатле скреће десно и прати леву страну 
Улице кружни пут Раковица до Улице Славка Миљковића.

Месна заједница „Ресник” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици 13. октобра 23.
Подручје МЗ „Ресник” обухвата следећу територију:
Границе месне заједнице почињу од Улице Славка Миљ-

ковића непарна страна до угла са Улицом Милорада Јанко-
вића Доце. Наставља се Улицом Милорада Јанковића Доце 
до Улице Милана Ђурића десна страна. Иде замишљеном ли-
нијом преко ливада и пресеца реку Топчидерку ка Раковици, 
пресеца пругу Београд–Бар и замишљеном линијом наставља 
до изнад објекта број 37 у Улици гајски пут обилази објекат и 
враћа се на пругу Београд–Бар ту скреће десно и прати пругу 
и реку Топчидерку. Од места где се река Топчидерка и пруга 
Београд–Пожаревац визуелно секу линија скреће десно и у 
дужини од око 150 m прати десну страну Пожаревачке пру-
ге и од те тачке линија скреће лево и замишљеним правцем 
иде кроз зелену површину, а изнад објеката у Улици Јакова 
Хилипчијева пратећи старо корито реке Топчидерке до изла-
ска на раскрсницу улица Ослободиоци Раковице, Летићеве и 
Кружни пут Раковица. Ту линија месне заједнице скреће де-
сно у Улицу кружни пут Раковица и прати њену десну страну 
неких 350 m одакле скреће лево и замишљеном линијом иде 
око каменолома Стражевица до изнад објекта кућног броја 
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36 у Улици патријарха Димитрија где од те тачке и излази на 
улицу код ограде манастира Раковица. Наставља се Улицом 
патријарха Димитрија пресеца Пожаревачку пругу и иде за-
мишљеном линијом иза „Електроистока” излази на Улицу 
Славка Миљковића. Наставља се Улицом Славка Миљковића 
пресеца Пожаревачку пругу и излази на Улицу кружни пут и 
спаја се са Улицом Славка Миљковића непарна страна. 

Месна заједница „Железничка станица – Ресник” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици 13. октобра 23. 
Подручје МЗ „Железничка станица – Ресник” обухвата 

следећу територију: 
Границе месне заједнице почињу од угла Улице Алексан-

дра Војиновића и Делови, наставља се парном страном Ули-
це делови до раскрснице са Брестовачком улицом. Иде се 
Улицом делови десном страном која се граничи са потоком 
Паригуз и језером Паригуз, наставља се замишљеном лини-
јом испод језера Паригуз кроз ливаде до катастарске грани-
це Градске општине Раковица и градске општине Вождовца. 
Спушта се катастарском границом између градске општине 
Раковица и градске општине Вождовца до реке Топчидер-
ке и одатле наставља да прати замишљену границу између 
градске општине Раковица и градске општине Вождовац до 
тромеђе са градском општином Чукарица. Од тромеђе ли-
нија месне заједнице скреће десно и наставља да прати гра-
ницу између градске општине Чукарица и градске општине 
Раковица све до тромеђе КО Рушањ, КО Ресник и КО Кне-
жевац ту линија скреће десно и наставља да прати границу 
између КО Кнежевац и КО Ресник до изласка на обилазни-
цу око Београда где скреће десно и прати десну страну оби-
лазнице до визуелног пресецања са пругом Београд–Бар. Од 
места пресека скреће десно пратећи десну страну пруге до 
објекта кућног броја 37 у Улици гајски пут где скреће де-
сно обилази око објекта. Замишљеном линијом спушта се и 
пресеца пругу Београд–Бар и преко реке Топчидерке излази 
на Улицу Милана Ђурића десна страна и наставља до рас-
крснице улица Славка Миљковића и Милорада Јанковића 
Доце и спаја се са почетком Улице Александра Војиновића.” 

Члан 2. 
Остале одредбе одлуке остају непромењене. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 06-50/2022-IV/5, 6. септембра 2022. године
Председник

Наташа Николић, с. р.

