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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР
Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, на основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 18. Статута Градске општине Врачар („Службени
лист Града Београда”, број 77/19), а полазећи од Стратегије
за реформу јавне управе у Републици Србији коју је усвојила Влада Републике Србије и узимајући у обзир Стратегију
за иновације и добро управљање на локалном нивоу коју је
одобрио Комитет министара Савета Европе и принципе доброг управљања који из ње произлазе, донела је

Д Е КЛ А РА Ц И Ј У
О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР
I. УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Градска општина Врачар ће успоставити и организовати
функцију људских ресурса на начин који ће осигурати њен
стратешки значај и утицај у планирању развоја градске општине Врачар и обезбедити одговорност свих руководећих
структура у њеном ефикасном функционисању.
Добро организована функција управљања људским ресурсима у Градској општини Врачар представља један од
кључних чиниоца система локалне самоуправе, који обезбеђује да се приликом управљања пословима локалне самоуправе и остваривања услуга према грађанима и привреди
примењују поузданост, ефикасност и делотворност, отвореност и транспарентност, етичко понашање, компетентност
и стручност, иновативност и отвореност, који представљају
део правца реформе јавне управе у Републици Србији и део
принципа доброг управљања које промовише Савет Европе.
II. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Градска општина Врачар развијаће функцију управљања
људским ресурсима како би се обезбедили услови за ангажовање стручних кадрова, који посао обављају предано,
савесно и професионално, који негују међусобну сарадњу
и однос поверења и поштовања, имају потребу за сталним
личним и професионалним развојем, поштују вредности
организације и етичке стандарде и нуде ефикасне и делотоворне услуге свим грађанима, као и привреди.

III. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Градска општина Врачар континуирано ће развијати људске ресурсе у раду органа и служби, јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач и обезбедиће пуно
спровођење свих функција управљања људским ресурсима у
складу са правним оквиром који уређује ову област.
Градска општина Врачар континуирано ће развијати, проширивати и унапређивати организацију, улогу, значај и капацитете за спровођење функције управљања људским ресурсима у органима и службама, јавним предузећима, установама
и другим организацијама чији је оснивач, како би Градска општина Врачар била препознатљива по:
– стратешком, креативном и иновативном приступу у
управљању људским ресурсима;
– руковођењу и подстицању организационе културе која
вреднује тимски дух, стручност и професионалност, креативност и иновативност, интегритет, спремност на континуирано учење, знање и искуство својих запослених;
– разумевању да су запослени у органима и службама Градске општине Врачар и јавним предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач, њен најважнији ресурс;
– доброј пракси у планирању људских ресурса;
– транспарентном попуњавању радних места, које ће
омогућити ангажовање стручног и професионалног особља, на основу вредности и компетентности;
– стварању адекватних могућности за стручно усавршавање и образовање свим запосленим под једнаким условима, а сходно утврђеним потребама;
– непристрасном вредновању учинка запослених према јасно дефинисаним и транспарентним мерилима заснованим на
закону, на коме ће заснивати изгледи за напредовање у каријери;
– пружању квалитетних услуга запосленима, у смислу личног и правног саветовања, заштите на раду, успешног управљања променама и неопходне административне подршке;
– мотивисању и охрабривању запослених да исказују своје
капацитете и искористе своје потенцијале на најбољи могући
начин, да показују своје вештине, деле и размењују знања са
својим колегама и да буду посвећени свом каријерном развоју;
– доношењу аката, процедура и правила рада која подржавају и подстичу индивидуалну и организациону ефикасност и ефективност.
IV. ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Градска општина Врачар настојаће да обезбеде примену
следећих мера:
– инкорпорираност циљева управљања људским ресурсима у стратешко планирање;

Број 135 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

– квалитетну анализу кадрова и анализу потреба њиховог развоја ради извршења стратешких циљева;
– привлачење квалитетних кадрова и попуњавање радних места стручним кадровима, уз поштовање принципа
једнаких могућности за све;
– унапређење ефективности рада појединаца и радних
тимова и континуирано мотивисање запослених за обављање њихових функција и одговорност и за стручни и лични
развој;
– подршку запосленима у остваривању радних циљева и
задатака и остваривању бољих резултата и учинка;
– обезбеђивање континуираног стручног усавршавања
запослених и осигурање одговарајућих начина за њихов
лични и професионални развој;
– развијање креативности и иновативности запослених;
– промовисање и примену транспарентног поступка
вредновања учинка запослених, који је заснован на јасно
утврђеним мерилима;
– развој повољних услова за рад и сигурног радног окружења;
– пружање неопходне саветодавне подршке запосленима и помоћ у решавању проблема и изазова;
– промовисање и утврђивање организационе културе и
примену принципа родне равноправности, сразмерне заступљености припадника националних мањина и спречавање било ког вида дискриминације запослених;
– поштовање организационих вредности, етичких стандарда и кодекса понашања службеника.
V. ОБЈАВЉИВАЊЕ
Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у Градској општини Врачар ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”, као и на веб презентацији Градске општине Врачар.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-66/2021-VIII/6, 27. децембра 2021. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.
Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, на основу члана 46. став
1. тачка 1. 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 18. став 1. тачка 19.
Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града
Београда”, број 77/19), донела је

29. децембар 2021.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, на основу члана 56. 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), чл. 6. и 9. Пословника о раду Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, бр.
88/19 и 98/19 – исправка) и члана 18. став 1. тачка 19. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 77/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Врачар изабраном на изборима одржаним 21. јуна
2020. године Душану Протићу са Изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу”.
2. Мандат одборника траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине Градске општине Врачар.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-66/2021-VIII/2, 27. децембра 2021. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, на основу 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, 149/20 и 118/21), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21
– др. закон) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 77/19),
донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

ОД Л У КУ

I. ОПШТИ ДЕО

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Члан 1.
Општи приходи и примања буџета Градске општине
Врачар у 2022. години, утврђују се у износу од 417.760.539
динара, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 20.000.000 динара и неутрошена
средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у
износу од 6.053.880 динара, што укупно износи 443.814.419
динара.

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
Градске општине Врачар Милици Булатовић са Изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу” пре истека времена
на којi je изабранa због поднете оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-66/2021-VIII/1, 27. децембра 2021. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Члан 2.
Приходи и примања из члана 1. ове одлуке су одређени
Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова
Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години.
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Члан 3.
Термини којима су у овом документу означена изабрана
и постављена, односно одговорна лица, а изражена су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.

ОПИС

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Износ у
динарима

Економска
Износ у
класификација динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи

71

353.060.539

1.1. Порез на зараде

711

198.060.539

1.2 Самодопринос
1.3. Порез на имовину

Члан 4.
Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања
за 2022. годину утврђени су у следећим износима, и то:
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417.760.539

711180
713

132.000.000

1.4. Остали порески приходи

711,713

23.000.000

2. Непорески приходи, у чему:

74

61.700.000

714, 716, 741,
742, 743, 745

61.700.000

– разни приходи
– приходи од давања у закуп објеката

742

3. Донације

744

4. Трансфери

733

5. Меморандумске ставке

772

3.000.000

6. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

4

428.844.419

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

417.760.539

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

417.760.539

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи

– буџетска средства

417.760.539

1.1. Расходи за запослене

41

245.277.405

– сопствени приходи

1.2. Коришћење роба и услуга

42

143.232.420

– донације

1.3. Отплата камата

44

1.4. Субвенције

45

1.5. Социјална заштита из буџета

-трансфери

443.814.419

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0

47

4.850.000

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

443.814.419

1.6. Остали расходи

48

11.030.714

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

428.844.419

1.7. Резерве

49

10.100.000

– текући буџетски расходи

428.844.419

2. Трансфери

46

14.353.880

– расходи из сопствених прихода

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

14.970.000

– донације

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

– издаци из сопствених прихода

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Задуживање

– донације

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

-26.053.880

2.2. Задуживање код страних кредитора

912

-26.053.880

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга

61

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

-трансфери
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

14.970.000

– текући буџетски издаци

14.970.000

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

26.053.880

Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

26.053.880

92
91

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

4. Набавка финансијске имовине

6211

ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3,
извори финансирања 13 и 15, и то:
извор финансирања 13 – 20.000.000
извор финансирања 15 – 6.053.880

3

26.053.880

Приходи и примања, као и расходи и издаци према економској класификацији и изворима финансирања за 2022. годину утврђени су у следећим износима, и то:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Извор фин.

Е.К.

ВРСТА ПРИХОДА

ПЛАН I-XII 2022.

1

2

3

4

01

711

Порез на зараде

01

711

Порез на приходе од самосталних делатности

01

713

Порез на имовину

01

713

01

714, 716, 741

01

198.060.539
9.000.000
132.000.000

Порез на пренос апсолутних права

14.000.000

Локалне комуналне таксе

13.500.000

714

Накнада за коришћење јавних површина

17.000.000

01

714

Накнада за заштиту и унапређење животне средине

17.000.000

01

741

Камате

01

742

Општинске административне таксе

01

742

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина

6.500.000

01

743

Приходи од новчаних казни

1.500.000

01

743

Приходи од казни по прекршајном налогу

100.000

01

745

Остали приходи у корист нивоа општина

2.000.000

01

772

Меморандумске ставке

3.000.000

100.000
4.000.000
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1

2

29. децембар 2021.

3

01

4

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

417.760.539

I УКУПНО

417.760.539

09

8

Примања од продаје нефинансијске имовине

10,12

9

Примања од домаћих задуживања, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
II УКУПНО
III УКУПНО (I+II)

417.760.539

13

321

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

15

321

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

20.000.000
6.053.880

IV УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

26.053.880

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (III+IV)

443.814.419

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Е.К.

УКУПАН ОКВИР
СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ УКУПНИ РАСХОДИ
ПЛАН ЗА
ПЛАН ЗА 2024.
I-XII 2022. ГОДИНЕ ИЗВОРА I-XII 2022. ГОДИНЕ I-XII 2022. ГОДИНЕ 2023. ГОДИНУ
ГОДИНУ

ОПИС

1

2

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

3
245.277.405

4

245.277.405

251.654.618

257.945.983

411

Плате и додаци запослених

201.962.629

201.962.629

207.213.657

212.393.999

412

Социјални доприноси на терет послодавца

33.626.776

33.626.776

34.501.072

35.363.599

413

Накнаде у натури

5.588.000

5.588.000

5.733.288

5.876.620

414

Социјална давања запосленима

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

415

Накнаде за запослене

300.000

300.000

307.800

315.495

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

800.000

800.000

820.800

841.320

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

122.732.420

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)

426

Материјал

46

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

463

Трансфери осталим нивоима власти

2.800.000

465

Текуће дотације и трансфери за установе

8.500.000

5(3+4)

7

143.232.420

146.956.463

150.630.374

31.862.420

31.862.420

32.690.843

33.508.114

360.000

360.000

369.360

378.594

76.910.000

78.909.660

80.882.402

56.910.000

20.500.000

6

20.000.000

2.500.000

2.500.000

2.565.000

2.629.125

24.400.000

24.400.000

25.034.400

25.660.260

6.700.000

500.000

7.200.000

7.387.200

7.571.880

11.300.000

3.053.880

14.353.880

14.727.081

15.095.258

2.800.000

2.872.800

2.944.620

3.053.880

11.553.880

11.854.281

12.150.638
5.100.503

47

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

4.850.000

4.850.000

4.976.100

472

Накнаде из буџета

4.850.000

4.850.000

4.976.100

5.100.503

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

8.530.714

2.500.000

11.030.714

11.317.513

11.600.450

481

Дотације невладиним организацијама

6.600.000

2.500.000

481

Дотације политичким странкама

482

9.100.000

9.336.600

9.570.015

370.714

370.714

380.353

389.861

Порези, обавезне таксе и казне

50.000

50.000

51.300

52.583

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

10.000

10.000

10.260

10.517

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државног органа

1.500.000

1.500.000

1.539.000

1.577.475
10.621.665

49

РЕЗЕРВЕ

10.100.000

10.100.000

10.362.600

499

Стална резерва

100.000

100.000

102.600

105.165

499

Текућа резерва

10.000.000

10.000.000

10.260.000

10.516.500

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

14.970.000

14.970.000

15.359.220

15.743.201

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

14.970.000

14.970.000

15.359.220

15.743.201

511

Капитално одржавање зграда и објеката

8.470.000

8.470.000

8.690.220

8.907.476

512

Машине и опрема

6.500.000

6.500.000

6.669.000

6.835.725

443.814.419

455.353.594

466.737.434

УКУПНО

417.760.539

26.053.880

Члан 5.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 26.053.880 динара из члана 4. ове одлуке, биће
обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.

