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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
1

БАРАЈЕВО
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 6. став 2. и
члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. тачка
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 19. тачка 2. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 89/19),
донела је

ОД Л У КУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2021. годину мења се и гласи:
Буџет Градске општине Барајево за 2021. годину (у даљем тексту буџет) састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Економска
класификација

у динарима

1

2

3

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

7+8

504.486.961,00

7

504.486.961,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
– текући приходи буџета укључујући и донације

503.006.961,00

2

3

– приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника

1.480.000,00

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

4+5

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

4

710.847.097,97
404.116.097,97

– текући буџетски расходи укључујући и донације

402.636.097,97

– издаци из прихода од продаје добара индиректних буџетских корисника

1.480.000,00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (текући буџетски издаци са
донацијама)
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

5

306.731.000,00

(7+8) – (4+5)

-206.360.136,97

Издаци за набавку финансијске имовине

62

Примања од продаје финансијске имовине

92

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ((7+8) – (4+5)) – 62 -206.360.136,97
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

91

Примања од продаје финансијске имовине

92

Процењени суфицит (неутрошена средства из
претходних година)

3

Издаци за отплату главнице дуга

206.360.136,97

61

Издаци за набавку нефинансијске имовине

6211

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

206.360.136,97

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2021. годину мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 206.360.136,97 динара из члана 1. ове одлуке
обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 206.360.136,97 динара.

Члан 3.
Члан 3.Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2021. годину мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:
Шифра програмРед
Назив директног бу- Шифра
Економ
Раздео Глава
ске активности/
број
џетског корисника програма
клас
пројекта

Назив капиталног пројекта

Износ
2021

1

3

Управа Градске
општине Барајево

0602

06020001

512

Набавка опреме за потребе директних корисника буџета ГО Барајево

5.130.000,00

2

3

Управа Градске
општине Барајево

0602

0602-0001

511

Капитално одржавање и изградња зграда и грађевинских објеката на којима Градска општина
Барајево има право коришћења

9.000.000,00

3

3

Управа Градске
општине Барајево

0602

0602-0001

511

Израда пројектно техничке документације за
објекте на којима Градска општина Барајево има
право коришћења

8.000.000,00

2022

2023

Број 19 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

25. март 2021.

4

3

Управа Градске
општине Барајево

0701

0701-0002

511

Периодично одржавања некатегорисаних путева на територији градске општине Барајево

41.000.000,00

5

3

Управа Градске
општине Барајево

1101

1101-0001

511

Планови детаљне регулације на гробљима у
Гунцатима, Глумчевом брду,Мељаку,Бељини и
Вранићу

25.000.000,00

6

3

Управа Градске
општине Барајево

1102

1102-0005

511

Израда пројектно техничке документације за
изградњу пијаце у Барајеву

5.000.000,00

7

3

Управа Градске
општине Барајево

1102

1102-0006

511

Израда пројектно техничке документације за
изградњу капела и уређење гробаља

3.000.000,00

8

3

Управа Градске
општине Барајево

1102

1102-5001

541

ПРОЈЕКАТ „ Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву’’

9

3

Управа Градске
општине Барајево

1102

1102-5002

511

ПРОЈЕКАТ „ Изградња комплекса гробља у
Вранићу’’-прва фаза

10

3

Управа Градске
општине Барајево

1201

1201-0001

512

Набавка опреме за потребе Центра за културу
„Барајево’’

11

3

Управа Градске
општине Барајево

1301

1301-5001

12

3

Управа Градске
општине Барајево

1301

1301-5002

511

ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у
Баћевцу и Шиљаковцу’’

7.150.000,00

13

3

Управа Градске
општине Барајево

1301

1301-5003

511

ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у
Лисовићу,Гунцатима и Арнајеву’’

10.750.000,00

3.2

511, 512 ПРОЈЕКАТ „Изградња спортске хале у Барајеву
– Насеље Гај’’-прва фаза

12.000.000,00
3.200.000,00
501.000,00
177.000.000,00 122.400.000,00

Извори финансирања за Разделе 1+2+3:
01-Општи приходи и примања буџета

118.254.781,00 122.400.000,00

13-Вишак прихода

188.476.219,00

Укупно за Разделе 1+2+3

306.731.000,00 122.400.000,00

Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2021. годину мења се и гласи:
Приходи и примања буџета Oпштине Барајево утврђују се су у следећим износима:
Класа/категорија/
група
1

Конто

ОПИС

2
А

700000
710000
711000

3

504.486.961,00

I

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

504.486.961,00

1

ПОРЕЗИ

496.406.961,00

1.1

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе
711122 Порез на приходе од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу, по Решењу Пореске управе
711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем
1.2

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге
713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе
713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе
713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе
714000

1.3

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

3.600.000,00
11.250.000,00

714566 Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица

350.000,00

1.4

ДРУГИ ПОРЕЗИ

2.1

3.1
3.2

50.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ

150.000,00

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

150.000,00

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

20.000,00
130.000,00
5.450.000,00
700.000,00
700.000,00
4.050.000,00

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни
корисници њиховог буџета

3.000.000,00

742251 Административне таксе

1.000.000,00

742351 Приходи органа управе
743000

3.000.000,00
14.400.000,00

650.000,00

3

742000

25.000.000,00

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

733157 Текући трансфери од градова у корист новоа општине
741000

143.790.000,00

8.200.000,00

733152 Други текући трансфери од републике у корист нивоа општина
740000

9.000.000,00
189.790.000,00

2.000.000,00

2
733000

200.000,00
10.800.000,00

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
730000

292.116.961,00
272.116.961,00

714513 Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила

714571 Комунална такса за држање животиња
716000

4

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

711111 Порез на зараде

713000

Буџет за 2021.
годину

3.3

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и
одузета имовинска корист у том поступку

50.000,00
200.000,00
100.000,00

25. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

Број 19 – 3

3

4

743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа
општина
745000

3.4

100.000,00

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

500.000,00

745151 Мешовити и неодређени приходи
770000

4
772000

4.1

500.000,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

1.000.000,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

1.000.000,00

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
7

5

321

Б

1.000.000,00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

1.480.000,00

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

206.360.136,97

УКУПНО СРЕДСТВА БУЏЕТА (А+Б)

710.847.097,97

Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2021. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по основним наменама, утврђују се у следећим износима:
Ек
клас

ОПИС

Средства из буџета

Издаци из
осталих извора

Укупна средства

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

384.602.180,00

19.513.917,97

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

166.538.162,00

510.955,01

404.116.097,97
167.049.117,01

411

Плате и додаци запослених

134.931.809,00

10.100,00

134.941.909,00

412

Социјалани доприноси на терет послодавца

22.572.951,00

855,01

22.573.806,01

413

Накнаде у натури

3.400.000,00

190.000,00

3.590.000,00

414

Социјалана давања запосленима

3.933.402,00

310.000,00

4.243.402,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

136.683.691,00

2.122.654,65

138.806.345,65

29.545.000,00

30.498,88

29.575.498,88

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

30.086.000,00

50.000,00

30.136.000,00

424

Специјализоване услуге

40.230.000,00

800.000,00

41.030.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

27.145.000,00

100.000,00

27.245.000,00

426

Материјал

9.277.691,00

1.142.155,77

10.419.846,77

45

СУБВЕНЦИЈЕ

16.265.946,00

16.265.946,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

16.265.946,00

16.265.946,00

400.000,00

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

21.014.000,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

21.014.000,00

465

Остале дотације и трансфери

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

400.000,00

1.960.308,31

22.974.308,31
21.014.000,00

1.960.308,31

1.960.308,31

7.900.000,00

9.920.000,00

17.820.000,00

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

7.900.000,00

9.920.000,00

17.820.000,00

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

29.704.230,00

5.000.000,00

34.704.230,00

481

Дотације невладиним организацијама

20.531.230,00

5.000.000,00

25.531.230,00

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

2.573.000,00

2.573.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

6.500.000,00

6.500.000,00

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других природних узрока

49

РЕЗЕРВЕ

499

Средства резерве

5

100.000,00

100.000,00

6.496.151,00

6.496.151,00

6.496.151,00

6.496.151,00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

118.254.781,00

188.476.219,00

306.731.000,00

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

118.254.781,00

176.476.219,00

294.731.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

112.623.781,00

176.476.219,00

289.100.000,00

512

Машине и опрема

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

12.000.000,00

12.000.000,00

541

Земљиште

5.631.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ

502.856.961,00

5.631.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00

207.990.136,97

710.847.097,97

Члан 6.
Члан 6. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2021. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:
Функционална
класификација

Функције

Средства из буџета

Средства из
осталих извора

1

2

3

4

000

Социјална заштита

010

Болест и инвалидност

6.000.000,00

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

100

Опште јавне услуге

110

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

12.000.000,00

Укупно
5

11.809.745,50

23.809.745,50

6.000.000,00

11.809.745,50

17.809.745,50

241.229.851,00

224.172,47

241.454.023,47

47.322.181,00

6.000.000,00

47.322.181,00

Број 19 – 4
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1
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2

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

300

Јавни ред и безбедност

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

400

Економски послови

421

Пољопривреда

500

Заштита животне средине

510

Управљање отпадом

600

Послови становања и заједнице

3

4

184.821.519,00

5

200.562,81

9.086.151,00

185.022.081,81

23.609,66

9.109.760,66

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
2.000.000,00

3.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

16.265.946,00

0,00

16.265.946,00

16.265.946,00

0,00

16.265.946,00

157.207.570,00

12.000.000,00

156.000.000,00

610

Стамбени развој

13.207.570,00

620

Развој заједнице

144.000.000,00

12.000.000,00

156.000.000,00

13.207.570,00

800

Рекреација,спорт,култура и вере

55.103.594,00

180.956.219,00

236.059.813,00

820

Услуге културе

3.000.000,00

840

Верске и остале услуге заједнице

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

860

Рекреација,спорт,култура и вере некласификовани на другом месту

49.103.594,00

177.956.219,00

227.059.813,00

900

Образовање

19.050.000,00

0,00

19.050.000,00

911

Предшколско образовање

950

Образовање које није дефинисано нивоом
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3.000.000,00

3.000.000,00

16.050.000,00

16.050.000,00

502.856.961,00

207.990.136,97

710.847.097,97

Члан 7.
Члан 7. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2021. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:
Шифра
Програм

Програмска активност/ Пројекат

1

2

1101

Назив
3

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

4

5

Укупна
средства
6

Програм 1. Становање,урбанизам и просторно планирање

38.207.570,00

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање

25.000.000,00

1101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење урбанистичких и просторних планова

13.207.570,00

Програм 2. Комуналнe делатности

53.500.000,00

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина

20.300.000,00

20.300.000,00

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене

15.000.000,00

15.000.000,00

1102-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге

1102-5001

ПРОЈЕКАТ „Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву’’

1102-5002

ПРОЈЕКАТ „Изградња комплекса гробља у Вранићу’’-прва фаза

3.200.000,00

3.200.000,00

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

2.000.000,00

2.000.000,00

0101-4001

ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде’’

1.600.000,00

1.600.000,00

0101-4002

ПРОЈЕКАТ „Награђивање стрелаца у систему противградне заштите’’

1102

0101

0,00

38.207.570,00
25.000.000,00
13.207.570,00

12.000.000,00

65.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00

400.000,00

400.000,00

Програм 6. Заштита животне средине

16.265.946,00

16.265.946,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом

16.265.946,00

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

65.500.000,00

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

65.500.000,00

0701-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја

0401
0401-0005
0701

2001

16.265.946,00
3.000.000,00

68.500.000,00
65.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

3.000.000,00

3.000.000,00

2001-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања

3.000.000,00

3.000.000,00

Програм 9. Основно образовање и васпитање

16.050.000,00

16.050.000,00

2002-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа

15.000.000,00

15.000.000,00

2002-4001

ПРОЈЕКАТ „Поклон за ђаке прваке’’