Скупштина Градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 6. септембра 2022. године, на основу члана 29. став 1. 
тачка 3. и става 3, Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, 
број 87/18), и члана 14. тачка 27. и члана 19. тачка 16б, Ста-
тута Градске општине Раковица, („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19), донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАН-
РЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 

I. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације 
градске општине Раковица („Службени лист Града Београ-

да”, бр. 104/20, 118/20, 143/20, 49/21, 132/21 и 62/22) уместо 
Весне Јовановић, именује се Милан Ерић, руководилац рад-
не јединице Раковица ЈКП „Градска чистоћа”. 

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

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-50/2022-IV/8, 6. септембра 2022. године

Председник
Наташа Николић, с. р.

Скупштина Градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 6. септембра 2022. године, на основу члана 19. тачка 
16. Статута Градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19) 
и члана 107. Пословника Скупштине Градске општине Ра-
ковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 
50/15, 22/16 и 92/19), донела је 

РЕШЕЊE 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РА-
КОВИЦА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ ПЛАНА РАСХОДА 

И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Центра 
за културу и образовање Раковица о трећем ребалансу пла-
на расхода и издатака за 2022. годину. 

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

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-50/2022-IV/6, 6. септембра 2022. године

Председник
Наташа Николић, с. р.

Скупштина Градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 6. септембра 2022. године, на основу члана 19. тачка 
16а. Статута Градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19), 
и члана 107. Пословника Скупштине Градске општине Ра-
ковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 
50/15, 22/16 и 92/19), донела је 

РЕШЕЊE
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – РАКОВИЦА” 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП 
„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – РАКОВИЦА” И ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБ-
ВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИ-

ЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП„ 

Пословни – центар Раковица” о усвајању измене програма 
пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” и измене и до-
пуне посебног програма коришћења субвенција из буџета 
градске општине Раковица за 2022. годину. 

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

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-50/2022-IV/7, 6. септембра 2022. године

Председник
Наташа Николић, с. р.
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САДРЖАЈ

Страна
Акти градских општина 

ЗВЕЗДАРА 
Одлука о измени Одлуке о употреби имена, грба 

и заставе Градске општине Звездара   – – – – – – – –  1
Одлука о верификацији Правилника о суфинан-

сирању пројекта смањења загађења ваздуха из ин-
дивидуалних извора на територији градске општи-
не Звездара   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о верификацији Правилника о изменама 
и допунама Правилника о суфинансирању пројекта 
смањења загађења ваздуха из индивидуалних изво-
ра на територији градске општине Звездара – – – –  2

Решење о измени Решења о избору председника 
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –  2

Решење о утврђивању престанка функције чла-
ну Већа Градске општине Звездара   – – – – – – – – –  2

Решење о избору члана Већа Градске општине 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о измени Решења о образовању Оп-
штинског штаба за ванредне ситуације за територи-
ју градске општине Звездара– – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на употребу име-
на Градске општине Звездара  – – – – – – – – – – – –  3

Решење о престанку мандата директора Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – 
Звездара”, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о давању сагласности на одлуку Над-
зорног одбора Јавног предузећа Спортски центар 
„Олимп – Звездара”, Београд  – – – – – – – – – – – –  3

Страна

РАКОВИЦА 

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске оп-
штине Раковица за 2022. годину– – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи 
градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – –  36

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за 
избор програма и пројеката удружења који се фи-
нансирају и суфинансирају из буџета Градске оп-
штине Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  36

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начи-
ну, критеријумима и мерилима за избор програма 
и пројеката цркава и верских заједница који се фи-
нансирају и суфинансирају из буџета Градске оп-
штине Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  40

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним 
заједницама на територији градске општине Рако-
вица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41

Решење о измени Решења о образовању Штаба 
за ванредне ситуације градске општине Раковица–  45

Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-
ног одбора Центра за културу и образовање Рако-
вица о трећем ребалансу Плана расхода и издатака 
за 2022. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  45

Решење о давању сагласности на одлуке Над-
зорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о 
усвајању измене Програма пословања ЈП „Послов-
ни центар – Раковица” и измене и допуне Посебног 
програма коришћења субвенција из буџета Градске 
општине Раковица за 2022. годину  – – – – – – – – –  45
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Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