Извор
финансирања

Економска
класификација

РБ

Програмска
класификација

Члан 6.
Средства планирана за капиталне инвестиције за 2022, 2023. и 2024. годину, приказанa су у следећој табели:

1

2

3

4

1

0602-5009

511

01

Назив капиталног пројекта (опис)

2022

2023

2024

5

7

8

9

ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде од јавног интереса
УКУПНО

1.470.000
1.470.000

29. децембар 2021.
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Члан 7.
У случају да једaн ниво власти својим актом определи
другом нивоу власти наменска трансферна средства, као
и у случају уговарања донације, чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења буџета, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 8.
Оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2022.
годину, увећан је за пренета средства из ранијих година у
износу од:
– 20.000.000 динара – извор 13,
– 6.053.880 динара – извор 15.
Члан 9.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000 динара. Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси
председник градске општине Врачар на предлог начелника
Управе Градске општине Врачар.
Члан 10.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 10.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне.
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве
доноси председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе Градске општине Врачар.
Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.
Члан 11.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе
Градске општине Врачар доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена
средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из претходног става овог
члана, не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве
утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.
Члан 12.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка у износу до 10% вредности
апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, у
оквиру раздела, као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава који се финансира
из општих прихода буџета, а у складу са Законом о буџетском систему.
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Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
У случају да се у току године изврши повећање, односно
смањење апропријације путем преусмеравања, та апропријација се накнадном променом не може смањити, односно
повећати.
У случају ребаланса буџета, за износ извршене промене
апропријације путем преусмеравања до ребаланса умањује
се укупан износ могуће промене вредности апропријације,
утврђен применом напред наведеног процента.
Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.
Одлуку о преусмеравању апропријације доноси председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе
Градске општине Врачар.
Члан 13.
Корисници средстава буџета Градске општине Врачар
дужни су да одобрена средства наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи
се начелом штедње и рационалности при коришћењу одобрених средстава.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им
по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из
тих других извора.
Члан 14.
Корисници буџетских средстава могу да преузимају обавезе и врше плаћања до висине расхода и издатака који су
планирани овом одлуком.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских
средстава могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, у
складу са Законом о буџетском систему.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских
средстава могу преузети обавезе по уговорима који, због
природе расхода, захтевају плаћање у више година, под
условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој
буџетској години, као и да прибаве писану сагласност извршног органа локалне власти, а на предлог Одсека за финансијске послове, за обавезе које ће доспевати и бити
укључене у финансијски план за наредне две године.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских
средстава расходе за запослене, енергетске услуге, услуге
комуникације, комуналне услуге и расходе за закуп имовине и опреме планирају до износа који доспева на плаћање у
текућој буџетској години.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет
буџета.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2021. години, а неизвршене у току те године, преносе
се и имају статус преузетих обавеза у 2022. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 15.
Корисници буџетских средстава врше плаћања до висине расхода и издатака који су утврђени квотама за одређени
период.
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Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши
се тромесечним плановима за извршење буџета Градске општине Врачар за 2022. годину.
Планове из става 2. овог члана доноси Одељење за буџет, финансије и набавке, имајући у виду средства планирана у Одлуци о буџету, план извршења буџета и ликвидне
могућности буџета.
Одељење за буџет, финансије и набавке обавештава кориснике буџетских средстава о квотама, најкасније у року
од петнаест дана пре почетка периода на које се односе.
Члан 16.
Функционер директног корисника буџетских средстава
одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију,
издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету, као и за давање података
о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.
Функционер директног корисника буџетских средстава
одговаран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну
употребу буџетских апропријација.
Функционер директног корисника буџетских средстава
може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на
друга лица директног корисника буџетских средстава.
Члан 17.
Председник градске општине Врачар даје сагласност на
финансијски план.
Директни корисници доносе своје финансијске планове
у року од 45 дана од ступања на снагу Одлуке о буџету.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација у складу са законом.
Промене квота у оквиру финансијског плана спроводи орган управе надлежан за финансије.
Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године приходи смање, издаци из буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на
основу писаног уговора или другог правног акта, уколико
законом није другачије прописано.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години, а које се неће извршити у току те године,
преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној
буџетској години и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво по принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 20.
Директни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
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Члан 21.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 22.
Наредбодавац за извршење буџета и лице овлашћено за
управљање ликвидним средствима (готовином) је председник градске општине Врачар и заменик председника градске општине Врачар, када је председник спречен да обавља
своју дужност и када је одсутан.
Члан 23.
Председник градске општине Врачар је одговоран, у
смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима.
Члан 24.
Уколико у току реализације ове одлуке дође до измене
у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, овлашћује се
председник градске општине Врачар да може извршити
усаглашавање ове одлуке са тим изменама, на предлог начелника Управе Градске општине Врачар.
Члан 25.
Извршни органи Градске општине Врачар доносе решење, одлуку или други правно обавезујући акт (уговор, споразум...) о коришћењу средстава, за следеће програмске активности/пројекте:
0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
економска класификација 481;
0602-4003 ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар;
1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима;
1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење
омладинске политике;
1301-4002 ПРОЈЕКАТ Вртић спортић;
1301-4003 ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача;
1301-4005 ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног
значаја за Градску општину Врачар;
1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва;
1201-4010 ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије;
1201-4011 ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани;
1201-4012 ПРОЈЕКАТ Европска баштина;
1201-4022 ПРОЈЕКАТ Позоришне представе;
0902-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне
помоћи и други облици помоћи;
0902-0018 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста;
0902-0019 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и
породици са децом;
0902-4012 ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља;
0902-4018 ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре;
0902-4019 ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре;
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0902-4020
0902-4021
2003-4004
2003-4006
2003-4016
2003-4017
0701-0005
0401-4006
0401-4007
1101-0005
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ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња;
ПРОЈЕКАТ Радионице за децу;
ПРОЈЕКАТ Награде ученика;
ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах;
ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака;
ПРОЈЕКАТ Припремна настава;
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење
безбедности саобраћаја;
ПРОЈЕКАТ Едукација о заштити животне
средине;
ПРОЈЕКАТ Рециклирај за здраву планету;
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање
јавног интереса у одржавању зграда.

Члан 26.
Слободна новчана средства трезора Градске општине
Врачар, у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему,
пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или
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се орочавају. Решење о пласирању и орочавању средстава
код одређене банке доноси председник градске општине
Врачар, на предлог начелника Управе Градске општине Врачар у складу са поступком који спроводи комисија именована од стране председника градске општине Врачар.
Члан 27.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан
је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти.
Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета
и извршења и образложење великих одступања.
Члан 28.
Примљени депозити у 2021. години враћаће се у 2022.
години са истог рачуна на који су и примљени.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 29.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према принципу поделе власти
на законодавну и извршну, у складу са програмском, функционалном, економском и класификацијом према изворима финансирања, на следеће кориснике (Табела 1):
ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I–XII 2022. ГОДИНЕ

Раздео

Програмска
класификација

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања

Табела 1.

1

2

3

4

5

1

ОПИС

6

УКУПАН
СРЕДСТВА
УКУПНИ
ОКВИР ИЗ ОСТАЛИХ РАСХОДИ
I-XII 2022. ИЗВОРА I-XII I-XII 2022.
ГОДИНЕ 2022. ГОДИНЕ ГОДИНЕ
7

8

9 (7+8)

ПЛАН
ЗА 2023.
ГОДИНУ

ПЛАН
ЗА 2024.
ГОДИНУ

10

11

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
111

Извршни и законодавни органи

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине
411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

9.800.000

9.800.000 10.054.800

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

1.631.700

1.631.700

1.674.124

1.715.977

413

01

Накнаде у натури

150.000

150.000

153.900

157.748

422

01

Трошкови путовања

30.000

30.000

30.780

31.550

423

01

Услуге по уговору

3.500.000

3.500.000

3.591.000

3.680.775

481

01

370.714

370.714

380.353

389.861

Дотације политичким странкама (0,105%)

10.306.170

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

15.482.414

15.482.414 15.884.957

16.282.081

Укупно за функцију 111

15.482.414

15.482.414 15.884.957

16.282.081

15.482.414

15.482.414 15.884.957

16.282.081

15.482.414

15.482.414 15.884.957

16.282.081

Приходи из буџета

15.482.414

15.482.414 15.884.957

16.282.081

Укупно за програм 2101

15.482.414

15.482.414 15.884.957

16.282.081

Приходи из буџета

15.482.414

15.482.414 15.884.957

16.282.081

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

15.482.414

15.482.414 15.884.957

16.282.081

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001
Укупно за програмску активност 2101-0001
Извори финансирања за програм 2101

01

Извори финансирања за Раздео 1
01
2

Председник ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
111

Извршни и законодавни органи

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа
411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.500.000

2.500.000

2.565.000

2.629.125
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4

5

412

01

6
Социјални доприноси на терет послодавца

7
416.250
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8

9 (7+8)
416.250

10

11

427.073

437.749

413

01

Накнаде у натури

75.000

75.000

76.950

78.874

422

01

Трошкови путовања

50.000

50.000

51.300

52.583

423

01

Услуге по уговору

1.300.000

1.300.000

1.333.800

1.367.145

Приходи из буџета

4.341.250

4.341.250

4.454.123

4.565.476

Укупно за функцију 111

4.341.250

4.341.250

4.454.123

4.565.476

Приходи из буџета

4.341.250

4.341.250

4.454.123

4.565.476

Укупно за програмску активност 2101-0002

4.341.250

4.341.250

4.454.123

4.565.476

Приходи из буџета

4.341.250

4.341.250

4.454.123

4.565.476

Укупно за програм 2101

4.341.250

4.341.250

4.454.123

4.565.476

Приходи из буџета

4.341.250

4.341.250

4.454.123

4.565.476

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2

4.341.250

4.341.250

4.454.123

4.565.476

19.400.000 19.904.400

20.402.010

Извори финансирања за функцију 111
01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002
01

Извори финансирања за програм 2101
01

Извори финансирања за Раздео 2
01
3

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
111

Извршни и законодавни органи

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (R)

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа
411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

413

01

Накнаде у натури

422

01

Трошкови путовања

423

01

Услуге по уговору

19.400.000
3.230.100

3.230.100

3.314.083

3.396.935

330.000

330.000

338.580

347.045

50.000

50.000

51.300

52.583

150.000

150.000

153.900

157.748

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

Укупно за функцију 111

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

Приходи из буџета

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

Укупно за програмску активност 2101-0002

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

Приходи из буџета

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

Укупно за програм 2101

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

Приходи из буџета

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002
01

Извори финансирања за програм 2101
01

Извори финансирања за Раздео 3
01
4

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
330

Судови

0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (P)

0602-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман
411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

2.200.000

2.200.000

2.257.200

2.313.630

366.300

366.300

375.824

413

01

385.219

Накнаде у натури

33.000

33.000

33.858

422

01

34.704

Трошкови путовања

30.000

30.000

30.780

31.550

Извори финансирања за функцију 330
01

Приходи из буџета

2.629.300

2.629.300

2.697.662

2.765.103

Укупно за функцију 330

2.629.300

2.629.300

2.697.662

2.765.103

Приходи из буџета

2.629.300

2.629.300

2.697.662

2.765.103

Укупно за програмску активност 0602-0005

2.629.300

2.629.300

2.697.662

2.765.103

Извори финансирања за програмску активност 0602-0005
01

Извори финансирања за програм 0602
01

Приходи из буџета

2.629.300

2.629.300

2.697.662

2.765.103

Укупно за програм 0602

2.629.300

2.629.300

2.697.662

2.765.103

Приходи из буџета

2.629.300

2.629.300

2.697.662

2.765.103

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4

2.629.300

2.629.300

2.697.662

2.765.103

Извори финансирања за Раздео 4
01
5

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге

0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ (P)