300.000,00

300.000,00

2002-4002

ПРОЈЕКАТ „Награђивање ученика’’

400.000,00

400.000,00

2002-4003

ПРОЈЕКАТ „Набавка књига за одличне ученике „

350.000,00

350.000,00

2002

0901

Програм 11. Социјална и дечја заштита

12.000.000,00

11.809.745,50

23.809.745,50

400.000,00

1.909.745,50

2.309.745,50

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи

0901-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници

4.500.000,00

0901-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом

6.000.000,00

0901-4001

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала’’

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

0901-4002

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију
стамбеног објекта’’

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

1201

4.500.000,00
6.000.000,00

Програм 13. Развој културе и информисања

26.805.813,00

4.480.000,00

31.285.813,00

1201-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе

20.805.813,00

1.480.000,00

22.285.813,00

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

3.000.000,00

1201-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

6.000.000,00

25. март 2021.
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2

3

1301

4

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001

Број 19 – 5
5

28.697.781,00 176.476.219,00

6
205.174.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

7.510.000,00

7.510.000,00

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту

2.364.000,00

2.364.000,00

1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике

1301-5001

ПРОЈЕКАТ „Изградња спортске хале у Барајеву – Насеље Гај’’-прва фаза

1301-5002

ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у Баћевцу и Шиљаковцу’’

1301-5003

ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у Лисовићу,Гунцатима и Арнајеву’’

0602

400.000,00

400.000,00

10.523.781,00 166.476.219,00
7.150.000,00

177.000.000,00
7.150.000,00

750.000,00

10.000.000,00

10.750.000,00

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

182.617.204,00

224.172,47

182.841.376,47

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина

158.900.900,00

200.562,81

159.101.462,81

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница

2.190.000,00

23.609,66

0602-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови

15.030.153,00

15.030.153,00

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

5.596.151,00

5.596.151,00

0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва

900.000,00

900.000,00

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

58.212.647,00

58.212.647,00

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине

14.413.230,00

14.413.230,00

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа

32.908.951,00

32.908.951,00

2101-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине

10.890.466,00

2101

УКУПНИ РАСХОДИ

2.213.609,66

10.890.466,00

502.856.961,00 207.990.136,97

710.847.097,97

Члан 8.
Члан 9. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2021. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 5.596.151,00 динар. Председник општине доноси
решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском
систему, на предлог Одељења за финансије Управе градске општине Барајево.
Члан 9.
Члан 10. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2021. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 900.000,00 динара. Председник општине доноси решење о
коришћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на
предлог Одељења за финансије Управе градске општине Барајево.
II. ПОСЕБАН ДЕО

Раздео

Глава

Програмска
класификација

Функција

Економска
класификација

Извор финан.

Члан 10.
Члан 11. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2021. годину мења се и гласи:
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 710.847.097,97 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора:
1. Tекући приходи у износу од 502.856.961,00 динар – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о изменама и допуни
Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одерђивању прихода који припадају
граду, односно градским општинама у 2021. години.
2. Текући трансфери градова у корист нивоа општина – извор финансирања 07, у износу од 130.000,00 динара.
3. Други текући трансфери од републике у корист нивоа општина – извор финансирања 07, у износу од 20.000,00 динара.
4. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година утврђен у износу од 206.360.136,97 динара – извор финансирања 13.
5. Сопствени приходи индиректних корисника у износу од 1.480.000,00 динара – извор финансирања 04.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и то:

1

2

3

4

5

6

1

ОПИС

7

Средства из
Средства из осталих извобуџета 01
ра буџетских
корисника
8

9

Укупна
средства

10 (8+9)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

8.000.000,00

8.000.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.332.000,00

1.332.000,00

413

Накнаде у натури

100.000,00

100.000,00

414

Социјална давања запосленима

160.000,00

160.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

300.000,00

300.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

521.230,00

521.230,00

423

Услуге по уговору

481

Дотације невладиним организацијама Ова апропријација користиће се за: – финансирање
редовног рада политичких партија у износу од 495.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 110:

Број 19 – 6
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 110

25. март 2021.
8

9

10 (8+9)

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

14.413.230,00

26.300.000,00

26.300.000,00

4.378.951,00

4.378.951,00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2101-0001
Извори финансирања за Програм 2101:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 1:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за раздео 1
2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

320.000,00

320.000,00

414

Социјална давања запосленима

160.000,00

160.000,00

423

Услуге по уговору

1.750.000,00

1.750.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 110

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

32.908.951,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2101-0002
Извори финансирања за Програм 2101:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 2:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за раздео 2
3

ОПШТИНСКА УПРАВА
0101

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-4001

ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде’’
421

Пољопривреда
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 421
Извори финансирања за пројекат 0101-4001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 0101-4001

0101-4002

ПРОЈЕКАТ „Награђивање стрелаца у систему противградне заштите’’
421

Пољопривреда
423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 421:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 421

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за пројекат 0101-4002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 0101-4002

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

16.265.946,00

16.265.946,00

Извори финансирања за програм 0101:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 0101
0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом
510

Управљање отпадом
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација
користиће се за: – Текуће субвенције у износу од 1.265.945,92 динара на име учешћа у
финансирању Регионалног центра за управљање отпадом „Еко Тамнава” д.о.о – Капиталне субвенције ЈКП „10.Октобар” у износу од 15.000.000,00 динара за набавку возила за
одвожење смећа
Извори финансирања за функцију 510:

25. март 2021.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 510

Број 19 – 7
8

9

10 (8+9)

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

16.265.946,00

Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0401-0005
Извори финансирања за Програм 0401:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 0401
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

63.172.653,00

63.172.653,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

10.518.247,00

10.518.247,00
1.900.000,00
2.180.000,00

413

Накнаде у натури

1.900.000,00

414

Социјална давања запосленима

2.180.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424
425

650.000,00

650.000,00

12.670.000,00

12.670.000,00

400.000,00

400.000,00

21.350.000,00

21.350.000,00

Специјализоване услуге

2.030.000,00

2.030.000,00

Текуће поправке и одржавање

5.200.000,00

426

Материјал

8.100.000,00

465

Остале дотације и трансфери

482

Порези и обавезне таксе

2.500.000,00

2.500.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

6.000.000,00

6.000.000,00

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода и других
природних узрока

100.000,00

100.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

17.000.000,00

17.000.000,00

512

Машине и опрема

5.130.000,00

5.130.000,00

5.200.000,00
130.000,00
70.562,81

8.230.000,00
70.562,81

Извори финансирања за функцију 130:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130

158.900.900,00

158.900.900,00

07 Трансфери од других нивоа власти
158.900.900,00

130.000,00

130.000,00

70.562,81

70.562,81

200.562,81 159.101.462,81

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност
0602-0001
0602-0006

158.900.900,00

158.900.900,00

07 Трансфери од других нивоа власти

158.900.900,00

130.000,00

130.000,00

70.562,81

70.562,81

200.562,81 159.101.462,81

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених

9.500.000,00

9.500.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.581.751,00

1.581.751,00

413

Накнаде у натури

120.000,00

120.000,00

414

Социјална давања запосленима

328.402,00

328.402,00

424

Специјализоване услуге Ова апропријација користиће се за извршење Решења комуналне
инспекције

3.500.000,00

3.500.000,00

15.030.153,00

15.030.153,00

15.030.153,00

15.030.153,00

15.030.153,00

15.030.153,00

15.030.153,00

15.030.153,00

5.596.151,00

5.596.151,00

5.596.151,00

5.596.151,00

5.596.151,00

5.596.151,00

5.596.151,00

5.596.151,00

5.596.151,00

5.596.151,00

Извори финансирања за функцију 130:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0602-0006
0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
49912

Средства текуће резерве
Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0602-0009

Број 19 – 8
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

0602-0010

6

7

25. март 2021.
8

9

10 (8+9)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
49911

Средства сталне резерве

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010
Извори финансирања за програм 0602:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602
0701

180.427.204,00

180.427.204,00

07 Трансфери од других нивоа власти
180.427.204,00

130.000,00

130.000,00

70.562,81

70.562,81

200.562,81 180.627.766,81

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

3.000.000,00

3.000.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

21.500.000,00

21.500.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

41.000.000,00

41.000.000,00

65.500.000,00

65.500.000,00

65.500.000,00

65.500.000,00

65.500.000,00

65.500.000,00

65.500.000,00

65.500.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0701-0002
0701-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
426

Материјал

1.000.000,00

1.000.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 360:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 360

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0701-0005
Извори финансирања за програм 0701:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 0701
0901

65.500.000,00

65.500.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
65.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

68.500.000,00

1.889.745,50

1.889.745,50

20.000,00

420.000,00

ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901 -0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
465

Остале дотације и трансфери

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ова апропријација користиће се за: – једнократне помоћи у износу од 20.000,00 динара -трошкове сахране нн лица у износу од 400.000,00
динара

400.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 090

400.000,00

400.000,00

07 Трансфери од других нивоа власти
400.000,00

20.000,00

20.000,00

1.889.745,50

1.889.745,50

1.909.745,50

2.309.745,50

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0001
0901-0003

400.000,00

400.000,00

07 Трансфери од других нивоа власти
400.000,00

20.000,00

20.000,00

1.889.745,50

1.889.745,50

1.909.745,50

2.309.745,50

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
481

Дотације невладиним организацијама

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 090

25. март 2021.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Број 19 – 9
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Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0901-0003
0901-0008

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом
010

Болест и инвалидност
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 010:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 010
Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0901-0008

0901-4001

ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала’’
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

5.500.000,00

550.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 090

550.000,00

550.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
550.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-4001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 0901-4001
0901-4002

550.000,00

550.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта’’
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 090

550.000,00

550.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
550.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-4002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 0901-4002

550.000,00

550.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
550.000,00

Извори финансирања за програм 0901:
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0901
1101

12.000.000,00

12.000.000,00

07 Трансфери од других нивоа власти
12.000.000,00

20.000,00

20.000,00

11.789.745,50

11.789.745,50

11.809.745,50

23.809.745,50

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

10.722.306,00

10.722.306,00

1.785.264,00

1.785.264,00
290.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1101-0001
1101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење урбанистичких и просторних планова
610

Стамбени развој
411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

290.000,00

414

Социјална давања запосленима

160.000,00

160.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

250.000,00

250.000,00

13.207.570,00

13.207.570,00

13.207.570,00

13.207.570,00

Извори финансирања за функцију 610:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 610
Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:

Број 19 – 10
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1101-0002

25. март 2021.
8

9

10 (8+9)

13.207.570,00

13.207.570,00

13.207.570,00

13.207.570,00

38.207.570,00

38.207.570,00

38.207.570,00

38.207.570,00

20.000.000,00

20.000.000,00

300.000,00

300.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

20.300.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Извори финансирања за програм1101:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 1101
1102

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1102-0002

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене
620

Развој заједнице
421

Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1102-0003

1102-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1102-0005

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

7.000.000,00

7.000.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

3.000.000,00

3.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1102-0006
1102-5001

ПРОЈЕКАТ „ Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву’’
620

Развој заједнице
541

Земљиште

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-5001:
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 1102-5001
1102-5002

ПРОЈЕКАТ „ Изградња комплекса гробља у Вранићу’’-прва фаза
620

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за пројекат 1102-5002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 1102-5002

25. март 2021.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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5

6

7

Број 19 – 11
8

9

10 (8+9)

Извори финансирања за програм 1102:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 1102
1201

53.500.000,00

53.500.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
53.500.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

65.500.000,00

ПРОГРАМ 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
820

Услуге културе
481

Дотације невладиним организацијама

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1201-0002
1201-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
840

Верске и остале услуге заједнице
481

Дотације невладиним организацијама

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 840

3.000.000,00

3.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1201-0003

3.000.000,00

3.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
3.000.000,00

Извори финансирања за програм 1201:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 1201
1301

6.000.000,00

6.000.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

9.000.000,00

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
860

Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом мест
481

Дотације невладиним организацијама

7.510.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

7.510.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

2.364.000,00

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 860
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001
1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту
860

Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 860:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функција 860
Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1301-0002

1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функција 160

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1301-0005
1301-5001

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

ПРОЈЕКАТ „Изградња спортске хале у Барајеву – Насеље Гај’’-прва фаза
860

Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 860:

10.523.781,00 166.476.219,00 177.000.000,00

Број 19 – 12
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

01 Општи приходи и примања буџета

25. март 2021.
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за Функцију 860

9

10 (8+9)
10.523.781,00

10.523.781,00

166.476.219,00 166.476.219,00
10.523.781,00 166.476.219,00 177.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 1301-5001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 1301-5001
1301-5002

10.523.781,00

10.523.781,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

166.476.219,00 166.476.219,00
10.523.781,00 166.476.219,00 177.000.000,00

ПРОЈЕКАТ „Изградња дечјих игралишта у Баћевцу и Шиљаковцу’’
860

Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
511

Зграде и грађевински објекти

7.150.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за Функцију 860
Извори финансирања за пројекат 1301-5002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 1301-5002
1301-5003

ПРОЈЕКАТ „Изградња дечјих игралишта у Лисовићу, Гунцатима и Арнајеву’’
860

Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту
511

Зграде и грађевински објекти

750.000,00

10.000.000,00

10.750.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.750.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.750.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за Функцију 860

750.000,00

750.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
750.000,00

Извори финансирања за пројекат 1301-5003:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 1301-5003

750.000,00

750.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
750.000,00

Извори финансирања за Програм 1301:
01 Општи приходи и примања буџета

28.697.781,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1301
2001

28.697.781,00
176.476.219,00 176.476.219,00

28.697.781,00 176.476.219,00 205.174.000,00

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања
и образовања
911

Предшколско образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 911:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функција 911
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2001-0001
Извори финансирања за програм 2001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2001
2002

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација користиће се – текуће поправке и
одржавање објеката основних школа -превоз ученика ОШ на удаљености већој од 4 km од
седишта школе
Извори финансирања за функцију 950:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2002-0001

2002-4001

ПРОЈЕКАТ „Поклон за ђаке прваке’’
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 950:
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 950

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

25. март 2021.
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Извори финансирања за пројекат 2002-4001:
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-4001
2002-4002

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

16.050.000,00

16.050.000,00

16.050.000,00

16.050.000,00

ПРОЈЕКАТ „Награђивање ученика’’
950

Образовање које није дефинисано нивоом
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 950:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за пројекат 2002-4002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 2002-4002

2002-4003

ПРОЈЕКАТ „Набавка књига за одличне ученике „
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 950:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за пројекат 2002-4003:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 2002-4003
Извори финансирања за Програм 2002:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2002

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених

8.804.514,00

8.804.514,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.465.952,00

1.465.952,00

413

Накнаде у натури

210.000,00

210.000,00

414

Социјална давања запосленима

160.000,00

160.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

250.000,00

250.000,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

10.890.466,00

416

Извори финансирања за функцију 130:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2101-0003
Извори финансирања за програм 2101:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 3:
01 Општи приходи и примања буџета

150.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за раздео 3
3.1

432.538.967,00

432.538.967,00

07 Трансфери од других нивоа власти

150.000,00

206.336.527,31 206.336.527,31
432.538.967,00 206.486.527,31 639.025.494,31

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

421

Стални трошкови

10.100,00
1.280.000,00

424

Специјализоване услуге

150.000,00

426

Материјал

250.000,00

482

Порези и обавезне таксе

483

Новчане казне по решењу суда

10.100,00

855,01

855,01

498,88

1.280.498,88
150.000,00

12.155,77

262.155,77

10.000,00

10.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

2.190.000,00

2.190.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
2.190.000,00

23.609,66

23.609,66

23.609,66

2.213.609,66
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13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0002

9

2.190.000,00

10 (8+9)
2.190.000,00

2.190.000,00
23.609,66

23.609,66

23.609,66

2.213.609,66

Извори финансирања за програм 0602:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 0602

2.190.000,00

2.190.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
2.190.000,00

23.609,66

23.609,66

23.609,66

2.213.609,66

Извори финансирања за главу 3.1:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за главу 3.1
3.2

2.190.000,00

2.190.000,00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
2.190.000,00

23.609,66

23.609,66

23.609,66

2.213.609,66

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „БАРАЈЕВО’’
1201

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе
860

Рекреација, спорт, култура и вере
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

8.432.336,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.510.786,00

8.432.336,00

413

Накнаде у натури

460.000,00

190.000,00

650.000,00

414

Социјална давања запосленима

785.000,00

310.000,00

1.095.000,00

30.000,00

625.000,00

1.510.786,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

250.000,00

421

Стални трошкови

595.000,00

250.000,00

423

Услуге по уговору

2.586.000,00

50.000,00

2.636.000,00

424

Специјализоване услуге

4.550.000,00

800.000,00

5.350.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

145.000,00

100.000,00

245.000,00

426

Материјал

927.691,00

482

Порези и обавезне таксе

512

Машине и опрема

927.691,00

63.000,00

63.000,00

501.000,00

501.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 860

20.805.813,00

20.805.813,00

04 Сопствени приходи
20.805.813,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

22.285.813,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1201-0001

20.805.813,00

20.805.813,00

04 Сопствени приходи
20.805.813,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

22.285.813,00

Извори финансирања за програм 1201:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 1201

20.805.813,00

20.805.813,00

04 Сопствени приходи
20.805.813,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

22.285.813,00

Извори финансирања за главу 3.2:
01 Општи приходи и примања буџета
Укупно за главу 3.2

20.805.813,00

20.805.813,00

04 Сопствени приходи
20.805.813,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

22.285.813,00

Извори финансирања за раздео 3:
01 Општи приходи и примања буџета

455.534.780,00

455.534.780,00

04 Сопствени приходи
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Вишак прихода

1.480.000,00

1.480.000,00

150.000,00

150.000,00

206.336.527,31 206.336.527,31
455.534.780,00 207.966.527,31 663.501.307,31

Укупно за раздео 3
Извори финансирања укупно
01 Општи приходи и примања буџета

502.856.961,00

502.856.961,00

04 Сопствени приходи
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Вишак прихода

1.480.000,00

1.480.000,00

150.000,00

150.000,00

206.360.136,97 206.360.136,97

Укупно за Разделе 1+2+3

502.856.961,00 207.990.136,97 710.847.097,97

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-10/56-2021, 25. марта 2021. године
Председник
Дарко Пауновић, ср.

25. март 2021.
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III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Образложење општег дела буџета
1. Приходи буџета за 2021. годину
Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2021. годину врши се усклађивање са годишњим обимом средстава Градске општине Барајево за 2021. годину утврђеним Одлуком о изменама и допуни одлуке о одређивању
обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години бр. 4-2/21-С од 12. марта 2021. године.
У складу са чланом 2. горе наведене одлуке:
– општи приходи буџета утврђени су у износу од 502.856.961,00 динара,
– сопствени приходи индиректних корисника буџета утвђени су у износу од 1.480.000,00 динара,
– приходи по основу трансфера од других нивоа власти утврђени су у износу од 150.000,00 динара,
– нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година утврђени су у износу од 206.360.136,97 динара.
У складу са свим горе наведеним буџет Градске општине Барајево за 2021. годину се Одлуком о првом ребалансу буџета
Градске општине Барајево за 2021. годину утврђује у износу од 710.847.097,97 динара.
Табеларни приказ расподеле текућих прихода и примања који по закону припадају Граду, између Града и градске општине
Барајево то:
% прихода који припада градској
општини Барајево

% који припада Граду

Приход од пореза на доходак грађана

77,79

22,21

Приход од пореза на имовину

86,73

13,27

Приход од пореза на наслеђе и поклон

60,00

40,00

Приход од локалних комуналних такси

50,04

49,96

Приход од пореза на пренос апсолутних права

78,30

21,70

Приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности

47,60

52,40

Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта

100,00

0,00

Приход од давања у закуп, односно коришћење непокретности на којима је носилац права својине
Град Београд