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

168.062.629

413

01

Накнаде у натури

5.000.000

5.000.000

5.130.000

5.258.250

414

01

Социјална давања запосленима

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

27.982.426

168.062.629 172.432.257 176.743.064
27.982.426 28.709.969

29.427.718
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4

5

415

01

6
Накнаде трошкова за запослене

416

01

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

01

Стални трошкови

422

01

Трошкови путовања

7
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300.000
800.000
31.862.420
200.000

10

11

300.000

307.800

315.495

800.000

820.800

841.320

31.862.420 32.690.843

33.508.114

200.000

205.200

210.330
34.704.450

11.000.000 11.286.000

11.568.150

13.000.000

425

01

Текуће поправке и одржавање

11.000.000

426

01

Материјал

6.700.000

6.700.000

6.874.200

7.046.055

481

01

Дотације невладиним организацијама

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

482

01

Порези, обавезне таксе и казне

50.000

50.000

51.300

52.583

483

01

Новчане казне и пенали по решењу судова

10.000

10.000

10.260

10.517

485 01/15 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа

1.500.000

1.500.000

1.539.000

1.577.475

511

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

6.500.000

6.500.000

6.669.000

6.835.725

01

Капитално одржавање зграда и објеката

512 01/13 Машине и опрема

20.000.000

33.000.000 33.858.000

423 01/13 Услуге по уговору

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

20.000.000

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

0

Укупно за функцију 130

283.967.475

283.967.475

283.967.475 291.350.629 298.634.395
20.000.000 20.520.000
0

0

21.033.000
0

20.000.000 303.967.475 311.870.629 319.667.395

Извори финансирања за прог.актив. 0602-0001
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

20.000.000

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

0

Укупно за програмску активност 0602-0001
0602-0006

283.967.475

283.967.475

283.967.475 291.350.629 298.634.395
20.000.000 20.520.000
0

0

21.033.000
0

20.000.000 303.967.475 311.870.629 319.667.395

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови
424 01/15 Специјализоване услуге

500.000

500.000

513.000

525.825

500.000

513.000

525.825

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

500.000
0

0

0

500.000

513.000

525.825

500.000

513.000

525.825

513.000

525.825

10.000.000

10.000.000 10.260.000

10.516.500

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000 10.260.000

10.516.500

Укупно за функцију 160

10.000.000

10.000.000 10.260.000

10.516.500

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000 10.260.000

10.516.500

Укупно за програмску активност 0602-0009

10.000.000

10.000.000 10.260.000

10.516.500

Укупно за функцију 130

500.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0006

160

500.000
500.000

0

0

0

500.000

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва
499

01

Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 160

01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009
01
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва
499

01

Стална резерва

100.000

100.000

102.600

105.165

Приходи из буџета

100.000

100.000

102.600

105.165

Укупно за функцију 160

100.000

100.000

102.600

105.165

Приходи из буџета

100.000

100.000

102.600

105.165

Укупно за програмску активност 0602-0010

100.000

100.000

102.600

105.165

4.140.000

4.140.000

4.247.640

4.353.831

Извори финансирања за функцију 160
01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010
01
130

Опште услуге

0602-4001

ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130

01

Приходи из буџета

4.140.000

4.140.000

4.247.640

4.353.831

Укупно за функцију 130

4.140.000

4.140.000

4.247.640

4.353.831

Извори финансирања за пројекат 0602-4001
01
0602-4003

Приходи из буџета

4.140.000

4.140.000

4.247.640

4.353.831

Укупно за пројекат 0602-4001

4.140.000

4.140.000

4.247.640

4.353.831

11.553.880 11.854.281

12.150.638

ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска општина Врачар
465 01/13/ Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска
15 општина Врачар

8.500.000

3.053.880

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

8.500.000

8.500.000

8.721.000

8.939.025

Број 135 – 10
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5
13
15

6

7

29. децембар 2021.
8

9 (7+8)

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за функцију 130

10

11

0
3.053.880
8.500.000

3.053.880

3.133.281

3.211.613

11.553.880 11.854.281

3.053.880

12.150.638

Извори финансирања за пројекат 0602-4003
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за пројекат 0602-4003

0602-5009

8.500.000

8.500.000
0
3.053.880

8.500.000

3.053.880

8.721.000

8.939.025

0
3.133.281

3.211.613

11.553.880 11.854.281

3.053.880

12.150.638

ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава
зграде од јавног интереса
511 01/07 Капитално одржавање зграда и објеката

1.470.000

1.470.000

1.508.220

1.545.926

1.470.000

1.508.220

1.545.926

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

1.470.000
0

0

0

1.470.000

1.508.220

1.545.926

1.470.000

1.508.220

1.545.926

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130

1.470.000

Извори финансирања за пројекат 0602-5009
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 0602-5009

0602-4010

1.470.000

1.470.000

0

0

0

1.470.000

1.508.220

1.545.926

3.000.000

3.078.000

3.154.950

0

0

0

ПРОЈЕКАТ За уреднији Врачар
423

01

Услуге по уговору

3.000.000

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

3.000.000

0

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Укупно за функцију 130

3.000.000

0

3.000.000

3.078.000

3.154.950

0

Извори финансирања за пројекат 0602-4010
01

Приходи из буџета

3.000.000

0

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Укупно за пројекат 0602-4010

3.000.000

0

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

20.000.000

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

3.053.880

Укупно за функцију 130

301.577.475

301.577.475 309.418.489 317.153.952
0

0
20.000.000 20.520.000
3.053.880

3.133.281

21.033.000
3.211.613

301.577.475

23.053.880 324.631.355 333.071.770 341.398.564

Приходи из буџета

10.100.000

10.100.000 10.362.600

10.621.665

Укупно за функцију 160

10.100.000

10.100.000 10.362.600

10.621.665

Извори финансирања за функцију 160
01

Извори финансирања за програм 0602
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

20.000.000

15

Неутрошена средства донација из ранијих година

3.053.880

Укупно за програм 0602
810

311.677.475

311.677.475 319.781.089 327.775.617
0

311.677.475

0
20.000.000 20.520.000
3.053.880

3.133.281

21.033.000
3.211.613

23.053.880 334.731.355 343.434.370 352.020.229

Услуге рекреације и спорта

1301

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ (O)

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
481

01

Дотације невладиним организацијама

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Укупно за функцију 810

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Укупно за програмску активност 1301-0001

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

4.500.000

4.500.000

4.617.000

4.732.425

Извори финансирања за функцију 810
01

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001
01
1301-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 810

01

Приходи из буџета

4.500.000

4.500.000

4.617.000

4.732.425

Укупно за функцију 810

4.500.000

4.500.000

4.617.000

4.732.425

Приходи из буџета

4.500.000

4.500.000

4.617.000

4.732.425

Укупно за програмску активност 1301-0005

4.500.000

4.500.000

4.617.000

4.732.425

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Извори финансирања за програмску активност 1301-0005
01
1301-4002

ПРОЈЕКАТ Вртић спортић
424

01

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 810

29. децембар 2021.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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01

6

7

Број 135 – 11
8
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10

11

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за функцију 810

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за пројекат 1301-4003

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за функцију 810

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за пројекат 1301-4003

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Извори финансирања за пројекат 1301-4003
01
1301-4003

ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача
424

01

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 810

01

Извори финансирања за пројекат 1301-4003
01
1301-4005

ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину Врачар
481

01

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810

01

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за функцију 810

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за пројекат 1301-4005

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Извори финансирања за пројекат 1301-4005
01

Извори финансирања за функцију 810
01
13

Приходи из буџета

0

0

10.500.000

10.500.000 10.773.000

11.042.325

0

0

10.500.000

10.500.000 10.773.000

11.042.325

10.500.000

10.500.000 10.773.000

11.042.325

10.500.000

10.500.000 10.773.000

11.042.325

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програм 1301

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1301

820

Услуге културе

1201

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА (N)

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
481

01

Дотације невладиним организацијама

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за функцију 820

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за програмску активност 1201-0002

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

Извори финансирања за функцију 820
01

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002
01
830

Услуге емитовања и штампања

1201-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830

01

Приходи из буџета

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

Укупно за функцију 830

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

Приходи из буџета

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

Укупно за програмску активност 1201-0004

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

300.000

300.000

307.800

315.495

300.000

300.000

307.800

315.495

300.000

300.000

307.800

315.495

300.000

300.000

307.800

315.495

300.000

300.000

307.800

315.495

150.000

150.000

153.900

157.748

150.000

150.000

153.900

157.748

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004
01
820

Услуге културе

1201-4009

ПРОЈЕКАТ Промоција концепта одговорног власништва над кућним
љубимцима
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за пројекат 1201-4009

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за за пројекат 1201-4009

1201-4010

ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије
472

01

Накнаде из буџета
Извори финансирања за функцију 820

01

Приходи из буџета

Број 135 – 12
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

10

11

153.900

157.748

150.000

153.900

157.748

150.000

153.900

157.748

450.000

450.000

461.700

473.243

Приходи из буџета

450.000

450.000

461.700

473.243

Укупно за функцију 820

450.000

450.000

461.700

473.243

Приходи из буџета

450.000

450.000

461.700

473.243

Укупно за за пројекат 1201-4011

450.000

450.000

461.700

473.243

100.000

100.000

102.600

105.165

Укупно за функцију 820

7
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150.000

150.000

Приходи из буџета

150.000

Укупно за за пројекат 1201-4010

150.000

Извори финансирања за пројекат 1201-4010
01
1201-4011

ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820

01

Извори финансирања за пројекат 1201-4011
01
1201-4012

ПРОЈЕКАТ Европска баштина
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820

01

Приходи из буџета

100.000

100.000

102.600

105.165

Укупно за функцију 820

100.000

100.000

102.600

105.165

Извори финансирања за пројекат 1201-4012
01
1201-4022

Приходи из буџета

100.000

100.000

102.600

105.165

Укупно за за пројекат 1201-4012

100.000

100.000

102.600

105.165

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за функцију 820

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

ПРОЈЕКАТ Позоришне представе
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820

01

0

Извори финансирања за пројекат 1201-4022
01

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

Укупно за за пројекат 1201-4022

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Приходи из буџета

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

Укупно за функцију 830

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

10.000.000

10.000.000 10.260.000

10.516.500

10.000.000

10.000.000 10.260.000

10.516.500

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за функцију 830

01

Извори финансирања за програм 1201
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1201

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

0902

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА (L)

0902-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици
помоћи
472

01

500.000

500.000

513.000

525.825

Приходи из буџета

500.000

500.000

513.000

525.825

Укупно за функцију 090

500.000

500.000

513.000

525.825

Приходи из буџета

500.000

500.000

513.000

525.825

Укупно за програмску активност 0902-0001

500.000

500.000

513.000

525.825

600.000

600.000

615.600

630.990

Приходи из буџета

600.000

600.000

615.600

630.990

Укупно за функцију 090

600.000

600.000

615.600

630.990

Приходи из буџета

600.000

600.000

615.600

630.990

Укупно за програмску активност 0902-0018

600.000

600.000

615.600

630.990

2.200.000

2.200.000

2.257.200

2.313.630

2.200.000

2.257.200

2.313.630

2.257.200

2.313.630

Накнаде из буџета
Извори финансирања за функцију 090

01

Извори финансирања за програмску активност 0902-0001
01
0902-0018

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста
481

01

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090

01

Извори финансирања за програмску активност 0902-0018
01
0902-0019

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом
472 01/13 Накнаде из буџета
Извори финансирања за функцију 090
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 090

2.200.000
2.200.000

0

0

0

2.200.000

29. децембар 2021.
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8

9 (7+8)
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11

Извори финансирања за програмску активност 0902-0019
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

2.257.200

2.313.630

2.200.000

2.257.200

2.313.630

2.500.000

2.500.000

2.565.000

2.629.125

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

2.565.000

2.629.125

Укупно за функцију 090

2.500.000

2.500.000

2.565.000

2.629.125

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

2.565.000

2.629.125

Укупно за програмску активност 0902-0021

2.500.000

2.500.000

2.565.000

2.629.125

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Укупно за програмску активност 0902-0019
0902-0021

2.200.000
2.200.000

2.200.000
0

0

0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Извори финансирања за програмску активност 0902-0021
01
0902-4001

ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Укупно за функцију 090

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Извори финансирања за пројекат 0902-4001
01
0902-4010

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Укупно за пројекат 0902-4001

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Укупно за функцију 090

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Укупно за пројекат 0902-4010

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

5.000.000

5.000.000

5.130.000

5.258.250

5.000.000

5.000.000

5.130.000

5.258.250

5.000.000

5.000.000

5.130.000

5.258.250

5.000.000

5.000.000

5.130.000

5.258.250

5.000.000

5.000.000

5.130.000

5.258.250

600.000

600.000

615.600

630.990

Приходи из буџета

600.000

600.000

615.600

630.990

Укупно за функцију 090

600.000

600.000

615.600

630.990

Приходи из буџета

600.000

600.000

615.600

630.990

Укупно за пројекат 0902-4012

600.000

600.000

615.600

630.990

500.000

500.000

513.000

525.825

Приходи из буџета

500.000

500.000

513.000

525.825

Укупно за функцију 090

500.000

500.000

513.000

525.825

Приходи из буџета

500.000

500.000

513.000

525.825

Укупно за пројекат 0902-4016

500.000

500.000

513.000

525.825

200.000

200.000

205.200

210.330

ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Извори финансирања за пројекат 0902-4010
01
0902-4011

ПРОЈЕКАТ Ми постојимо
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за пројекат 0902-4011

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 0902-4011

0902-4012

ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Извори финансирања за пројекат 0902-4012
01
0902-4016

ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним
потребама
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Извори финансирања за пројекат 0902-4016
01
0902-4017

ПРОЈЕКАТ Правна помоћ
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Приходи из буџета

200.000

200.000

205.200

210.330

Укупно за функцију 090

200.000

200.000

205.200

210.330

Приходи из буџета

200.000

200.000

205.200

210.330

Укупно за пројекат 0902-4017

200.000

200.000

205.200

210.330

Извори финансирања за пројекат 0902-4017
01
0902-4018

ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре

Број 135 – 14
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

423

01

Услуге по уговору

6

01

7

29. децембар 2021.
8

9 (7+8)

10

11

820.800

841.320

800.000

820.800

841.320

800.000

820.800

841.320

800.000

800.000

820.800

841.320

800.000

800.000

820.800

841.320

200.000

200.000

205.200

210.330

Приходи из буџета

200.000

200.000

205.200

210.330

Укупно за функцију 090

200.000

200.000

205.200

210.330

Приходи из буџета

200.000

200.000

205.200

210.330

Укупно за пројекат 0902-4019

200.000

200.000

205.200

210.330

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

800.000

800.000

Приходи из буџета

800.000

Укупно за функцију 090

800.000

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0902-4018

Извори финансирања за функцију 090

Извори финансирања за пројекат 0902-4018
01
0902-4019

ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Извори финансирања за пројекат 0902-4019
01
0902-4020

ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

Укупно за функцију 090

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

Укупно за пројекат 0902-4020

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

300.000

300.000

307.800

315.495

Приходи из буџета

300.000

300.000

307.800

315.495

Укупно за функцију 090

300.000

300.000

307.800

315.495

Приходи из буџета

300.000

300.000

307.800

315.495

Укупно за пројекат 0902-4021

300.000

300.000

307.800

315.495

18.600.000 19.083.600

19.560.690

Извори финансирања за пројекат 0902-4020
01
0902-4021

ПРОЈЕКАТ Радионице за децу
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 090

01

Извори финансирања за пројекат 0902-4021
01

Извори финансирања за функцију 090
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

18.600.000
0

0

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 090

18.600.000

0

18.600.000 19.083.600

19.560.690

18.600.000 19.083.600

19.560.690

Извори финансирања за програм 0902
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

0

0

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за програм 0902

912

18.600.000

18.600.000

0

18.600.000 19.083.600

19.560.690

Основно образовање

2003

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (Ј)

2003-4001

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика
463

01

Трансфери осталим нивоима власти

600.000

600.000

615.600

630.990

Извори финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета

600.000

600.000

615.600

630.990

Укупно за функцију 912

600.000

600.000

615.600

630.990

Извори финансирања за пројекат 2003-4001
01
2003-4002

Приходи из буџета

600.000

600.000

615.600

630.990

Укупно за пројекат 2003-4001

600.000

600.000

615.600

630.990

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Укупно за функцију 912

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

Укупно за пројекат 2003-4002

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

1.500.000

1.500.000

1.539.000

1.577.475

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

1.539.000

1.577.475

Укупно за функцију 912

1.500.000

1.500.000

1.539.000

1.577.475

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа
463

01

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912

01

Извори финансирања за пројекат 2003-4002
01
2003-4004

ПРОЈЕКАТ Награде ученика
472

01

Накнаде из буџета
Извори финансирања за функцију 912

01

29. децембар 2021.
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Извори финансирања за пројекат 2003-4004
01
2003-4005

Приходи из буџета

1.500.000

1.500.000

1.539.000

1.577.475

Укупно за пројекат 2003-4004

1.500.000

1.500.000

1.539.000

1.577.475

200.000

200.000

205.200

210.330

Приходи из буџета

200.000

200.000

205.200

210.330

Укупно за функцију 912

200.000

200.000

205.200

210.330

Приходи из буџета

200.000

200.000

205.200

210.330

Укупно за пројекат 2003-4005

200.000

200.000

205.200

210.330

750.000

750.000

769.500

788.738

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења
463

01

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912

01

Извори финансирања за пројекат 2003-4005
01
2003-4006

ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 912

01

Приходи из буџета

750.000

750.000

769.500

788.738

Укупно за функцију 912

750.000

750.000

769.500

788.738

Извори финансирања за пројекат 2003-4006
01
2003-4016

Приходи из буџета

750.000

750.000

769.500

788.738

Укупно за пројекат 2003-4006

750.000

750.000

769.500

788.738

500.000

500.000

513.000

525.825

Приходи из буџета

500.000

500.000

513.000

525.825

Укупно за функцију 912

500.000

500.000

513.000

525.825

Приходи из буџета

500.000

500.000

513.000

525.825

Укупно за пројекат 2003-4016

500.000

500.000

513.000

525.825

500.000

500.000

513.000

525.825

Приходи из буџета

500.000

500.000

513.000

525.825

Укупно за функцију 912

500.000

500.000

513.000

525.825

Приходи из буџета

500.000

500.000

513.000

525.825

Укупно за пројекат 2003-4017

500.000

500.000

513.000

525.825

6.050.000

6.050.000

6.207.300

6.362.483

6.050.000

6.050.000

6.207.300

6.362.483

6.050.000

6.050.000

6.207.300

6.362.483

6.050.000

6.050.000

6.207.300

6.362.483

ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака
472

01

Накнаде из буџета
Извори финансирања за функцију 912

01

Извори финансирања за пројекат 2003-4016
01
2003-4017

ПРОЈЕКАТ Припремна настава
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 912

01

Извори финансирања за пројекат 2003-4017
01

Извори финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за програм 2003

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 2003

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

0701

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА (Z)

0701-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја
426

15

Материјал

481

15

Дотације невладиним организацијама

500.000

500.000

513.000

525.825

2.500.000

2.500.000

2.565.000

2.629.125

Неутрошена средства донација из претходних година

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Укупно за функцију 360

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Неутрошена средства донација из претходних година

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Укупно за програмску активност 0701-0005

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Неутрошена средства донација из претходних година

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Укупно за функцију 360

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Неутрошена средства донација из претходних година

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

Укупно за програм 0701

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

1.200.000

1.231.200

1.261.980

Извори финансирања за функцију 360
15

Извори финансирања за програмску активност 0701-0005
15

Извори финансирања за функцију 360
15

Извори финансирања за програм 0701
15
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (E)

0401-4001

ПРОЈЕКАТ Еко патроле
423

01

Услуге по уговору

1.200.000
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8

9 (7+8)

10

11

Извори финансирања за функцију 560
01

Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

Укупно за функцију 560

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

Укупно за пројекат 0401-4001

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980

360.000

360.000

369.360

378.594

Приходи из буџета

360.000

360.000

369.360

378.594

Укупно за функцију 560

360.000

360.000

369.360

378.594

Приходи из буџета

360.000

360.000

369.360

378.594

Укупно за пројекат 0401-4006

360.000

360.000

369.360

378.594

360.000

360.000

369.360

378.594

Извори финансирања за пројекат 0401-4001
01
0401-4006

ПРОЈЕКАТ Едукација о заштити животне средине
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 560

01

Извори финансирања за пројекат 0401-4006
01
0401-4007

ПРОЈЕКАТ Рециклирај за здраву планету
423

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 560

01

Приходи из буџета

360.000

360.000

369.360

378.594

Укупно за функцију 560

360.000

360.000

369.360

378.594

Приходи из буџета

360.000

360.000

369.360

378.594

Укупно за пројекат 0401-4007

360.000

360.000

369.360

378.594

1.920.000

1.920.000

1.969.920

2.019.168

1.920.000

1.969.920

2.019.168

1.920.000

1.969.920

2.019.168

1.969.920

2.019.168

13.400.000 13.748.400

14.092.110

13.400.000 13.748.400

14.092.110

Извори финансирања за пројекат 0401-4007
01

Извори финансирања за функцију 560
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560

0
1.920.000

0

Извори финансирања за програм 0401
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0401

620

1.920.000
1.920.000

0

0

0

1.920.000

Развој заједнице

1101

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (A)

1101-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
425 01/13 Текуће поправке и одржавање

13.400.000

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

13.400.000
0
13.400.000

0

0
13.400.000 13.748.400

14.092.110

13.400.000 13.748.400

14.092.110

Извори финансирања за програмску активност 1101-0005
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 1101-0005

13.400.000
0
13.400.000

0

0
13.400.000 13.748.400

14.092.110

13.400.000 13.748.400

14.092.110

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

13.400.000
0
13.400.000

0

0
13.400.000 13.748.400

14.092.110

13.400.000 13.748.400

14.092.110

Извори финансирања за програм 1101
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1101

13.400.000
0
13.400.000

0

0
13.400.000 13.748.400

14.092.110

Извори финансирања за Раздео 5:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5

372.147.475

372.147.475 381.823.309 391.368.892
0
20.000.000
6.053.880

372.147.475

0
20.000.000 20.520.000
6.053.880

6.211.281

21.033.000
6.366.563

0 372.147.475 381.823.309 391.368.892

Укупно извори финансирања:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ИЗДАЦИ

417.760.539

417.760.539 428.622.313 439.337.871
0
20.000.000
6.053.880

417.760.539

0
20.000.000 20.520.000
6.053.880

6.211.281

21.033.000
6.366.563

26.053.880 443.814.419 455.353.594 466.737.434

29. децембар 2021.
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Члан 30.
Расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према програмској класификацији, на следећи начин
(Табела 2):
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Табела 2.
Програмска класификација

КОРИСНИЦИ И
ФУНКЦИЈЕ

1

2

2101

Програмска класификација

3
ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001 СКУПШТИНА-111 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине

СРЕДСТВА
УКУПАН
УКУПНИ
ИЗ ОСТАОКВИР
РАСХОДИ
ЛИХ ИЗВОI-XII 2022.
I-XII 2022.
РА I-XII 2022.
ГОДИНЕ
ГОДИНЕ
ГОДИНЕ
4
42.983.764

Председник-111

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа

4.341.250

2101-0002

ВЕЋЕ-111

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа

0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМУПРАВЕ
ЛОКАЛНИ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Омбудсман
ОМБУДСМАН-330

6(4+5)
0

15.482.414

2101-0002

0602-0005

5

ПЛАН
ЗА 2023.
ГОДИНУ
7

ПЛАН
ЗА 2024.
ГОДИНУ
8

42.983.764 44.101.342

45.203.875

15.482.414 15.884.957

16.282.081

4.341.250

4.454.123

4.565.476

23.160.100

23.160.100 23.762.263

24.356.319

314.306.775

23.053.880 337.360.655 346.132.032 354.785.333

2.629.300

2.697.662

2.765.103

0602-0001

УПРАВА-130

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0006

УПРАВА-130

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови

0602-0009

УПРАВА-160

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

0602-0010

УПРАВА-160

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва

100.000

100.000

102.600

105.165

0602-4001

УПРАВА-130

ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар

4.140.000

4.140.000

4.247.640

4.353.831

0602-4003

УПРАВА-130

ПРОЈЕКАТ Подршка установама и предузећима чији је оснивач Градска
општина Врачар

8.500.000

3.053.880

11.553.880 11.854.281

12.150.638

0602-5009

УПРАВА-130

ПРОЈЕКАТ Капитално одржавање, унапређење и развој својстава зграде
од јавног интереса