100,00

0,00

ОПИС

Приход од накнаде за коришћење јавних површина

50,00

50,00

Приход од накнаде за заштиту и унапређење ивотне средине

39,44

60,56

На основу поменуте одлуке градским општинама у целости припадају:
– порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства;
– накнада за коришћење природног лековитог фактора;
– накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина;
– општинске административне таксе;
– новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине Градске општине, као и
одузета имовинска корист у том поступку;
– новчане казне наплаћене од стране органа градске општине;
– приход од камата на средства градских општина депонованих код банака;
– приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине;
– приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина;
– део добити јавних предузећа чији је оснивач градска општина;
– самодопринос уведен за подручје градске општине;
– трансфери од вишег нивоа власти;
– добровољни трансфери од физичких и правних лица;
– приход по основу донације од међународних организација у корист градске општине;
– финансијска помоћ ЕУ у корист нивоа општине;
– меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година;
– примања од продаје покретних ствари које користи градска општина и индиректни корисници њеног буџета;
– примања од задуживања;
– други јавни приходи и примања у складу са законом.
2. Расходи и издаци буџета за 2021. годину
2.1. Расходи за запослене
Расходи за запослене, који се овом одлуком планирају, износе 167.049.117,01 динар и у структури укупних расхода учествују са 23,50%. Највећи део ових издатака, у износу од 157.515.715,01 динар односи се на плате и додатке запослених са
припадајућим доприносима на терет послодавца.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, које је донео министар финансијам, у наставку је дата Табела 2 (Прилог 1. Упутства)
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3.2. Расходи за коришћење услуга и роба
Расходи за коришћење услуга и роба у структури укупних расхода износе 138.806.345,65 динара и у структури
укупних расхода учествују са 19,53%. Највеће учешће у
овим расходима имају специјализоване услуге у износу од
41.030.000,00 динара.
3.3. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирају се у укупном износу од 16.265.946,00
динара и у структури укупних расхода учествује са 2,29%.
3.4. Донације, дотације и трансфери
Донације, дотације и трансфери у структури укупних
издатака буџета учествују са 3,23%, односно у укупном износу од 22.974.308,31 динар. Највећи део средстава за ове
намене односи се на покриће трошкова превоза ученика,
текуће поправке и одржавање школа и предшколских установа и остале расходе везане за образовање.
3.5. Права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Ова врста расхода у структури укупних расхода учествује са 2,51% или 17.820.000,00 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на накнаде из буџета у случају
смрти, услугу помоћи геронтодомаћица за потребе немоћних који живе на територији градске општине Барајево,
набавку грађевинског материјала за побољшавање услова
становања избеглих и интерно расељених лица и помоћи
Комесаријата за избеглице и миграције избеглим и интерно
расељеним лицима.
3.6. Остали расходи
Ова врста расхода обухвата дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне и новчане казне
и пенале по решењима судова. Ова врста расхода планирана је у износу од 34.704.230,00 динара и у структури укупних расхода учествује са 4,88%.
3.7. Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за нефинансијску имовину износе 306.731.000,00
динара и у структури укупних расхода учествују са 43,15%.
Текућа буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 4,0%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 0,5%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
4. Расходи и издаци по изворима финансирања
Укупна средства буџета утврђена су у износу од
710.847.097,97 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора:
1. Tекући приходи у износу од 502.856.961,00 динар –
извор финансирања 01, утврђених Одлуком о изменама и
допуни Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење
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послова Града и градских општина и одерђивању прихода
који припадају граду, односно градским општинама у 2021.
години.
2. Текући трансфери градова у корист нивоа општина
– извор финансирања 07, у износу од 130.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130 – Опште услуге, економска
класификација 426 – Материјал, за покриће дела трошкова
изласка службеног лица на терен ради закључења брака.
3. Други текући трансфери од републике у корист нивоа
општина – извор финансирања 07, у износу од 20.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901 – Социјална и дечја заштита, програмска
активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици
помоћи, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, за исплату једнократних
помоћи по решењима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.
4. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у
износу од 206.360.136,97 динара – извор финансирања 13,
који се распоређује за следеће намене:
– Средства у износу од 2.000.000,00 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0701
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Програмска активност 0701-0005 – Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама, за покриће
трошкова реализације програма за финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2020. годину;
– Средства у износу од 1.000.000,00 динара распоређују
се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0701
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Програмска активност 0701-0005 – Унапређење безбедности саобраћаја, функција 360 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, економска класификација
426 – Материјал, за покриће трошкова реализације програма за финансирање безбедности саобраћаја на територији
ГО Барајево за 2020. годину;
– Средства у износу од 1.889.745,50 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901
– Социјална и дечја заштита, програмска активност 09010001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција
090-Социјална заштита некласификована на другом месту,
економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, по основу повраћаја неутрошених средстава Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије;
– Средства у изноу од 4.950.000,00 динара се распоређују
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901 – Социјална и дечја заштита, пројекат 0901-4001 „Побољшање
услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског
материјала”, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472 –
накнаде за социјалну заштиту из буџета;
– Средства у износу од 4.950.000,00 динара се распоређују у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901
– Социјална и дечја заштита, пројекат 0901-4002 „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у
расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног
објекта”, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472 – накнаде
за социјалну заштиту из буџета;
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– Средства у износу од 12.000.000,00 динара се распоређују у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 1102
–Комуналне делатности, пројекат 1102-5001 „Прибављање
земљишта за изградњу парка у Барајеву”, функција 620-Развој заједнице, економска класификација 541 – Земљиште;
– Средства у износу 3.000.000,00 динара се распоређују
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 12010003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840 – Верске и остале
услуге заједнице, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама;
– Средства у износу од 166.476.219,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1301
– Развој спорта и омладине, пројекат 1301 – 5001 „Изградња
спортске хале у Барајеву – Насеље Гај’’ – прва фаза, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано
на другом месту, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти;
– Средства у износу од 10.000.000,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1301
– Развој спорта и омладине, пројекат 1301 – 5003 „Изградња дечијих игралишта у Лисовићу, Гунцатима и Арнајеву”,
функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту, економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти;
– Средства у износу од 43.367,06 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште услуге, Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Републике, одобрених
по основу накнаде трошкова насталих услед штете изазване
мајском елементарном непогодом – поплаве;
– Средства у износу од 16.697,85 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште услуге, Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Републике, одобрених
за покриће трошкова рада Комисије за повраћај земљишта;
– Средства у износу од 10.497,90 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште услуге, Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, на име повраћаја неутрошених средстава у буџет Града Београда, одобрених за покриће дела трошкова изласка службеног лица
на терен ради закључења брака у 2020. години;
– Неутрошена средства на подрачунима месних заједница
у износу од 23.609,66 динара распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 10.100,00 динара распоређују се у
оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002 Функционисање месних
заједница, функција 160, економска класификација 411 –
Плате и додаци запослених, за покриће трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем „Три храста лужњака – Баре”;
– Средства у износу од 855,01 динар распоређују се у
оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне
заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0002 Функционисање ме-
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сних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 412
– Социјaлни доприноси на терет послодавца, за покриће
трошкова реализације годишњег програма управљања заштићеним подручјем „Три храста лужњака – Баре”;
– Средства у износу од 498,88 динара распоређују се у
оквиру Раздела 3-Општинска управа, Глава 3.1 – Месне заједнице, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002 Функционисање месних
заједница, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 421 – Стални трошкови;
– Средства у износу од 12.155,77 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, Глава 3.1 – Месне
заједнице,програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 426
– Материјал, за покриће трошкова реализације годишњег
програма управљања заштићеним подручјем „Три храста
лужњака – Баре”.
4. Сопствени приходи индиректних корисника у износу
од 1.480.000,00 динара – извор финансирања 04 распоређују
се за следеће намене:
– Средства у износу од 190.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3-Општинска управа, глава 3.2 – Центар
за културу „Барајево”, програм 1201 – Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту,
економска класификација 413 – Накнаде у натури;
– Средства у износу од 310.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3-Општинска управа, глава 3.2 – Центар за културу „Барајево”, програм 1201 -Развој културе и
информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом
месту, економска класификација 414 – Социјалана давања
запосленима;
– Средства у износу од 30.000,00 динара распоређују се у
оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.2-Центар за
културу „Барајево”, програм 1201-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 860 – Рекреација,
спорт, култура и вере некласификовано на другом месту,
економска класификација 421 – Стални трошкови;
– Средства у износу од 50.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3-Општинска управа, глава 3.2 – Центар
за културу „Барајево”, програм 1201– Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту,
економска класификација 423 – Услуге по уговору;
– Средства у износу од 800.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, глава 3.2 – Центар
за културу „Барајево”, програм – 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге;
– Средства у износу од 100.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3-Општинска управа, глава 3.2 – Центар за
културу „Барајево”, програм – 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање
локалних установа културе, функција 860 – Рекреација, спорт,
култура и вере некласификовано на другом месту, економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање.
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5. Програмске информације

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских
средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном
периоду спровођењем програма, програмских активности и
пројеката.
Распоред и коришћење средстава врши се по програмима, програмским активностима и пројектима.
Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа
локалне самоуправе
Програма 2101 – Политички систем локалне самоуправе
У оквиру програмске активности 2101-0001 – функционисање скупштине, распоређене су апропријације у укупном износу 14.413.230,00 динара за трошкове редовног рада
изабраних и постављених лица и финансирање редовног
рада политичких субјеката.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа
локалне самоуправе
У оквиру програма 2101 – Политички систем локалне
самоуправе, програмска активност 2101-0002 функционисање извршних органа, распоређене су апропријације у
укупном износу од 32.908.951,00 динар за трошкове редовног рада директног корисника председника општине и општинског већа.
Раздео 3 – УПРАВА ГО БАРАЈЕВО
Програм 0101 – Пољопривреда и рурални развој
Сектор – Пољопривреда и рурални развој
Сврха – Унапређивање пољопривредне производње у
општини
– у оквиру пројекта 0101-4001 „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде”,
планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара за
спровођење конкурса за финансирање најбољих пројеката
невладиних организација чија је област делатности пољопривреда,
– у оквиру пројекта 0101-4002 „Награђивање стрелаца у
систему противградне заштите”,планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, на име материјалне стимулације
лицима која су ангажована на противградним станицама.
Програм 0401– Заштита животне средине
Сектор – Заштита животне средине
Сврха – Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;
Одрживо управљање отпадом.
– у оквиру програмске активности 0401-0005 Управљање комуналним отпадом, планирана су средства у износу
од 16.265.946,00 динара и то:
– Текуће субвенције у износу од 1.265.946,00 динара на
име учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање отпадом „Еко Тамнава” д.о.о,
– Капиталне субвенције ЈКП „10. oктобар” у износу од
15.000.000,00 динара за набавку возила за изношење смећа.
Програм 0602 – опште услуге локалне самоуправе
Сектор – Опште услуге јавне управе
Сврха – Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо
управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање
јавним дугом.
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– у оквиру програмске активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина, распоређене
су апропријације у укупном износу 159.101.462,81 динар, за
трошкове редовног рада Управе,
– у оквиру програмске активности 0602-0006 инспекцијски послови, распоређене су апропријације у укупном
износу 15.030.153,00 динара за финансирање редовног рада
комуналне инспекције,
– у оквиру програмске активности 0602-0009 текућа буџетска резерва планирана су средства у износу од
5.596.151,00 динара за намене у складу са са чланом 69. Закона о буџетском систему,
– у оквиру програмске активности 0602-0010 стална буџетска резерва планирана су средства у износу од 900.000,00
динара за намене у складу са са чланом 70. Закона о буџетском систему,
Глава 3.1 – Месне заједнице
– у оквиру програмске активности 0602-0002 Функционисање месних заједница, распоређене су апропријације
у износу од 2.213.609,66 динара за трошкове редовног рада
месних заједница.
Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Сектор – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха – Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
– у оквиру програмске активности 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су
средства у износу од 65.500.000,00 динара, за покриће трошкова изградње и одржавања некатегорисаних путева на
територији градске општине Барајево.
– у оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, планирана су средства у износу
од 3.000.000,00 динара, за покриће трошкова реализације
програма за финансирање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево за 2020. годину. Овај програм подразумева спровођење превентивних и заштитних програма из
области безбедности саобраћаја за децу предшколског и
школског узраста.
Програм 0901 – Социјална и дечја заштита
Сектор – Социјална заштита
Сврха – Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите
и помоћи најугроженијем становништву општине
– у оквиру програмске активности 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у
износу од 2.309.745,50 динара за покриће трошкова сахране
лица, исплату једнократних помоћи избеглим и интерно расељеним лицима по решењима Комесаријата за избеглице и
миграције и повраћаја неуторшених средстава Комесаријату за избеглице и миграције,
– у оквиру програмске активности 0901-0003 Дневне услуге у заједници, планирани су расходи у износу од
4.500.000,00 динара, за реализацију јавног конкурса за финансирање програма и пројеката невладиних организација
из области социјалне заштите,
– у оквиру програмске активности 0901-0008 Подршка
особама са инвалидитетом, планирани су расходи у износу од 6.000.000,00 динара за набавку услуга помоћи геронто домаћица за потребе немоћних који живе на територији
градске општине Барајево,
– у оквиру пројекта 0901-4001 „Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала”
планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара за
решавање стамбених проблема избеглица, кроз набавку
грађевинског материјала,
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– у оквиру проекта 0901-4002 „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву
доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта” планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара за решавање стамбених проблема интерно расељених лица, кроз
набавку грађевинског материјала.
Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно
планирање
Сектор – Урбанизам и просторно планирање
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
– у оквиру програмске активности 1101-0001 Просторно
и урбанистичко планирање планирана су средства у износу
од 25.000.000,00 динара за израду планова детаљне регулације на гробљима у Гунцатима, Глумчевом брду, Мељаку, Бељини и Вранићу,
– у оквиру програмске активности 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова планирана су
средства у износу од 13.207.570,00 динара за финансирање
редовног рада Одељења за урбанизам, комуналне и грађевинске послове.
Програм 1102 – Комуналнe делатности
Сектор – Урбанизам и просторно планирање
Сврха – Пружања комуналних услуга од значаја за
остварење животних потреба физичких и правних лица уз
обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и
континуитета
– у оквиру програмске активности 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина, планирана су средства у износу од 20.300.000,00 динара за одржавање јавних зелених
површина, на основу Програма одржавања јавних зелених
и рекреативних површина за 2021. годину,
– у оквиру програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су
средства у износу од 15.000.000,00 динара, на основу Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за
2021. године,
– у оквиру програмске активности 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца, планирана су средства
у износу од 5.000.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за изградњу пијаце у Барајеву,
– у оквиру програмске активности 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за реализацију годишњег Програма уређења гробаља на територији ГО Барајево за 2021.
годину и израду пројектно техничке документације за изградњу капела,
– у оквиру пројекта 1102-5001 „Прибављање земљишта
за изградњу парка у Барајеву”, планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара за куповину земљишта,
– у оквиру пројекта 1102-5002 „Изградња комплекса
гробља у Вранићу” – прва фаза планирана су средства у износу од 3.200.000,00 динара за покриће трошкова изградње.
Програм 2001 – Предшколско васпитање и образовање
Сектор – Образовање
Сврха – Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
– у оквиру програмске активности 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирани су расходи у износу од 3.000.000,00 динара
за текуће поправке и одржавање вртића.
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Програм 2002– Основно образовање и васпитање
Сектор – Образовање
Сврха – Доступност основног образовања свој деци са
територије општине у складу са прописаним стандардима
– у оквиру програмске активности 2002-0001 Функционисање основних школа, планирана су средства у износу
од 15.000.000,00 динара за одржавање (осим капиталног)
основних школа и превоз ученика ОШ на удаљености већој
од 4 km од седишта школе,
– у оквиру пројекта 2002-4001 „Поклон за ђаке прваке”,
планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за набавку поклон пакета за ђаке прваке,
– у оквиру пројекта 2002-4002 „Награђивање ученика”
планирана су средства у износу 400.000,00 динара за награђивање ученика носилаца дипломе „Вук Караџић” и ђака
генерације.
– у оквиру пројекта 2002-4003 „Набавка књига за одличне ученике”, планирана су средства у износу од 350.000,00
динара, за награђивање одличних ученика.
Програм 1201 – Развој културе и информисања
Сектор – Култура, комуникације и медији
Сврха – Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;
– у оквиру програмске активности 1201-0002 Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 за финансирање програма и пројеката удружења грађана из области културе.
Глава 3.2 – Центар за културу „Барајево”
– у оквиру програма 1201-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе распоређене су апропријације у
износу од 22.285.813,00 динара, за финансирање индиректног буџетског корисника Центар за културу „Барајево”,
– у оквиру програмске активности 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа, распоређена су средства у износу од 6.000.000,00
динара за спровођење јавног конкурса за финансирање
пројеката традиционалних цркава и верских заједница.
Програм 1301 – Развој спорта и омладине
Сектор – Спорт и омладина
Сврха – Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта
– у оквиру програмске активности 1301-0001 Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, планиранана су средства у износу од 7.510.000,00
динара за спровођење јавног конкурса за финансирање
програма спортских организација преко којих се остварује
јавни интерес у области спорта и унапређење рекреативног
спорта,
– у оквиру програмске активности 1301-0002 Подршка
предшколском и школском спорту, планирана су средства у
износу од 2.364.000,00 динара за унапређење предшколског
и школског спорта,
– у оквиру програмске активности 1301-0005 Спровођење омладинске политике, планирана су средства у износу
од 400.000,00 динара за финансирање пројекта припремне
наставе за полагање завршног испита – мале матуре за ученике завршног разреда основних школа са територије Градске општине Барајево,
– у оквиру пројекта 1301-5001 „Изградња спортске хале
у Барајеву – Насеље Гај” – прва фаза, планирана су средства
у износу од 177.000.000,00 динара за покриће трошкова изградње и стручног надзора објекта спортске хале,
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– у оквиру пројекта 1301-5002 „Изградња дечјих игралишта у Баћевцу и Шиљаковцу”, планирана су средства у износу од 7.150.000,00 динара за изградњу дечијих игралишта
у месним заједницама Баћевац и Шиљаковац.
– у оквиру пројекта 1301-5003 „Изградња дечјих игралишта у Лисовићу, Гунцатима и Арнајеву”, планирана су средства
у износу од 10.750.000,00 динара за изградњу дечјих игралишта у месним заједницама Лисовић, Гунцати и Арнајево.
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Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе
Сектор – Политички систем
Сврха – Обављање основних функција изборних органа
локалне самоуправе
– у оквиру програмске активности 2101-0003 Подршка
раду извршних органа власти и скупштине распоређене су
апропријације у износу од 10.890.466,00 динара за трошкове
редовног рада Службе за скупштинске послове.

Циљеви програма, програмских активности и пројеката, са индикаторима за мерење постављених циљева, дати су у
следећој табели:
Програм/програмска активност и
пројекат
Шифра
1
1101

ЦИЉ

Индикатор

3

4

Назив
2

Очекивана
вредност у
2020. години

Циљана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

Циљана
вредност
2023

5

6

7

8

9

30%

30%

30%

30%

38.207.570,00

25%

25%

25%

25%

Ефикасно администрирање
Проценат издатих грађевинских
захтева за издавање грађевин- дозвола у односу на број поднесеских дозвола (ефикасно изда- них захтева
вање грађевинских дозвола)

100%

100%

100%

100%

Ефикасан процес озакоњења Укупан број озакоњених објеката
у години

385

420

450

460

Динамика уређења јавних зелених
површина

9

9

9

9

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

5%

5%

5%

5%

9

9

9

9

20.300.000,00

5%

5%

5%

5%

15.000.000,00

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАПросторни развој у складу са Проценат покривености теритоЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРО- плановима
рије урбанистичком планском
СТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
документацијом

1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање
ОПШТИНСКА УПРАВА

Повећање покривености
Проценат површине покривен
територије планском и урба- плановима детаљне регулације
нистичком документацијом

25.000.000,00

1101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење урбанистичких и просторних планова
ОПШТИНСКА УПРАВА

1102

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ

Повећање покривеност
територије комуналним
делатностима одржавања
јавних зелених површина,
одржавања чистоће на
површинама јавне намене и
зоохигијене
Адекватан квалитет пружених услуга уређења и
одржавања јавних зелених
површина

Динамика уређења јавних зелених
површина

Максимална могућа покривеност насеља и територије
услугама одржавања чистоће
јавних површина

Степен покривености територије
услугама одржавања чистоће
јавно-прометних површина (број
улица које се чисте у односу на
укупан број улица у општини)

5.000.000,00

Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења
пијаца

5.000.000,00

1102-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге
ОПШТИНСКА УПРАВА

Адекватан квалитет пруже- Динамика одржавања гробаља
них услуга одржавања гробаља и погребних услуга

10.000.000,00
5

5

99.000

99.000

5

5

1102-5001 ПРОЈЕКАТ „Прибављање земљишта за изградњу парка у Барајеву”
ОПШТИНСКА УПРАВА

Прибављање земљишта за
изградњу парка

Површина земљишта која се
набавља у м²

0101

Изградња комплекса гробља Степен изграђености

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

1. Спровођење усвојене
Реализација годишњег програма
пољопривредне политике и развоја пољопривреде и руралног
политике руралног развоја на развоја
подручју општине

12.000.000,00
3.200.000,00

25%

3.200.000,00

100%

100%

100%

100%

2.000.000,00

3

3

3

3

1.600.000,00

10

10

10

10

100%

100%

100%

100%

0101-4001 ПРОЈЕКАТ „Финансирање програма које реализују удружења из области пољопривреде”
ОПШТИНСКА УПРАВА

Развој пољопривреде кроз
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране
финансирање пројеката
невладиних организација са општине
територије општине Барајево

1.600.000,00

0101-4002 ПРОЈЕКАТ „Награђивање стрелаца у систему противградне заштите”

0401

ОПШТИНСКА УПРАВА

Материјална стимулација
лицима ангажованим на
противградним станицама

Број стрелаца

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Унапређење управљања
комуналним и осталим
отпадом

Проценат становништва покривеног услугом прикупљања
комуналног отпада

10.000.000,00
12.000.000,00

1102-5002 ПРОЈЕКАТ „Изградња комплекса гробља у Вранићу” – прва фаза
ОПШТИНСКА УПРАВА

65.500.000,00

15.000.000,00

1102-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
ОПШТИНСКА УПРАВА

13.207.570,00

20.300.000,00

1102-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене
ОПШТИНСКА УПРАВА

25.000.000,00
13.207.570,00

1102-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина
ОПШТИНСКА УПРАВА

Укупна
средства

400.000,00
400.000,00
16.265.946,00

Број 19 – 22
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6

7

8

0401-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом
ОПШТИНСКА УПРАВА

0701

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
ИНФРАСТРУКТУРА

Изградња регионалне депоније Каленић

% учешћа у финансирању Регионалног центра за управљање
отпадом „Еко Тамнава” д.о.о

Одрживо управљање комуналним отпадом

Висина буџетских средстава за
субвенције

Одржавање квалитететне путне мреже кроз
реконструкцију и редовно
одржавање

Број километара санираних и
реконструисаних путева

6,40%

6,40%

6,40%

6,40%

16.265.946,00

16.660.000,00 15.000.000,00
10

10

10

10

68.500.000,00

Број километара санираних некатегорисаних путева

10

10

10

10

65.500.000,00

Број километара некатегорисаних
путева на којима је извршено
уклањање шибља и растиња у
путном појасу

10

10

10

10

Број километара санираних и
реконструисаних путева

8

8

8

8

1.000

1.000

650

650

650

650

6

6

6

0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
ОПШТИНСКА УПРАВА

Унапређење путне инфраструктуре у општини

Одржавање квалитететне
путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

65.500.000,00

0701-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја
ОПШТИНСКА УПРАВА

2001

Спровођење превентивних и Број деце учесника едукације
заштитних програма из области безбедности саобраћаја
у циљу спасавања живота
предшколског и школског
узраста

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛ- Повећање обухвата деце
Број деце који је уписан у предСКО ВАСПИТАЊЕ И
предшколским васпитањем и школске установе
ОБРАЗОВАЊЕ
образовањем

3.000.000,00
3.000.000,00

2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
ОПШТИНСКА УПРАВА

2002

Унапређење квалитета
предшколског образовања и
васпитања

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО
1. Потпуни обухват
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИ- основним образовањем и
ТАЊЕ
васпитањем

Број објеката предшколских
установа на којима ће се вршити
радови

6

Обухват деце основним образова- 2050 (1050 дењем (разложено према полу)
војчица/1000
дечака)

1. Обезбеђени прописани
Број школских објеката на којима
услови за васпитно-образов- ће се вршити радови
ни рад са децом у основним
школама
2.Повећање доступности и
приступачности основног
образовања деци

2050 (1050
девојчица/1000
дечака)

2050 (1050 2050 (1050
девојчи- девојчица/1000
ца/1000
дечака)
дечака)

Подршка ђацима приликом
поласка у школу

15.000.000,00
7

7

Број деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу
на укупан број деце (у складу са
ЗОСОВ)

140

140

140

140

Број ђака првака којима су уручени поклон пакети

255

255

255

255

300.000,00

27

27

27

27

400.000,00

800

800

800

800

350.000,00

120

120

120

120

23.809.745,50

Број корисника помоћи

120

120

120

120

Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства
из буџета општине

13

13

13

13

50

50

50

50

400.000,00

Подстицај деце за постизање Број награђених ученика
што бољих резултата

350.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Стимулација ученика за
постизање бољег успеха у
школи

Програм 11 СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Развој услуга социјалне
Број грађана/ки корисника мера
заштите којима се доприноси материјалне подршке обезбеђених
унапређењу положаја грађа- средствимa локалног буџета
на који припадају угроженим
групама

Број деце са одличним успехом у
основној школи

0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи
ОПШТИНСКА УПРАВА

Побољшање социјално-економских услова живота
грађана који припадају посебно осетљивим социјаним
групама

2.309.745,50

0901-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници
ОПШТИНСКА УПРАВА

Подстицање развоја разноврсних социјалних и других
услуга у заједници
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и
одрасле са инвалидитетом

2.309.745,50

4.500.000,00

0901-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом
ОПШТИНСКА УПРАВА

15.000.000,00

300.000,00

2002-4003 ПРОЈЕКАТ „Набавка књига за одличне ученике”

0901

16.050.000,00

7

2002-4002 ПРОЈЕКАТ „Награђивање ученика’’
ОПШТИНСКА УПРАВА

3.000.000,00

7

2002-4001 ПРОЈЕКАТ „Поклон за ђаке прваке’’
ОПШТИНСКА УПРАВА

3.000.000,00

3.000.000,00

2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
ОПШТИНСКА УПРАВА

9
16.265.946,00

Број корисника услуга

0901-4001 ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала’’

4.500.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

5.500.000,00

25. март 2021.
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ОПШТИНСКА УПРАВА