1.470.000

0

0602-4010

УПРАВА-130

ПРОЈЕКАТ За уреднији Врачар

3.000.000

0

10.500.000

0

1301

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

283.967.475

2.629.300

500.000

20.000.000 303.967.475 311.870.629 319.667.395
0

10.000.000

500.000

525.825
10.516.500

1.470.000

1.508.220

3.000.000

3.078.000

3.154.950

10.500.000 10.773.000

11.042.325

УПРАВА-810

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1301-0005

УПРАВА-810

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике

4.500.000

1301-4002

УПРАВА-810

ПРОЈЕКАТ Вртић спортић

1.000.000

1301-4003

УПРАВА-810

ПРОЈЕКАТ Врачар без непливача

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

1301-4005

УПРАВА-810

ПРОЈЕКАТ Спортски програми од посебног значаја за Градску општину
Врачар

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

10.000.000 10.260.000

10.516.500

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

10.000.000

3.000.000

1.545.926

1301-0001

1201

3.000.000

513.000

10.000.000 10.260.000

0

3.078.000

3.154.950

4.500.000

4.617.000

4.732.425

1.000.000

1.026.000

1.051.650

1201-0002

УПРАВА-820

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

1201-0004

УПРАВА-830

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

7.000.000

7.000.000

7.182.000

7.361.550

1201-4009

УПРАВА-820

ПРОЈЕКАТ Промоција концепта одговорног власништва над кућним
љубимцима

300.000

300.000

307.800

315.495

1201-4010

УПРАВА-820

ПРОЈЕКАТ Краљевство поезије

150.000

150.000

153.900

157.748

1201-4011

УПРАВА-820

ПРОЈЕКАТ Царевчеви дани

450.000

450.000

461.700

473.243

1201-4012

УПРАВА-820

ПРОЈЕКАТ Европска баштина

1201-4022

УПРАВА-820

ПРОЈЕКАТ Позоришне представе

0902

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

100.000

100.000

102.600

105.165

1.000.000

1.000.000

1.026.000

1.051.650

18.600.000 19.083.600

19.560.690

18.600.000

0

0902-0001

УПРАВА-090

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици
помоћи

500.000

500.000

513.000

525.825

0902-0018

УПРАВА-090

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног
крста

600.000

600.000

615.600

630.990

0902-0019

УПРАВА-090

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породици са децом

2.200.000

0902-0021

УПРАВА-090

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка особама са инвалидитетом

2.500.000

0902-4001

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Сениори упознају Србију

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

0902-4010

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Добар комшија са Врачара

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

0

2.200.000

2.257.200

2.313.630

2.500.000

2.565.000

2.629.125

0902-4011

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Ми постојимо

5.000.000

5.000.000

5.130.000

5.258.250

0902-4012

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Плесом до здравља

600.000

600.000

615.600

630.990

0902-4016

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Канцеларија за помоћ инвалидима и особама са посебним
потребама

500.000

500.000

513.000

525.825

0902-4017

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Правна помоћ

200.000

200.000

205.200

210.330

0902-4018

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Курсеви за сениоре

800.000

800.000

820.800

841.320

0902-4019

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Чајанка уз новине за сениоре

0902-4020

УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ Међуопштинска сарадња

200.000

200.000

205.200

210.330

1.200.000

1.200.000

1.231.200

1.261.980
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1

2

0902-4021

УПРАВА-090

2003

3

29. децембар 2021.

4

ПРОЈЕКАТ Радионице за децу

5

6(4+5)

7

8

300.000

0

300.000

307.800

315.495

6.050.000

0

6.362.483

6.050.000

6.207.300

600.000

600.000

615.600

630.990

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа

2.000.000

2.000.000

2.052.000

2.103.300

УПРАВА-912

ПРОЈЕКАТ Награде ученика

1.500.000

1.500.000

1.539.000

1.577.475

УПРАВА-912

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења

200.000

200.000

205.200

210.330

2003-4006

УПРАВА-912

ПРОЈЕКАТ Дефиле малих матураната и генерацијски алманах

750.000

750.000

769.500

788.738

2003-4016

УПРАВА-912

ПРОЈЕКАТ Дочек ђака првака

500.000

500.000

513.000

525.825

2003-4017

УПРАВА-912

ПРОЈЕКАТ Припремна настава

500.000

500.000

513.000

525.825

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-4001

УПРАВА-912

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика

2003-4002

УПРАВА-912

2003-4004
2003-4005

0701
0701-0005

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
УПРАВА-360

0401

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.920.000

0

1.920.000

1.969.920

2.019.168

1.200.000

0

1.200.000

1.231.200

1.261.980
378.594

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење безбедности саобраћаја

0401-4001

УПРАВА-560

ПРОЈЕКАТ Еко патроле

0401-4006

УПРАВА-560

ПРОЈЕКАТ Едукација о заштити животне средине

360.000

0

360.000

369.360

0401-4007

УПРАВА-560

ПРОЈЕКАТ Рециклирај за здраву планету

360.000

0

360.000

369.360

378.594

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

13.400.000

0

13.400.000 13.748.400

14.092.110

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање јавног интереса у одржавању
зграда

13.400.000

0

13.400.000 13.748.400

14.092.110

1101
1101-0005

УПРАВА-620

417.760.539

УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ

26.053.880 443.814.419 455.353.594 466.737.434

Члан 31.
Расходи и издаци буџета Градске општине Врачар распоређују се према функционалној класификацији, на следећи начин (Табела 3):
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Табела 3.
Функционална
класификација

УКУПАН
ОКВИР I-XII
2022. ГОДИНЕ

ОПИС

1

2

СРЕДСТВА ИЗ
УКУПНИ РАСПЛАН ЗА
ПЛАН ЗА
ОСТАЛИХ ИЗВОРА ХОДИ I-XII 2022.
2023. ГОДИНУ 2024. ГОДИНУ
I-XII 2022. ГОДИНЕ
ГОДИНЕ

3

000

Социјална заштита

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

100

Опште јавне услуге

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

300

Јавни ред и безбедност

330

Судови

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

500

Заштита животне средине

4

18.600.000

5(3+4)
0

18.600.000

6
19.083.600

7
19.560.690

18.600.000

0

18.600.000

19.083.600

19.560.690

354.661.239

23.053.880

377.715.119

387.535.712

397.224.105

42.983.764

0

42.983.764

44.101.342

45.203.875

301.577.475

23.053.880

324.631.355

333.071.770

341.398.564

10.100.000

0

10.100.000

10.362.600

10.621.665

2.629.300

3.000.000

5.629.300

5.775.662

5.920.053

2.629.300

0

2.629.300

2.697.662

2.765.103

0

3.000.000

3.000.000

3.078.000

3.154.950

1.920.000

0

1.920.000

1.969.920

2.019.168

1.920.000

0

1.920.000

1.969.920

2.019.168

13.400.000

0

13.400.000

13.748.400

14.092.110

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

600

Послови становања и заједнице

620

Развој заједнице

13.400.000

0

13.400.000

13.748.400

14.092.110

800

Рекреација, спорт, култура и вере

20.500.000

0

20.500.000

21.033.000

21.558.825

810

Услуге рекреације и спорта

10.500.000

0

10.500.000

10.773.000

11.042.325

820

Услуге културе

3.000.000

0

3.000.000

3.078.000

3.154.950

830

Услуге емитовања и штампања

7.000.000

0

7.000.000

7.182.000

7.361.550

900

Образовање

6.050.000

0

6.050.000

6.207.300

6.362.483

912

Основно образовање
УКУПНО

6.050.000

0

6.050.000

6.207.300

6.362.483

417.760.539

26.053.880

443.814.419

455.353.594

466.737.434

Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се
од 1. јануара 2022. године.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-66/2021-VIII/4, 27. децембра 2021. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.
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Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, на основу члана 4. Закона о
јавним службама (,,Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др.
закона и 83/14 – др. закон) и члана 18. став 1. тачка 14. Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 77/19), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ
„БОЖИДАРАЦ 1947”, БЕОГРАД
Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе Центар за образовае и
културу „Божидарац 1947”, Београд („Службени лист Града
Београда”, број 84/14), (у даљем тексту: одлука) назив одлуке мења се и гласи:
„Одлука о оснивању Установе културе „Божидарац –
Врачар”.
Члан 2.
Члан 1. Одлуке мења се и гласи:
„Оснива се Установа културе „Божидарац – Врачар” (у
даљем тексту: установа)”
Члан 3.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Пун назив установе је: Установа културе „Божидарац –
Врачар”.
Скраћени назив установе је: УК „Божидарац”.
Седиште установе је у Београду, Радослава Грујића 3.
Члан 4.
Члан 3. одлуке мења се и гласи:
„Претежна делатност установе је 90.01 Извођачка уметност
Поред претежне делатности установе обавља и делатности:
91.02 – Делатност музеја галерија и збирки
90.02 – Друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности
90.04 – Рад уметничких установа
93.29 – остале забавне и рекреативне делатности
73.12 – медијско представљање
85.52 – уметничко образовање
59.14 – Делатност приказивања кинематографских дела
59.13 – Дистрибуција кинематографских дела, аудио визуелних дела и телевизијског програма”
Члан 5.
Члан 10. одлуке мења се и гласи:
„Директор руководи установом.
Директора установе именује и разрешава оснивач у
складу са Законом о култури.
Директор установе именује се на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и
може бити поново именован.
Јавни конкурс из става 3. овог члана расписује и спроводи
управни одбор установе уз претходну сагласност оснивача.
Директор установе има права и дужности утврђене законом и статутом установе.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у
случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.”
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Члан 6.
Члан 11. одлуке мења се и гласи:
„Установом управља управни одбор.
Управни одбор установе има пет чланова, од којих су
три из реда оснивача, а два члана из реда запослених.
Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач
у складу са Законом о култури.
Чланове управног одбора из реда запослених именује
оснивач, на предлог већине запослених у Установи.
Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност
од најмање 40% представника мање заступљеног пола.
Председника Управног одбора именује оснивач из реда
чланова управног одбора.
Чланови управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Председнику и члановима управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима
утврђеним годишњим Финансијским планом. Средства
за накнаду за рад члановима управног одбора обезбеђује
оснивач.”
Члан 7.
Члан 13. одлуке мења се и гласи:
„У установи се образује надзорни одбор, који обавља
надзор над пословањем установе.
Чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач.
Чланови надзорног одбора установе, именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два
пута.
Надзорни одбор броји три члана, од којих су два члана
из реда оснивача, а један члан из реда запослених.
Члана надзорног одбора из реда запослених именује
оснивач, на предлог већине запослених у установи.
Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола.
За члана надзорног одбора не може бити именовано
лице које је члан управног одбора установе.
Председника надзорног одбора именује оснивач из реда
чланова надзорног одбора.
Председнику и члановима надзорног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима
утврђеним годишњим финансијским планом. Средства
за накнаду за рад члановима надзорног одбора обезбеђује
оснивач.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Установа се обавезује да о промени назива установе и
других обавезних података од значаја за правни промет, а
који су настали овом одлуком пријави надлежном органу
који води евиденцију установа у року од 30 дана.
Члан 9.
Установа се обавезује да у року од 45 дана изврши усаглашавање статута у складу са овом одлуком као и у складу са
важећим Законом о култури, као и да достави предлог новог
Статута установе надлежном органу оснивача на сагласност,
а након чега је у обавези да изврши усаглашавање других општих акта установе у року не дужем од шест месеци.
Члан 10.
До именовања директора, председника, чланова управног и надзорног одбора установе према одредбама важећег
Закона о култури и ове одлуке, директор, председник, чла-
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нови управног и надзорног одбора установе, настављају рад
према прописима који су важили на дан њиховог именовања, укључујући и правила за случај престанка дужности.
Члан 11.
Све остале одредбе Одлуке о оснивању установе Центар
за образовање и културу „Божидарац 1947”, Београд остају
на снази.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 13.
Комисија за прописе, управу и административно мандатна питања утврдиће пречишћен текст Одлуке о оснивању
установе Центар за образовање и културу „Божидарац 1947”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-66/2021-VIII/8, 27. децембра 2021. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, на основу члана 18. Статута
Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”,
број 77/19), донела је