3

4

Обезбеђивање подршке
број породица којима се додељује
интеграције лица која су већ грађевински материјал
започела изградњу кућа или
која поседују неусловну кућу
погодну за адаптацију

Број 19 – 23

5

6

10

10

7

8

0901-4002 ПРОЈЕКАТ „Побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског
материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта’’

1201

Обезбеђивање подршке
број породица којима се додељује
интеграције лица која су већ грађевински материјал
започела изградњу кућа или
која поседују неусловну кућу
погодну за адаптацију

10

10

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1.Подстицање развоја
културе

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

4

4

4

4

Број посетилаца програма који
доприносе остваривању општег
интереса у култури који су одржани на 1000 становника

1.000

1.000

1.000

1.000

31

31

31

31

Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране
општине

14

14

14

14

Број мушкараца чланова удружења из области културе

700

700

700

700

Број жена чланова удружења из
области културе

500

500

500

500

3

3

3

3

6.000.000,00

20

20

20

20

205.174.000,00

Број чланова спортских организација и удружења

525

525

525

525

Број жена чланова спортских
организација и удружења

158

158

158

158

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БАРАЈЕВО

5.500.000,00

Обезбеђење редовног функ- Проценат учешћа издвајања за
ционисања установа културе културне програме у буџету Установа културе

ОПШТИНСКА УПРАВА

Унапређење разноврсности
културне понуде

Очувања и заштита културног наслеђа

Број пројеката верских заједница
подржаних од стране општине

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Обезбеђење услова за бавље- Број спортских организација прење спортом свих грађана и
ко којих се остварује јавни интерес
грађанки општине
у области спорта

7.510.000,00

1.Унапређење подршке локал- Број годишњих програма спортним спортским организациских организација финансираних
јама преко којих се остварује од стране општине
јавни интерес у области спорта

30

30

30

30

2.Унапређење рекреативног
спорта

Број програма којима се реализују активности из рекреативног
спорта

6

6

6

6

Број програма омасовљења женског спорта

2

2

2

2

Број програма којима се реализују
активности школског спорта

3

3

3

3

Проценат деце која су укључена у
школска такмичења у односу на
укупан број деце

40%

40%

40%

40%

2.Повећање учешћа девојчи- Проценат девојчица које су
ца у спортским активноукључене у школска такмичења у
стима
односу на укупан број девојчица

50%

50%

50%

50%

70%

75%

40

80

2

2

7.150.000,00

3

10.750.000,00

1301-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту
ОПШТИНСКА УПРАВА

1.Унапређење предшколског
и школског спорта

Спровођење припремне наставе за полагање завршног
испита за ученике завршног
разреда основних школа

Проценат деце која су уписала
жељену средњу школу

Изградња спортске хале у
Барајеву

Степен изграђености објекта

400.000,00

177.000.000,00
100

177.000.000,00

1301-5002 ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у Баћевцу и Шиљаковцу’’
ОПШТИНСКА УПРАВА

Изградња дечијих игралишта Број изграђених игралишта

7.150.000,00

1301-5003 ПРОЈЕКАТ „Изградња дечијих игралишта у Лисовићу, Гунцатима и Арнајеву’’
ОПШТИНСКА УПРАВА

Изградња дечијих игралишта Број изграђених игралишта

Програм 15 ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Одрживо управно и финансијско функционисање
општине у складу надлежностима и пословима локалне
самоуправе

Број остварених услуга општинске
управе (укупан број предмета који
су у току, број решења, дозвола,
потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)

2.364.000,00

400.000,00

1301-5001 ПРОЈЕКАТ „Изградња спортске хале у Барајеву – Насеље Гај’’-прва фаза
ОПШТИНСКА УПРАВА

7.510.000,00

2.364.000,00

1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике
ОПШТИНСКА УПРАВА

3.000.000,00

6.000.000,00

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

22.285.813,00

3.000.000,00

1201-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
ОПШТИНСКА УПРАВА

31.285.813,00

22.285.813,00

1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0602

5.500.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе

1301

9
5.500.000,00

10.750.000,00
4.500

4.500

4.500

4.500

182.841.376,47
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0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ОПШТИНСКА УПРАВА

Функционисање управе

Проценат решених предмета у
календарској години (у законском
року, ван законског рока)

76%

77%

78%

79%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

2.213.609,66

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

15.030.153,00

0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови
Квалитетно обављање инспекцијских послова

15.030.153,00
Број решених предмета грађана
у односу на број примљених
предмета

0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

5.596.151,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

5.596.151,00

0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва

900.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА
2101

900.000,00

ПРОГРАМ 16. Политички Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе
систем локалне самоуправе

58.212.647,00

2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Функционисање локалне
скуштине

14.413.230,00
Број седница скупштине

6

6

6

6

Број седница сталних радних тела

30

30

30

30

2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИ- Функционисање извршних
НЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ органа
Функционисање извршних
органа власти и скуштине

Број седница извршних органа

Број припремљених седница

УКУПНО ПРОГРАМИ

14.413.230,00
32.908.951,00

25

25

25

25

32.908.951,00

65

65

65

65

10.890.466,00

2101-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка раду извршних органа власти и скупштине
ОПШТИНСКА УПРАВА

159.101.462,81

2.213.609,66

1.Обезбеђено задовољавање Проценат буџета општине који се
потреба и интереса локалног користи за трошкове и планове
становништва деловањем
рада /програме месних заједница
месних заједница

ОПШТИНСКА УПРАВА

9
159.101.462,81

10.890.466,00

710.847.097,97

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 25. марта 2021. године, на основу члана 19. став 1. тачка
33. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града
Београда”, бр. 30/10, 40/13, 80/15 и 89/19), полазећи од: одредби члана 18. до члана 39. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон,
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), одредби члана 1. члана 2 и
члана 6. до члана 16. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, број 16/18), члана 2, члана 3. став 1. тачка
5. члана 4. став 1. и члана 19. став 1. Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска
овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 63/16, 50/18,
26/19 и 52/19), донела је