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање привремених објеката – врста, изглед, услови и начин постављања, коришћења и уклањања мањих
монтажних објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама на територији града Београда, врши
се сагласно Одлуци о постављању привремених објеката
на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20, 94/21,
101/21 и 111/21).
Овим планом утврђују се локације – места постављања
привремених објеката, њихов број, врста, тип, површина и
намена, на подручју општине Врачар.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Локација 1.
Булевар краља Александра, испред зграде бр. 17, ка улици Светог Марка.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 2.
Булевар краља Александра, испред зграде бр. 28-30
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 3.
Булевар краља Александра, испред зграде Правног факултета
Обј. 1 – киоск, „НБК 15” Pb = 10,5 m²
Локација 4.
Булевар краља Александра, испред зграде бр. 70-72
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б”= 8,5 m²
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Локација 5.
Булевар краља Александра, испред зграде бр. 73 ка Рузвелтовој
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 6.
Булевар краља Александра, испред зграде бр. 84
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 7.
Булевар краља Александра, испред зграде бр. 92
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б”Pb = 8,5 m²
Локација 8.
Булевар краља Александра, испред парка „Ћирило и Методије”, код трамвајског стајалишта
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 9.
Булевар краља Александра, испред зграде бр. 114, ка
Голсвортијевој улици
Обј. 1 – киоск, „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 10.
Булевар краља Александра, испред зграда бр. 120-122
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 11.
Булевар краља Александра, испред зграде бр. 142, ка
Средачкој улици.
Обј. 1 – киоск, „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 12
Улица Светозара Марковића, испред зграде бр. 22, ка
Крунској улици.
Обј. 1 – киоск, „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 13.
Београдска улица, испред зграде бр. 46, ка Крунској улици.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 14.
Његошева улица на углу са улицом Светозара Марковића, испред зграде бр. 40б
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 15.
Његошева улица, испред зграде бр. 41, ка улици Алексе
Ненадовића
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 16.
Његошева улица, код зграде бр. 48, ка улици књегиње
Зорке
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m
Локација 17.
Његошева улица, испред зграде бр. 63
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 18.
Крунска улица, на углу са Вишком улицом, испред зелене површине
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 19.
Његошева улица, испред зграде бр. 90, ка Улици Максима Горког
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 20.
Петроградска улица, испред зграде бр. 1, на углу са Улицом Максима Горког
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 21.
Милешевска улица, испред зграде бр. 2, ка Крунској улици
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 22.
Синђелићева улица, испред зграде бр. 25, ка Милешевској улици.
Обј. 1 – киоск, „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²

29. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Локација 23.
Пожаревачка улица на углу са Улицом Радослава Грујића
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 24.
Милешевска улица, испред зграде бр. 30, ка Улици Радослава Грујића
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 25.
Милешевска улица, испред зграде бр. 42.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 26.
Милешевска улица, испред зграде бр. 60, ка Улици Мате
Видаковића
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 27.
Милешевска улица, испред парка „Црвени крст”, ка улазу окретнице аутобуске линије бр. 83
Обј. 1 – киоск, „НБК 15” Pb = 10,5 m²
Локација 28.
Жичка улица, ка углу са Улицом Јована Рајића, испред
зграде бр. 1.
Обј. 1 – киоск „НБК 15” Pb = 10,5 m²
Локација 29.
Улица цара Николаја II, испред зграде бр. 38.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 30.
Улица цара Николаја II, испред зграде бр. 57.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb =6,5 m²
Локација 31.
Улица Максима Горког, код Улице Цара Николаја II, наспрам зграде бр. 29
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 32.
Макензијева улица на углу са Улицом Алексе Ненадовића, испред зграде бр. 21
Обј 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 33.
Макензијева улица, испред зграде бр. 85.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 34.
Улица Светог Саве, код зграде број 2.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 35.
Улица Светог Саве, испред зграде број 22а, на углу са
улицом Кнегиње Зорке
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb =6,5 m²
Локација 36.
Улица авалска, испред зграде бр. 17.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-A” Pb = 6,5 m²
Локација 37.
Булевар ослобођења, испред зграде бр. 4-6.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 38.
Булевар ослобођења, испред зграде бр. 37, на углу са
Крушедолском улицом
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb =6,5 m²
Локација 39.
Булевар ослобођења, на углу са Небојшином улицом,
код стајалишта ЈГС
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 40.
Булевар ослобођења, код Пастерове улице.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 41.
Булевар ослобођења, испред зграде бр. 51-53.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²

Број 135 – 21

Локација 42.
Булевар ослобођења, наспрам зграде бр. 51-53.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 43.
Улица Хаџи Милентијева, на углу са Улицом Петра Кочића, испред зграде ОШ „Светозар Марковић”
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 44.
Јужни булевар, наспрам зграде бр. 11.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 45.
Јужни булевар, испред зграде број 36.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 46.
Јужни булевар на углу са улицом Максима Горког, наспрам зграде број 72
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 47.
Јужни булевар, преко пута зграде број 72.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 48.
Јужни булевар, испред зграде бр. 97.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 49.
Улица Војислава Илића, наспрам зграде бр. 11.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 50.
Улица Војислава Илића, испред зграде број 20.
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 51.
Његошева улица, испред зграде бр. 72, ка Курсулиној
улици
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 52.
Макензијева улица на углу са Катанићевом, испред зграде бр. 46
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 53.
Улица краља Милана, угао са Београдском, испред зелене површине
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 54.
Сквер на углу Милешевске, Радивоја Кораћа и цара Николаја II
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Локација 55.
Јужни булевар, испред зграде бр. 1, на углу са Небојшином улицом
Обј. 1 – киоск „НБК 15” Pb = 10,5 m²
Локација 56.
Улица Масарикова, угао са Кнеза Милоша, испред зелене површине
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-А” Pb = 6,5 m²
Локација 57.
Булевар ослобођења, испред зграде бр. 15
Обј. 1 – киоск „НБК 15 С-Б” Pb = 8,5 m²
Намена привремених објеката назначена као трговина подразумева продају робе на мало: часописа, штампе,
дуванских производа, пића и кондиторских производа у
оригиналаном фабричком паковању, папирне галентерије,
играчака, цвећа, прибора за личну хигијену, телефонских
картица и карата за јавни градски превоз и других сличних
производа.
План садржи текстуални и графички део који чине:
– списак локација – места постављања,
– прегледна карта локација у размери 1:5000,
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– текстуални и графички приказ локација, услова постављања и самих привремених објеката,
– Сагласност на нацрт плана (члан 11. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда): Секретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда акт IV-10 број 344.12-892.1/2021 од 3. децембра 2021.
године, Завода за заштиту споменика културе Града Београда акт број Р4330/21 од 9. новембра 2021. године, ЈКП „Зеленило – Београд” акт број 23561/1 од 3. новембра 2021. године и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
Града Београда IX-03 број 350.8-383/2021 од дана 24. децембра 2021. године.
Овим планом предвиђено је постављање 57 привремених објекта на подручју општине Врачар.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План
постављања привремених објеката на јавним површинама у
Београду – подручје општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 112/16).
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда” и важи пет година.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-66/2021-VIII/11, 27. децембра 2021. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, сходно члану 540. став 3. и
члану 543. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15,
44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), те у складу са чланом 18. тачка
14) Статута Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 77/19), донела је

ОД Л У КУ
Окончава се ликвидација установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији, Београд, Радослава
Грујића 3 (матични број 07010036, ПИБ 100288685).
Усваја се:
1) Завршни ликвидациони биланс установе Народни
универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији, бр. 62/21 од
26. децембра 2021. године, који је саставио Ликвидациони
управник те установе,
2) Извештај ревизора KULEZIĆ&CONSULTATION d.o.o.
Beograd од 26. децембра 2021. године, који је имао са предмет Завршни ликвидациони биланс установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији, бр. 62/21 од 26.
децембра 2021. године,
3) Извештај о спроведеној ликвидацији, бр. 65/21 од
26. децембра 2021. године, који је саставио Ликвидациони
управник установе Народни универзитет „Божидар Аџија”
– у ликвидацији,
4) писана изјава Ликвидационог управника установе
Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији,
састављена сходно члану 540. став 1. тачка 3) Закона о привредним друштвима.
Констатује се да после измирења свих обавеза установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији нема преостале имовине (тј. ликвидационог остатка) те
установе у ликвидацији.

29. децембар 2021.

Архивску грађу, пословне књиге и целокупан документарни материјал установе Народни универзитет „Божидар
Аџија” – у ликвидацији преузима и чува Градска општина
Врачар, Београд, Његошева 77.
Мандат Ликвидационог управника Жарка Радића престаје са даном брисања установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији из регистра установа код надлежног суда.
Евентуално неостварена права и неиспуњене обавезе
установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији пре њеног брисања из регистра установа код надлежног суда, било да су приватноправне или јавноправне природе, са даном брисања преузима Градска општина Врачар.
Брисање установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији из регистра установа код надлежног
суда, услед окончања ликвидације, објавити у „Службеном
гласнику РС” преко надлежног суда.
Завршни ликвидациони биланс из става 2. тачка 1) ове
одлуке регистровати у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-66/2021-VIII/9, 27. децембра 2021. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, на основу члана 13. став 4.
и члана 14. став 1. 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 18. став 1.
тачка 11. Статута Градске општине Врачар („Службени лист
Града Београда”, број 77/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
У члану 1, тачка 3., досадашња алинеја 5. Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар
у сталном саставу („Службени лист Града Београда”, бр.
97/20, 124/20, 83/21 и 114/21) мења се тако што се речи:
„Филип Димитријевић на предлог одборничке групе
„Александар Шапић – победа за Врачар”.”
замењују се речима:
„Вук Вучелић на предлог одборничке групе „Александар
Шапић – победа за Врачар”.”
и у тачки 5. уместо:
„Именује се за секретара Изборне комисије Градске општине Врачар Зоран Лукић,
замењују се речима:
„Именује се за секретара Изборне комисије Градске општине Врачар Живко Марјановић.”
Члан 2.
Против овог решења допуштена је жалба у року од 24
часа од дана доношења решења.
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Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-66/2021-VIII/10, 27. децембра 2021. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.
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да”, брoj 120/21), укупан обим средстава утврђен за 2022. годину повећава се за износ средстава који Градска општина
Нови Београд оствари у току године, по основу донација и
трансфера.
Члан 5.
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ОПИС
1

Шифра
економске
Буџет 2022.
класификације
2

3

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

НОВИ БЕОГРАД
На основу одредби члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – други закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и
118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 – др. закон, 47/18
и 111/21), Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 06/10, 23/13 и 60/19) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града
Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), на седници одржаној дана 29. децембра 2021. године, Скупштина
Градске општине Нови Београд, донела је

ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА
2022. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

(3+7+8+9)

562.104.896

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)

7

559.304.896

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (A+Б)

7

555.304.896

A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

7

555.304.896

1. Порез на доходак

711

218.500.000

– Порез на зараде

711110

205.000.000

– Порез на приходе од самосталних делатности

711120

13.500.000

2. Порез на имовину

713

235.304.896

– Порез на имовину

713

235.304.896

3. Порез на добра и услуге

714

47.500.000

– Комуналнe таксe и накнаде

714

47.500.000

4. Донације и помоћи од међународних организација

732

0

– Донације и помоћи од међународних организација

732

0

– Трансфери од других нивоа власти

733

0

6. Приходи од имовине

741

15.500.000

– Камате

741100

10.000.000

– Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина

741511

3.000.000

– Накнаде за коришћење простора и грађевинског
земљишта

741530

2.500.000

7. Приходи од продаје добара и услуга

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи
и издаци Градске општине Нови Београд за 2022. годину,
њихово извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских средстава.
Члан 2.
Укупни приходи буџета Градске општине Нови Београд
за 2022. годину (у даљем тексту: буџет), регулисани су законом и Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење
послова града и градских општина и одређивању прихода
који припадају граду, односно градским општинама у 2022.
години („Службени лист Града Београда”, брoj 120/21).
Члан 3.
У складу са чл. 3 и 4. Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама у 2022. години („Службени лист Града Београда”, брoj 120/21), годишњи обим средстава буџета у 2022.
години за вршење поверених, и других законом одређених
послова Градске општине Нови Београд износи 562.104.896
динара, који чине средства буџета у износу од 559.304.896
динара (извор финансирања 01) и процењена неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 2021. године
(извор финансирања 15) у износу од 2.800.000 динара.
Члан 4.
У складу са чланом 5. Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским
општинама у 2022. години („Службени лист Града Београ-

742

29.500.000

– Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина

742151

20.500.000

– Општинске административне таксе

742251

5.000.000

– Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина

742351

4.000.000

743

6.500.000

8. Новчане казне и одузета имовинска корист
– Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом
скупштине општине, као и одузета имовинска корист
у том поступку

743351

500.000

– Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина (мандатне казне)

743353

6.000.000

9. Добровољни трансфери од физичких и правних лица

744

0

10. Мешовити и неодређени приходи

745

2.500.000

– Остали приходи у корист нивоа општина

745151

2.500.000

Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ

7

0

742152

0

– Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета
B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ

77

4.000.000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

77

4.000.000

– Меморандумске ставке за рефундацију расхода
буџета општине из претходне године

772114

4.000.000

ПРИМАЊА

(8+9+3)

2.800.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
(извор 9)

81

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)
– Отплата стамбених кредита

92

0

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
(извор 13)

321

0

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (извор 15)

321

2.800.000

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

(4+5+6)

562.104.896

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

560.804.896

1.1. Расходи за запослене

41

301.460.000
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
1

29. децембар 2021.

2

3

1

1.2. Коришћење роба и услуга

42

188.744.896

714575

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

800.000

1.4. Субвенције

45

0

Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које
одржавају и обележавају пловне путеве

1.5. Социјално осигурање и социјална заштита

47

970.000

714576

Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

48+49

67.830.000

463+464+465

1.000.000

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

1.300.000

3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

0

1.6. Остали расходи
1.7. Трансфери

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА
1. Примања по основу отплате кредита

92

2. Износ датих кредита

62

0

92-62

0

IV РАЗЛИКА (1-2)
V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ – СУФИЦИТ
Примарни дефицит – суфицит

7-(4+5)

-2.800.000

(7+8-7411)
– (4+5-44)

-12.000.000

2

3
60.000

5.500.000

СВЕГА 71:
74

810.000

501.304.896

ДРУГИ ПРИХОДИ

741151

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака

741511

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних
сировина

3.000.000

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће радиности

1.000.000

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом

1.500.000

Укупни фискални резултат

10.000.000

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV

-2.800.000

742151

Приходи од продаје добара и услуга

20.500.000

VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV – VI) = -V

2.800.000

742251

Општинске административне таксе

5.000.000

742351

Приходи које својом делатношћу остварују општински
органи организације и службе

4.000.000

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку

500.000

743353

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

Члан 6.
Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:
Економска
класификација
1
71

ПРИХОДИ

Буџет 2022.
године

745151

2

3

77

ПОРЕЗИ

711111

Порез на зараде

711121

Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске
управе

1.000.000

711122

Порез на приход од самосталних делатноси који се плаћа
према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе

6.000.000

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

6.500.000

713121

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

84.449.728

713122

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу Пореске управе

713423

Порез на пренос апсoлутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

205.000.000

10.200.000
5.000.000

713426

Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног
дужника као правног лица

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.)

1.000.000

714513

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

3.000.000

714562

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

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

714566
714567

714571
714574

655.168

20.000.000
7.000.000

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

6.000.000

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова и изградњу

4.000.000

Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња
Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају

2.500.000

СВЕГА 74:

54.000.000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771111

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

772114

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
општине из претходне године

4.000.000

СВЕГА 77:

4.000.000

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година

2.800.000

3

0

УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (7+3)

135.000.000

50.000
80.000

6.000.000

562.104.896

Члан 7.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Економска
класификација

ОПИС

1

2

Средства
буџета

Средства
буџета из
осталих
извора

УКУПНО

3

4

5

41

Расходи за запослене

301.460.000

0 301.460.000

411

Плате, додаци и накнаде запослених

250.170.000

0 250.170.000

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

42.430.000

0

42.430.000

414

Социјална давања запосленима

3.040.000

0

3.040.000

415

Накнада трошкова за запослене

4.790.000

0

4.790.000

416

Накнаде запосленима и остали
посебни расходи

1.030.000

0

1.030.000

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

185.944.896

2.800.000 188.744.896

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

150.000

0

150.000

425

Текуће поправке и одржавање

3.550.000

0

3.550.000

426

Материјал

9.600.000

2.800.000

12.400.000

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

800.000

0

800.000

441

Отплата домаћих камата

800.000

0

800.000

19.282.680

0

19.282.680

250.000

0

250.000

153.112.216

0 153.112.216

29. децембар 2021.
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

46

Донације, дотације и трансфери

463

Трансфери осталим нивоима
власти

4

5

1.000.000

0

1.000.000

500.000

0

500.000

465

Дотације Републици по закону

500.000

0

500.000

47

Социјално осигурање и социјална
заштита

970.000

0

970.000

472

Накнаде за социјалну заштиту

970.000

0

970.000

48

Остали расходи

66.730.000

0

66.730.000

481

Дотације невладиним организацијама

59.805.000

0

59.805.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

3.525.000

0

3.525.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

400.000

0

400.000

485

Накнада штете нанете од стрaне
државних органа

3.000.000

0

3.000.000

499

Средства резерве

1.100.000

0

1.100.000
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Члан 8.
Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима:
Функционална класификација

Укупна
средства

ФУНКЦИЈЕ

Структура

1

2

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

6.001.000

3

1,07%

4

110

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

1.100.000

0,20%

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

220

Цивилна одбрана

473

Туризам

64.796.430

11,53%

430.399.466

76,57%

47.760.000

8,50%

200.000

0,04%

3.106.000

0,55%

499111

Стална резерва

100.000

0

100.000

620

Развој заједнице

250.000

0,04%

499121

Текућа резерва

1.000.000

0

1.000.000

810

Услуге рекреације и спорта

2.100.000

0,37%

4.937.000

0,88%

51

Основна средства

1.300.000

0

1.300.000

820

Услуге културе

512

Машине и опрема

1.200.000

0

1.200.000

830

Услуге емитовања и штампања

515

Нематеријална имовина

100.000

0

100.000

912

Основно образовање

Укупни расходи:

559.304.896

2.800.000 562.104.896

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

350.000

0,06%

1.105.000

0,20%

562.104.896 100,00%

Члан 9.
Планирани капитални издаци за 2022, 2023. и 2024. годину, приказани су у следећој табели:
Редни
број

Назив капиталног пројекта

1

Шифра програма/ програмске активности/
пројекта

Синтетички
конто

Извор
финансирања

2022.

2023.

3

4

5

6

7

1.200.000

1.248.000

2

1

Улагање у машине и опрему

2

Набавка компјутерског софтвера

0602/0602-4005
0602/0602-0002
0901/0902-0016
1201/1201-0001

5122

01

0602/0602-4005

5151

01

УКУПНО:

2024.
8
1.297.920

100.000

104.000

108.160

1.300.000

1.352.000

1.406.080

II. ПОСЕБАН ДЕО

Раздео

Глава

Програмска
класификација

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања

Члан 10.
Укупна средства буџета у износу од 559.304.896 динара и 2.800.000 динара из других извора финансирања распоређују
се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама, програмима, програмским активностима и пројектима:

Опис

1

2

3

4

6

7

8

1

Укупна јавСредства
Средства из
на средства
из осталих
буџета
за 2022.
извора
годину
9

10

11

Пројекција Пројекција
средстава средстава
из буџета из буџета
за 2023.
за 2024.
годину
годину
12

13

Председник ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање извршних органа – председник
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

16.000.000

0

16.000.000

16.640.000

17.305.600

3.000.000

0

3.000.000

3.120.000

414

3.244.800

Социјална давања запосленима

100.000

0

100.000

104.000

415

108.160

Накнаде трошкова за запослене

260.000

0

260.000

270.400

281.216

421

Стални трошкови

300.000

0

300.000

312.000

324.480

422

Трошкови путовања

100.000

0

100.000

104.000

108.160

423

Услуге по уговору

10.100.000

0

10.100.000

10.504.000

10.924.160

424

Специјализоване услуге

50.000

0

50.000

52.000

54.080

29.910.000

31.106.400

32.350.656

29.910.000

31.106.400

32.350.656

Извори финансирања за функцију 111:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 111:

29.910.000
29.910.000

0
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Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
2101-0003

29.910.000
29.910.000

0

29.910.000

31.106.400

32.350.656

29.910.000

31.106.400

32.350.656

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка раду извршних органа власти и Скупштине – Кабинет председника
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

21.600.000

0

21.600.000

22.464.000

23.362.560

3.600.000

0

3.600.000

3.744.000

414

3.893.760

Социјална давања запосленима

200.000

0

200.000

208.000

415

216.320

Накнаде трошкова за запослене

400.000

0

400.000

416.000

432.640

25.800.000

26.832.000

27.905.280

25.800.000

26.832.000

27.905.280

Извори финансирања за функцију 111:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 111:

25.800.000
25.800.000

0

Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0003:
2101-4001

25.800.000

25.800.000

26.832.000

27.905.280

25.800.000

0

25.800.000

26.832.000

27.905.280

800.000

0

800.000

832.000

865.280

800.000

832.000

865.280

800.000

832.000

865.280

800.000

832.000

865.280

800.000

832.000

865.280

56.510.000

58.770.400

61.121.216

56.510.000

58.770.400

61.121.216

ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб
111

Опште јавне услуге
423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 111:

800.000
800.000

0

Извори финансирања за пројекат 2101-4001:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 2101-4001:

800.000
800.000

0

Укупно извори финансирања за функцију 111:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за функцију 111:

56.510.000
56.510.000

0

Извори финансирања за Раздео 1:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 1:
2

56.510.000

56.510.000

58.770.400

61.121.216

56.510.000

0

56.510.000

58.770.400

61.121.216

400.000

0

400.000

416.000

432.640

400.000

416.000

432.640

400.000

416.000

432.640

ОПШТИНСКА УПРАВА
0902

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0902-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други облици
помоћи
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
Функција 090:

400.000
400.000

0

Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активнност 0902-0001:
0902-4019

400.000

400.000

416.000

432.640

400.000

0

400.000

416.000

432.640

ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
426

Материјал

500.000

2.800.000

3.300.000

520.000

540.800

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

100.000

0

100.000

104.000

108.160

600.000

624.000

648.960

2.800.000

2.800.000

2.800.000

3.400.000

624.000

648.960

600.000

624.000

648.960

2.800.000

2.800.000

2.800.000

3.400.000

624.000

648.960

1.000.000

1.040.000

1.081.600

1.040.000

1.081.600

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

600.000

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих
година
Функција 090:

600.000

Извори финансирања за пројекат 0902-4019
01 Општи приходи и примања буџета

600.000

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих
година
Свега за пројекат 0902-4019:

600.000

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

1.000.000

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих
година
Свега за функцију 090:
0602

1.000.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

3.800.000

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Текућа буџетска резерва
110

Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
499

Средства резерве

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 110:
01 Општи приходи и примања буџета
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Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
0602-0010

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Стална буџетска резерва
110

Извршни законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
499

Средства резерве

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Извори финансирања за функцију 110:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Укупно извори финансирања за функцију 110:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за функцију 110:
0602-0001