ОД Л У КУ
О КОРИШЋЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМ
УПРАВЉА ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се: коришћење пословног простора којим управља Градска општина Барајево (у даљем
тексту: пословни простор), надлежност органа Градске општине Барајево на пословима управљања пословним простором, начин вођења и садржина евиденције пословног
простора, поступак давања у закуп пословног простора
уз непосредну примену правила која су уређена одредбама чл. 6. до 16. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима надметања и прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС”, број 16/18, у даљем тексту: Уредба), одређивање делатности које се могу обављати у пословном простору и зоне у којима се налази пословни простор и других
елемената на основу којих се утврђује висина закупнине у
поступку давања у закуп пословног простора, начин процењивања тржишне висине закупнине (почетне висине закупнине при оглашавању пословног простора који се даје у
закуп) и друга питања од значаја за управљање пословним
простором којим управља Градска општина Барајево.
Члан 2.
Пословни простор је пописан од стране Комисије образоване актом председника Градске општине Барајево бр. 464/2015 од 24. фебруара 2015. године. У спровођењу пописа
извршено је мерење и графички приказ сваке пословне просторије, фотографисање пословних просторија и прецизно
навођење свих битних података, осим процене вредности
пословног простора. У моменту пописа пословним простором је управљала Дирекција за развој и изградњу ГО Барајево ЈП, након чије ликвидације послове управљања пословним простором су преузели органи општине, а сва права и
обавезе из уговора о закупу пословног простора које је закључило то јавно предузеће су прешла на Градску општину
Барајево као оснивача. Подаци утврђени пописом и документација која је преузета након спроведеног поступка ликвидације Дирекције за развој и изградњу ГО Барајево ЈП,
представљају основу за даље вођење евиденције пословног
простора којим управља Градска општина Барајево, у складу са одредбама ове одлуке.
Члан 3.
Пословни простор се налази на подручју свих месних
заједница образованих у градској општини Барајево. Овом
одлуком пословни простор се разврста по зонама, наведе-
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не су делатности које се обављају у пословном простору и
други елементи ради утврђивања висине закупа пословног
простора.
Пословни простор се издаје најдуже на пет година, а
предност приликом издавања имају претходни закупци.
II. НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО НА ПОСЛОВИМА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ
ПРОСТОРОМ
Члан 4.
1. Председник Градске општине Барајево у складу са
Уредбом и одредбама ове одлуке:
– доноси решење о покретању поступка и оглашавању
ради давања у закуп пословног простора;
– решењем именује председника и два члана комисије
која спроводи поступак оглашавања пословног простора и
избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Комисија за
пословни простор);
– решењем именује Комисију за одређивање висине закупнине пословног простора (у даљем тексту: Стручна комисија), има председника и два члана а начин рада ближе ће
се уредити правилником који усваја Веће Градске општине
Барајево након доношења ове одлуке;
– након спроведеног поступка оглашавања, на предлог
Одељења за планирање, инвестиције и развој, а по достављеном записнику о избору најповољнијег понуђача од
стране Комисије за пословни простор том одељењу, доноси
решење о коначном избору најповољнијег понуђача, и по
прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва
Града Београда – Одељења у Барајеву закључује уговор о давању у закуп пословног простора;
– доноси решење о давању пословног простора у закуп
непосредном погодбом на предлог Одељења за планирање,
инвестиције и развој;
– решењем одобрава извођење радова који имају карактер
инвестиционог одржавања закупљеног пословог простора;
– решава о приговору на рад Комисије за пословни простор и приговору на решења и акте у постуку давања у закуп пословног простора, који приговори се подносе у року
од три дана од дана достављања решења, извршене радње
или достављања другог акта учеснику у поступку;
– решава о захтеву за споразумни раскид уговора о закупу и закучује споразум о раскиду уговора о закупу пословног простора;
– решењем поништава поступак јавног надметања који
спроводи Комисија за пословни простор уколико утврди
да је приговор учесника у поступку основан, у ком случају
доноси решење о покретању поступка и оглашавању ради
давања у закуп пословног протора под истим условима;
– покреће поступак принудне наплате дугова насталих
на основу закључених уговора о закупу;
– доноси решење о покретању поступка раскида уговора
о закупу пословног простора;
– врши надзор рада свих осталих органа на пословима
управљања пословним простором.
2. Одељење за планирање инвестиције и развој, Управе
Градске општине Барајево, у складу са одредбама ове одлуке
и актима председника Градске општине Барајево:
– када за то постоји потреба, а обавезно у случају промене Уредбе или релевантних прописа Града Београда или
Статута Градске општине Барајево, припрема нацрт одлуке
или одлуке о изменама и допунама одлуке о коришћењу пословног простора;
– води евиденцију пословног простора;
– доставља податке из евиденције о пословном простору, податке о висини закупа у суседним градским општинама (Сопот, Лазаревац, Обреновац) и друге релевантне
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податке Стручној комисији, ради процене тржишне висине
закупнине, односно ради одређивања почетне висне закупнине пословног простора;
– доставља податке о почетној висини закупа пословног
простора и друге релевантне податке Комисији за пословни
простор, ради оглашавања пословог простора;
– на основу записника Комисије за пословни простор о
спроведеном поступку оглашавања и избору најповољнијег понуђача, припрема нацрт уговора о закупу пословног
простора, предлаже председнику Градске општине Барајево
доношење решења и других аката у поступку давања у закуп, односно у вези са управљањем пословним простором
и пружа му обавештења о свим битним питањима у вези са
управљањем пословним простором, врши друге стручне и
административне послове, осим послова које обавља Комисија за пословни простор;
– доставља податке надлежном органу Града Београда у
складу са чланом 15. Уредбе;
– подноси извештаје председнику, Већу и Скупштини Градске општине Барајево о управљању пословним простором.
3. Стручна комисија за одређивање висине закупнине
пословног простора:
– на основу података из претходне тачке 2. алинеја 3,
осталих одредби ове одлуке, на основу података Одељења
за финансије и других релеватних прописа, врши процену
тржишне висине закупнине, врши процену почетне висине
закупнине пословног простора и те податке доставља Одељењу за планирање инвестиције и развој;
– врши процену тржишне вредности пословног простора, води рачуна о смањивању те вредности услед коришћења или њеном повећању након инвестиционог одржавања
и те податке доставља Одељењу за планирање инвестиције
и развој ради уписа у евиденцију пословног простора;
4. Комисија за пословни простор у складу са решењем
председника општине о покретању поступка и оглашавању
ради давања у закуп пословног простора, Уредбом и одредбама ове одлуке:
– спроводи поступак оглашавања давања у закуп пословног простора;
– врши избор најповољнијег понуђача и о томе сачињава записник;
– записник садржи: податке о имену председника и
чланова Комисије за пословни простор, учесницима у надметању и другим присутним лицима, податке о дану, часу
и месту одржавања седнице, податке о начину и времену
оглашавања пословног простора који је предмет надметања, друге податке о спроведеном поступку оглашавања
ради давања у закуп пословног простора, одлуку о избору
најповољнијег понуђача и приговоре који су саопштени
или достављени Комисији за пословни простор;
– извештај о спроведеном поступку оглашавања и записник из претходне алинеје Комисија за пословни простор
доставља Одељењу за планирање, инветиције и развој.
– мадтат Комисије за пословни простор траје пет година
односно до разрешења или оставке чланова или председника, након истека мандата исто лице може поново бити именовано за председника односно члана комисије.
III. НАЧИН ВОЂЕЊА И САДРЖИНА ЕВИДЕНЦИЈЕ О
ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Члан 5.
Евиденција пословног простора се устројава на основу
пописа и документације наведених у члану 2. ове одлуке.
Члан 6.
Евиденција пословног простора је јавна и води се у електронској форми, по могућуству тако да одговара савреме-
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ним ГИС форматима који се заснивају на растерима и векторима који се преузимају из јавно доступне евиденције
РГЗ-а, као и подацима РГЗ-а о земљишту и зградама у којима се налазе пословне просторије, фотографијама и аналитичком табелом (тзв. атрибутивна табела), уз постојање
више копија (тзв. бекапа) ради обезбеђивања сигурности и
трајности података.
Члан 7.
Свака пословна просторија се евидентира тако што се
у евиденцију пословног простора уносе подаци РГЗ-а како
је то наведено у претходном члану, њен графички приказ
(на начин како је то учињено приликом пописа наведеног
у члану 2. ове одлуке), фотографије пре издавања у закуп и
након престанка уговора о закупу, кратак опис зграде у којој се налази, навођење месне заједнице, локације и зоне у
којој се налази, навођење делатости које су дозвољене, процењена вредност те пословне просторије и процена висине
њеног закупа приликом сваког давања у закуп, сви уговори
о закупу те пословне просторије и сви други подаци и акти
који се односе на ту пословну просторију.
Евиденција пословног простора која није извршена приликом пописа описаног у члану 2. ове одлуке извршиће се у
складу са одредбама ове одлуке без одлагања, а најкасније
пре оглашавања пословног простора који се даје у закуп.
IV. ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 8.
Пословни простор се дају у закуп у складу са поступком
који је прописан одредбама члана 6. до члана 16. Уредбе које
се непосредно примењују и одредбама ове одлуке.
У глави II ове одлуке прописана су поједина правила поступка давања у закуп пословног простора у вези са надлежношћу органа.
Члан 9.
Решењем о покретању поступка и оглашавању ради давања у закуп пословног простора одређује се обавеза Комисије за пословни простор да у одређеном року, у складу
са чланом 7. Уредбе спроведе поступак оглашавања и избор
најповољнијег понуђача. То решење садржи прецизан опис
пословног простра које се даје у закуп и одређује делатност
којом се закупац може бавити у складу са подацима из евиденције пословног простора. Њиме се одређује почетна цена
и ближи услови, односно садржај огласа у складу са одредбама чл. 7, 8, 9, 11, 12, 13. и 14. Уредбе и одредбама ове одлуке.
Решење о коначном избору најповољнијег понуђача доноси се након истека рока за подношење приговора на рад
Комисије за пословни простор, односно након одлучивања
о приговору на рад те комисије.
Решење о давању пословог простора у закуп непосредном
погодбом доноси се на основу члана 10. Уредбе на образложени предлог Одељења за планирање инвестиције и развој.
Решењем о инвестиционом одржавању пословног простора може се предвидети ослобађање од дела закупнине у
висини трошкова инвестиционог одржавања.
Члан 10.
Уговор о закупу пословног простора садржи: место и датум закључења уговора, назначење уговорних страна у складу са решењем о коначном избору најповољнијег понуђача
односно у складу са решењем о давању пословног простора
у закуп непосредном погодбом, опис пословног простора и
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навођење делатности којом се закупац може бавити у складу
са решењем о покретању поступка оглашавања ради давања
у закуп пословног простора, време трајања уговора које не
може бити дуже од пет година, износ закупнине и рокове плаћања, одредбу о забрани давања пословног простора у подзакуп, одредбу о начину коришћења заједничких просторија
које користи више закупаца пословног простора и заједничких уређаја у пословном простору, одредбу о плаћању трошкова коришћења пословног простора (плаћање утрошене
електричне енергије, комуналних услуга, грејања, телефона и
др.), одредбу о трошковима редовног одржавања пословног
простора који је предмет закупа, одредбу да се инвестиционо одржавање пословног простора који је предмет закупа
може вршити само на основу и под условима предвиђеним
решењем о инвестиционом одржавању пословног простора
(члан 4. тачка 1. алинеја 5. ове одлуке), одредбе о извршавању
обавеза према важећим прописима којима се уређује противпожарна заштита и прописима о експлозивним материјама,
запаљивим течностима и гасовима, одредбу о отказним роковима, престанку уговора и средствима обезбеђења.
Сагласност на закључење уговора о закупу пословног
простора даје Градско правобранилаштво Града Београда,
Одељење у Барајеву.
V. ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Члан 11.
Пословни простор разврстава се на:
– канцеларије за рад удружења грађана, политичких
странака, синдикалних, верских, невладиних, хуманитарних организација, уставнова у области образовања, здравства, науке, културе и спорта, агенција, адвокатских канцеларија и осталих делатности;
– локале у којима се обављају делатности трговине, занатства, услужних делатности и угоститељства;
– производне хале;
– магацине и други пословни простор у складу са евиденцијом пословног простора.
VI. ЗОНЕ У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Члан 12.
У зависности од локације на којој се налази пословни
простор утврђују се следеће зоне:
– Екстра зона – ужи центар Барајева: Зграда пословних услуга (бивша зграда Дирекције) у Улици светосавска
4, Шалтер сала у згради Градске општине Барајево у Услужном центару у Улици светосавска 2, Дом културе Барајево
у Улици Миодрага Вуковића 2;
– Прва зона обухвата: пословни простор на подручју
Плана генералне регулације насеља Барајево фаза 1. осим
објеката који се налазе у Екстра зони и пословни простор у
Месној заједници Вранић;
– Друга зона обухвата: пословни простор у Месној заједници Барајево осим Екстра зоне и Прве зоне као и пословни простор у месним заједницама Глумчево брдо, Гунцати,
Баћевац и Мељак;
– Трећа зона обухвата: пословни простор који се налази
у месним заједницама Арнајево, Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Лисовић, Манић, Рожанаци и Шиљаковац.
У пословном простору могу се обављати све делатности које су дефинисане овом одлуком у складу са наменом
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пословног простора. Изузетно, пословни простор који се
налази у екстра зони не може се користити за обављање
делатности чијим обављањем се ствара бука, повећана температура, непријатни мириси, прашина и други штетни
утицаји који су дефинисани Законом о заштити животне
средине.

Скупштина Градске општине Барајево на основу члана
19. тачка 4. Статута Градске општине Барајево – пречишћени текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13
и 88/15, 89/19) и члана 9. Закона о планском систему („Службени гласник РС”, број 30/18), донoси

VII. НАЧИН ПРОЦЕНЕ ТРЖИШНЕ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ОДНОСО ПОЧЕТНЕ
ЗАКУПНИНЕ ПРИЛИКОМ ОГЛАШАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 2021–2030.

Члан 13.
Висина закупнине пословног простора утврђује се према зонама, које су дефинисане овом одлуком, узимајући у
обзир делатности, намену и друге податке који су садржани
у евиденцији о пословном простору, податке о висини закупа у суседним градским општинама Сопот, Лазаревац, Обреновац, као и податке о висини закупа у градској општини
Младеновац.
Почетна цена за утврђивање висине закупнине пословног простора који се даје у закуп утвђује се на начин, како је
то ближе одређено чланом 4. тачка 2. алинеја 3. ове одлуке и
проценом која је уређена тачком 3. тог члана, као и на основу важећих прописа којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности на територији града Београда, у
месечном износу по метру квадратном пословног простора.
У цену закупа пословног простора није урачунат порез
на додатну вредност (ПДВ).
Пословни простор којим управља Градска општина Барајево даје се у закуп ради повећања прихода буџета Градске општине Барајево.
Закупнина се може изменити сагласно одредбама члана
12. до члана 15. Уредбе.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда” и од дана ступања на снагу примењиваће се на све будуће случајеве давања
у закуп пословног простора.
Поступци давања у закуп пословног простора који до
дана ступања на снагу ове одлуке нису окончани окончаће
се по одредбама прописа који су до тада били на снази.
Ова одлука нема дејство на случајеве, ситуације и односе који су настали за време важења ранијих прописа.
Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе:
Одлука о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Барајево („Службени лист Града Београда”, број 138/16) и Одлука о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме
је носилац права коришћења Градска општина Барајево
(„Службени лист Града Београда”, бр. 49/15 и 138/16).
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-10/57-2021, 25. марта 2021. године
Председник
Дарко Пауновић, ср.

OДЛУКУ
I.
План развоја Градске општине Барајево је општи стратешки план развоја, који даје смернице и подстицаје за
будући развој општине. Доношењем Одлуке о покретању
процеса израде Плана развоја Градске општине Барајево
2021-2030, почиње израда стратешки најзначајнијег документа намењеног развоју општине: План развоја Градске
општине Барајево 2021–2030, према методологији СЛОР-а.
II.
Општина Барајево ће реализовати сложен процес израде Плана развоја Градске општине Барајево 2021-2030,
ангажовањем свих расположивих ресурса Градске општине Барајево, уз партиципативан приступ свих релевантних
циљних група.
III.
Посебним Решењем ће се формализовати формирање и
састав Координационог тима за израду Плана развоја Градске општине Барајево 2021-2030. године.
IV.
Запослени Градске општине Барајево, дужни су да током
израде Плана развоја Градске општине Барајево 2021-2030,
све неопходне информације, доставе Координационом
тиму за израду Плана развоја Градске општине Барајево
2021–2030 и да активно учествују у изради истог, доприносећи јачању институционалних и техничких капацитета општине.
V.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-10/58-2021, 25. марта 2021 . године
Председник
Дарко Пауновић, ср.
Скупштина Градске општине Барајево, на основу члана
13. тачка 14. и члана 19. тачка 6. Статута Градске општине
Барајево – пречишћени текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15, 89/19) и на основу Закона
о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 14/16, 95/18 – др. закон), доноси

OДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО 2021–2030.
I.
За потребе реализације пројекта – Изградње Регионалне
санитарне депоније неопасног отпада „Каленић”, приступа
се изради Локалног плана управљања отпадом градске општине Барајево 2021–2030, како би цео систем био интегрисан и функционалан у склопу Регионалног центра за управљање отпадом „Еко – Тамнава” д.о.о. Уб.
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II.
Доношењем Одлуке почиње израда стратешки значајног
документа, којим се регулише управљање отпадом на територији градске општине Барајево: Локални план управљања
отпадом градске општине Барајево 2021-2030. године. Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр.
36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон), дефинисана је обавеза
израде локалних планова управљања отпадом.
III.
Општина Барајево ће реализовати сложен процес израде Локалног плана управљања отпадом градске општине Барајево 2021–2030, у складу са европским и домаћим
законодавством, ангажовањем свих расположивих ресурса Градске општине Барајево, уз партиципативан приступ
свих релевантних циљних група.
IV.
Процес израде Локалног плана управљања отпадом
градске општине Барајево 2021–2030, Градска општина
Барајево ће реализовати у директној коорелацији са ЈКП
„10. октобар” Барајево, у складу са Регионалним планом
управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског
региона за период 2019–2029. године. Свих 11 општина и
градова Колубарског региона су се путем међу општинског
споразума, обавезале да одлажу отпад на регионалној депонији, одмах након њене изградње. ЈКП „10. октобар” Барајево ће и даље вршити услуге сакупљања отпада на територији општине. Градска општина Барајево и ЈКП „10. октобар”
Барајево, у хијерархији управљања комуналним отпадом,
организоваће и спроводити мере превенције и редукције
отпада, поновне употребе, као и рециклаже, што ће бити
дефинисано Локалним планом управљања отпадом Градске
општине Барајево 2021–2030.
V.
Сврха израде Локалног плана управљања отпадом за период 2021–2030. је дугорочно успостављање одрживог система за регионално управљање отпадом, на начин који има
минимални штетни утицај на животну средину и здравље,
садашњих и будућих генерација, уз рационално коришћење
ресурса и поштовања савремених принципа управљања отпадом, уз координисано учешће свих субјеката. То подразумева дефинисање најприхватљивијих модела за постизање
ране контроле над свим токовима отпада од настајања, раздвајања, сакупљања, транспорта, третмана и депоновања.
VI.
У циљу постизања високог нивоа транспарентности
процеса израде и усвајања секторски значајног документа у
области управљања отпадом, Градска општина Барајево ће
обезбедити благовремено и континуирано објављивање информација о свим фазама процеса израде Локалног плана
управљања отпадом градске општине Барајево 2021-2030,
на интернет презентацији ГО Барајево.
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ГРОЦКА
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 24. марта 2021. године на основу члана 46. став 1. тачка
5. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 –
аутентично тумачење и 68/20) и чл. 41. и 56. став 1. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр.42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана
27. став 1. Пословника Скупштине Градске општине Гроцка
(„Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19),
донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Утврђује се престанак мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка, Ристи Лугоњићу из Калуђерице, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу, због
наступања чињенице смрти.
II. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном
суду, у року од 48 сати од дана доношења одлуке.
III. Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV. Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-4, 24. марта 2021. године
Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 24. марта 2021. године на основу члана 48. став 2. и члана
49. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 41. тачка 2. Статута Градске
општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08,
17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 10. Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист
Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је

ОДЛУКУ
O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

VII.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

I. Потврђује се мандат одборници у Скупштини Градске
општине Гроцка, са изборне листе Александар Вучић – За
нашу децу, Оливери Миленов из Винче.
II. Мандат наведене одборнице почиње тећи даном доношења ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине
Градске општине Гроцка.
III. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном
суду, у року од 48 часова од дана доношења Oдлуке.
IV. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-10/59-2021, 25. марта 2021. године

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-5, 24. марта 2021. године

Председник
Дарко Пауновић, ср.

Председница
Душица Мемаровић, ср.

25. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 19 – 29

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 24. марта 2021. године на основу члана 46. став 1. тачка 5. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20,
16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и члана 41. и 56. став
1. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20)
и члана 27. став 1. Пословника Скупштине Градске општине
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и
93/19), донела је

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 24. марта 2021. године, на основу члана 38. став 2. Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
15/2016 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон), члана 41. тачка 2. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр.
42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20), доноси

ОД Л У КУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Утврђује се престанак мандата одборнику у Скупштини Градске општине Гроцка, и то: Дејану Влашковићу из
Калуђерице, са изборне листе Александар Вучић – За нашу
децу, због избора на функцију заменика председника градске општине Гроцка.
II. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном
суду, у року од 48 сати од дана доношења одлуке.
III. Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV. Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-6, 24. марта 2021. године
Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 24. марта 2021. године на основу члана 48. став 2. и
члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 41 тачка 2. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр.
42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 10.
Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је

ОД Л У КУ
O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Потврђује се мандат одборнику у Скупштини Градске
општине Гроцка, са изборне листе Александар Вучић – За
нашу децу, Славку Андрејићу из Камендола.
II. Мандат наведеног одборника почиње тећи даном доношења ове oдлуке и траје до истека мандата Скупштине
Градске општине Гроцка.
III. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном
суду, у року од 48 часова од дана доношења oдлуке.
IV. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-7, 24. марта 2021. године
Председница
Душица Мемаровић, ср.

ОДЛУКУ

I. Покреће се поступак за избор директора ЈП За развој
градске општине Гроцка, чији је оснивач Градскa општинa
Гроцка.
II. Поступак за избор директора спровешће Комисија за
избор директора, чији је оснивач Градска општина Гроцка,
на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈП
За развој градске општине Гроцка.
III. Усвајањем Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора ЈП За развој градске општине Гроцка сматра се усвојеним текст огласа о јавном конкурсу.
IV. Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Службеном
гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, као и на интернет страници
градске општине Гроцка.
V. Одлуку објавити у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 111-2, 24. марта 2021. године
Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на основу члана
25, 36, 37. и 39. Закона o јавним предузећима. („Службени
гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 41. тачка 2. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20), члана 33.
Одлуке о измени оснивачког акта ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, број
118/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора ЈП За развој Градске општине Гроцка бр. 111-2 од
24. марта 2021. године, објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА
РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка.
Скраћено пословно име гласи: ЈП за развој градске општине Гроцка,
Седиште предузећа је у Гроцкој, Златиборска 2
ПИБ: 101186096
Матични број: 7094272
Претежна шифра делатности је – 42.11 – изградња путева и аутопутева.
ЈАВНИ КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ ЗА РАДНО МЕСТО:
Директор Јавног предузећа за развој градске општине
Гроцка, на период од четири године.

Број 19 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да има стечено високо образовање на основним студијима у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијима у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким екадемским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке односно да му
је одређано мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
МЕСТО РАДА: Гроцка, Златиборска 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за
именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом
у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа и Урердбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број
65/16).
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
2. доказ да има општу здравствену способност;
3. диплома о стечаном високом образовању;
4. исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује најмање пет година
радног искуства на пословима на којима се захтева високо
образовање);
5. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословањем јавног предузећа
(потврде или други акти којима се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа);
6. исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. изјава дата под кривичном и материјалном подговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. уверење надлежног органа да да лице није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци;
9. уверење надлежног органа да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: – обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи; – обавезно психијатријско лечење
на слободи; обавезно лечење наркомана; – обавезно лечење
алкохоличара; – забрана вршења позива, делатности и дужности.

25. март 2021.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику РС”.
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се
у запечаћеној коверти Комисији за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска
општина Гроцка, преко писарнице Управе Градске општине
Гроцка, или путем поште на адресу Булевар ослобођења 39
Гроцка, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора
ЈП За развој градске општине Гроцка”.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
јавног конкурса одбациће закључком.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за избор директора је Мирјана Николић, дипл. правник,
телефон 011/8501-312, сваког радног дана од 9,00 до 15,00
часова.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС” најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет
страници градске општине Гроцка.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 111-4, 24. марта 2021. године
Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 24. марта 2021. године, на основу члана 38. став 2. Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
15/2016 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон), члана 41. тачка 2. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр.
42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20), доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА”
I. Покреће се поступак за избор директора ЈП „Пијаце и
зеленило Гроцка”, чији је оснивач Градскa општинa Гроцка.
II. Поступак за избор директора спровешће Комисија за
избор директора чији је оснивач градске општине Гроцка,
на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈП
„Пијаце и зеленило Гроцка”.
III. Усвајањем Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” сматра се
усвојеним текст огласа о јавном конкурсу.
IV. Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Службеном
гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Београда” и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на
интернет-страници Градске општине Гроцка.
V. Одлуку објавити у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 111-3, 24. марта 2021. године
Председница
Душица Мемаровић, ср.

25. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Гроцка на основу члана
36. став 3. и члана 37. Закона o јавним предузећима. („Службени гласник РС”, брoj 15/16), члана 41. тачка 2. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20), члана 40.
Одлуке о усклађивању пословања ЈП „Пијаце и зеленило
Гроцка” са Законом о јавним предузећима („Службени лист
Града Београда”, број 100/16) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”, бр. 111-3 од 24. марта 2021. године, објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА”
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће „Пијаце и зеленило Гроцка”.
Скраћенo пословно име гласи: ЈП „Пијаце и зеленило
Гроцка”.
Седиште предузећа је у Гроцкој, Хајдук Станкова бб.
ПИБ: 108373284
Матични број:20985135
Претежна шифра делатности је – 9603 – Погребне и
сродне делатности
ЈАВНИ КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ ЗА РАДНО МЕСТО:
Директор Јавног предузећа „Пијаце и зеленило Гроцка”,
на период од четири године.
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да има стечено високо образовање на основним студијима у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијима у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
екадемским студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке односно да му
је одређано мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
МЕСТО РАДА: Гроцка, Хајдук Станка бб.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на
јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на
други одговарајући начин сходно потребама рада јавног
предузећа, у складу са законом којим се уређује правни
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положај јавних предузећа и Урердбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа. („Службени гласник
РС”, број 65/16).
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. доказ да има општу здравствену способност;
3. диплома о стечаном високом образовању;
4. исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује најмање пет година
радног искуства на пословима на којима се захтева високо
образовање);
5. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословањем јавног предузећа
(потврде или други акти којима се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа);
6. исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. изјава дата под кривичном и материјалном подговорношћу да није члан органа политичке странке односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. уверење надлежног органа да да лице није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци;
9. уверење надлежног органа да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи; обавезно психијатријско лечење
на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење
алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригинали или у фотокопији
која је оверена у складу са законом.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику РС”.
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се
у запечаћеној коверти Комисији за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска
општина Гроцка, преко писарнице Управе Градске општине
Гроцка, или путем поште на адресу Булевар ослобођења 39
Гроцка, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора
ЈП 'Пијаце и зеленило Гроцка'”.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
јавног конкурса одбациће закључком.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за избор директора је Мирјана Николић, дипл. правник,
телефон 011/8501-312, сваког радног дана од 9,00 до 15,00
часова.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници Градске општине Гроцка.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 111-5, 24. марта 2021. године
Председница
Душица Мемаровић, ср.
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25. март 2021.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 24. марта 2021. године, на основу члана 43. став 4. у вези са
чланом 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18), чл. 55. и 56. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14,
80/19 и 68/20) и члана 24. Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08,
80/14 и 93/19) на седници одржаној 24. марта 2021. године године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Дејан Влашковић из Калуђерице изабран је за заменика председника градске општине Гроцка, на мандатни период од
четири године.
II. Заменик председника општине je на сталном раду и остварује право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера.
III. Утврђује се да даном избора за заменика председника градске општине Гроцка, Дејану Влашковићу престаје мандат
одборника Скупштине Градске општине Гроцка, због преузимања функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника.
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-128, 24. марта 2021. године
Председница
Душица Мемаровић, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
БАРАЈЕВО
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2021. годину– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о коришћењу пословног простора којим управља Градска општина Барајево – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о покретању процеса израде Плана развоја градске општине Барајево 2021–2030. – – – – – – – – – – – – –
Одлука о покретању процеса израде Локалног плана управљања отпадом градске општине Барајево 2021–2030. – – –
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ГРОЦКА
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП за развој градске општине Гроцка са огласом – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” са огласом – – – – – – –
Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

28
28
29
29
29
30
32

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