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414
415

172.600.000

0 172.600.000 179.504.000 186.684.160

29.000.000

0

29.000.000

30.160.000

Социјална давања запосленима

1.750.000

0

1.750.000

1.820.000

1.892.800

Накнаде трошкова за запослене

3.000.000

0

3.000.000

3.120.000

3.244.800

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

31.366.400

700.000

0

700.000

728.000

757.120

14.677.680

0

14.677.680

15.264.787

15.875.379

50.000

0

50.000

52.000

54.080

128.236.786

0 128.236.786 133.366.257 138.700.908

426

Материјал

8.550.000

0

8.550.000

8.892.000

9.247.680

441

Отплата домаћих камата

800.000

0

800.000

832.000

865.280

465

Остале дотације и трансфери

400.000

0

400.000

416.000

432.640

481

Дотације невладиним организацијама

59.505.000

0

59.505.000

61.885.200

64.360.608

3.500.000

0

3.500.000

3.640.000

3.785.600

400.000

0

400.000

416.000

432.640

3.000.000

0

3.000.000

3.120.000

3.244.800

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа
Извори финансирања за функцију 130:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 130:

426.169.466

426.169.466 443.216.245 460.944.894

426.169.466

0 426.169.466 443.216.245 460.944.894

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0001:
0602-4004

426.169.466

426.169.466 443.216.245 460.944.894

426.169.466

0 426.169.466 443.216.245 460.944.894

ПРОЈЕКАТ: Текуће државање пословне зграде
130

Опште услуге
425

Текуће поправке и одржавање

600.000

0

600.000

624.000

648.960

600.000

624.000

648.960

600.000

624.000

648.960

600.000

624.000

648.960

600.000

624.000

648.960

Извори финансирања за функцију 130:
01 Општи приходи и примања буџета

600.000

Функција 130:

600.000

0

Извори финансирања за пројекат 0602-4004:
01 Општи приходи и примања буџета

600.000

Свега за пројекат 0602-4004:
0602-4005

600.000

0

ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине
130

Опште услуге
425

Текуће поправке и одржавање

2.500.000

0

2.500.000

2.600.000

2.704.000

512

Машине и опрема

1.000.000

0

1.000.000

1.040.000

1.081.600

515

Нематеријална имовина

100.000

0

100.000

104.000

108.160

3.600.000

3.744.000

3.893.760

3.600.000

3.744.000

3.893.760

Извори финансирања за функцију 130:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 130:

3.600.000
3.600.000

0

Извори финансирања за пројекат 0602-4005:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0602-4005:
0602-4006

3.600.000

3.600.000

3.744.000

3.893.760

3.600.000

0

3.600.000

3.744.000

3.893.760

30.000

0

30.000

31.200

32.448

30.000

31.200

32.448

ПРОЈЕКАТ: Финансирање рада Матичне службе
130

Опште услуге
422

Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 130:
01 Општи приходи и примања буџета

30.000
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11
0

12

13

30.000

31.200

32.448

30.000

31.200

32.448

30.000

31.200

32.448

Извори финансирања за пројекат 0602-4006:
01 Општи приходи и примања буџета

30.000
30.000

Свега за пројекат 0602-4006:

0

Укупно извори финансирања за функцију 130:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за функцију 130:
0602-0002

430.399.466

430.399.466 447.615.445 465.520.062

430.399.466

0 430.399.466 447.615.445 465.520.062

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

4.000.000

0

4.000.000

4.160.000

4.326.400

423

Услуге по уговору

3.600.000

0

3.600.000

3.744.000

3.893.760

300.000

0

300.000

312.000

324.480

50.000

0

50.000

52.000

54.080

7.950.000

8.268.000

8.598.720

0

7.950.000

8.268.000

8.598.720

425

Текуће поправке и одржавање

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 160:

7.950.000
7.950.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програмску активност 0602-0002:
0602-0006

7.950.000

7.950.000

8.268.000

8.598.720

7.950.000

0

7.950.000

8.268.000

8.598.720

32.000.000

0

32.000.000

33.280.000

34.611.200

5.500.000

0

5.500.000

5.720.000

5.948.800

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Инспекцијски послови
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

920.000

0

920.000

956.800

995.072

415

Накнаде трошкова за запослене

950.000

0

950.000

988.000

1.027.520

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

330.000

0

330.000

343.200

356.928

423

Услуге по уговору

50.000

0

50.000

52.000

54.080

426

Материјал

50.000

0

50.000

52.000

54.080

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10.000

0

10.000

10.400

10.816

39.810.000

41.402.400

43.058.496

39.810.000

41.402.400

43.058.496

39.810.000

41.402.400

43.058.496

39.810.000

41.402.400

43.058.496

47.760.000

49.670.400

51.657.216

47.760.000

49.670.400

51.657.216

Извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 160:

39.810.000
39.810.000

0

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0006:

39.810.000
39.810.000

0

Укупно извори финансирања за функцију 160:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за функцију 160:
0602-0014

47.760.000
47.760.000

0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање у ванредним ситуацијама
220

Цивилна одбрана
424

Специјализоване услуге

100.000

0

100.000

104.000

108.160

426

Материјал

100.000

0

100.000

104.000

108.160

200.000

208.000

216.320

200.000

208.000

216.320

Извори финансирања за функцију 220:
01 Општи приходи и примања буџета

200.000

Функција 220:

200.000

0

Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:
01 Општи приходи и примања буџета

200.000

Свега за програмску активност 0602-0014:
0602-0001

200.000

200.000

208.000

216.320

0

200.000

208.000

216.320

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
620

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

100.000

0

100.000

104.000

108.160

425

Текуће поправке и одржавање

150.000

0

150.000

156.000

162.240

250.000

260.000

270.400

250.000

260.000

270.400

250.000

260.000

270.400

250.000

260.000

270.400

Извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета

250.000

Функција 620:

250.000

0

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Општи приходи и примања буџета

250.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

250.000

0

Укупно извори финансирања за функцију 620:
01 Општи приходи и примања буџета

250.000

250.000

260.000

270.400

250.000

0

250.000

260.000

270.400

2.000.000

0

2.000.000

2.080.000

2.163.200

Свега за функцију 620:
1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту
810

Услуге рекреације и спорта
423

Услуге по уговору

29. децембар 2021.
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9

10

100.000

0

11

12

13

100.000

104.000

108.160

Извори финансирања за функцију 810:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 810:

2.100.000
2.100.000

2.100.000

2.184.000

2.271.360

0

2.100.000

2.184.000

2.271.360

2.100.000

2.184.000

2.271.360

0

2.100.000

2.184.000

2.271.360

350.000

364.000

378.560

350.000

364.000

378.560

350.000

364.000

378.560

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0002:
1201-0004

2.100.000
2.100.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
830

Услуге емитовања и штампања
423

Услуге по уговору

350.000

0

Извори финансирања за функцију 830:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 830:

350.000
350.000

0

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
2003

350.000

350.000

364.000

378.560

350.000

0

350.000

364.000

378.560

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2003-4017

ПРОЈЕКАТ: Одржавање основних школа
912

Основно образовање
423

Услуге по уговору

100.000

0

100.000

104.000

108.160

463

Трансфери осталим нивоима власти

500.000

0

500.000

520.000

540.800

600.000

624.000

648.960

600.000

624.000

648.960

600.000

624.000

648.960

600.000

624.000

648.960

Извори финансирања за функцију 912:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 912:

600.000
600.000

0

Извори финансирања за пројекат 2003-4017:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 2003-4017:
2003-4018

600.000
600.000

0

ПРОЈЕКАТ: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка
912

Основно образовање
423

Услуге по уговору

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

35.000

0

35.000

36.400

37.856

470.000

0

470.000

488.800

508.352

505.000

525.200

546.208

505.000

525.200

546.208

505.000

525.200

546.208

505.000

525.200

546.208

1.105.000

1.149.200

1.195.168

1.105.000

1.149.200

1.195.168

Извори финансирања за функцију 912:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 912:

505.000
505.000

0

Извори финансирања за пројекат 2003-4018:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 2003-4018:

505.000
505.000

0

Укупно извори финансирања за функцију 912:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за функцију 912:

1.105.000
1.105.000

0

Извори финансирања за Раздео 2:
01 Општи приходи и примања буџета

484.264.466

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Свега за Раздео 2:
2.1

484.264.466 502.491.045 522.590.686
2.800.000

484.264.466

2.800.000

2.800.000 487.064.466 502.491.045 522.590.686

ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ
БЕОГРАД”
0902

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0902-0016

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Дневне услуге у заједници
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
49411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.450.000

0

1.450.000

1.508.000

1.568.320

245.000

0

245.000

254.800

49415

264.992

Накнаде трошкова за запослене

36.000

0

36.000

37.440

38.938

49421

Стални трошкови

15.000

0

15.000

15.600

16.224

49423

Услуге по уговору

200.000

0

200.000

208.000

216.320

49426

Материјал

200.000

0

200.000

208.000

216.320

49482

Порези, обавезне таксе и казне

49512

Машине и опрема

5.000

0

5.000

5.200

5.408

50.000

0

50.000

52.000

54.080

2.201.000

2.289.040

2.380.602

2.201.000

2.289.040

2.380.602

2.201.000

2.289.040

2.380.602

2.201.000

2.289.040

2.380.602

2.201.000

2.289.040

2.380.602

2.201.000

2.289.040

2.380.602

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

2.201.000
2.201.000

0

Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0902-0016:

2.201.000
2.201.000

0

Извори финансирања за Главу 2.1:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Главу 2.1:

2.201.000
2.201.000

0
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НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа
културе
820

Услуге културе
49411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49412

Социјални доприноси на терет послодавца

49415

Накнаде трошкова за запослене

49421

Стални трошкови

3.300.000

0

3.300.000

3.432.000

3.569.280

545.000

0

545.000

566.800

589.472

72.000

0

72.000

74.880

77.875

230.000

0

230.000

239.200

248.768

49422

Tрошкови путовања

50.000

0

50.000

52.000

54.080

49423

Услуге по уговору

530.000

0

530.000

551.200

573.248

49426

Материјал

100.000

0

100.000

104.000

108.160

49482

Порези, обавезне таксе и казне

10.000

0

10.000

10.400

10.816

49512

Машине и опрема

100.000

0

100.000

104.000

108.160

4.937.000

5.134.480

5.339.859

0

4.937.000

5.134.480

5.339.859

4.937.000

5.134.480

5.339.859

0

4.937.000

5.134.480

5.339.859

4.937.000

5.134.480

5.339.859

0

4.937.000

5.134.480

5.339.859

4.937.000

5.134.480

5.339.859

0

4.937.000

5.134.480

5.339.859

Извори финансирања за функцију 820:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 820:

4.937.000
4.937.000

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

4.937.000
4.937.000

Укупно извори финансирања за функцију 820:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за функцију 820:

4.937.000
4.937.000

Извори финансирања за Главу 2.2:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Главу 2.2:
2.3

4.937.000
4.937.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА
„НОВИ БЕОГРАД”
1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем туризма
473

Туризам
49411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.420.000

0

1.420.000

1.476.800

1.535.872

240.000

0

240.000

249.600

49414

259.584

Социјална давања запосленима

50.000

0

50.000

52.000

49415

54.080

Накнаде трошкова за запослене

36.000

0

36.000

37.440

38.938

49421

Стални трошкови

60.000

0

60.000

62.400

64.896

49423

Услуге по уговору

1.200.000

0

1.200.000

1.248.000

1.297.920

49426

Материјал

100.000

0

100.000

104.000

108.160

3.106.000

3.230.240

3.359.450

0

3.106.000

3.230.240

3.359.450

3.106.000

3.230.240

3.359.450

0

3.106.000

3.230.240

3.359.450

3.106.000

3.230.240

3.359.450

0

3.106.000

3.230.240

3.359.450

3.106.000

3.230.240

3.359.450

0

3.106.000

3.230.240

3.359.450

Извори финансирања за функцију 473:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 473:

3.106.000
3.106.000

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:

3.106.000
3.106.000

Укупно извори финансирања за функцију 473:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 473:

3.106.000
3.106.000

Извори финансирања за Главу 2.3:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Главу 2.3:

3.106.000
3.106.000

Извори финансирања за Раздео 2:
01 Општи приходи и примања буџета

494.508.466

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Свега за Раздео 2:
3

494.508.466 513.144.805 533.670.597
2.800.000

494.508.466

2.800.000

2.800.000 497.308.466 513.144.805 533.670.597

СКУПШТИНА
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање Скупштине
111

Опште јавне услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.800.000

0

1.800.000

1.872.000

1.946.880

300.000

0

300.000

312.000

414

324.480

Социјална давања запосленима

20.000

0

20.000

20.800

415

21.632

Накнаде трошкова за запослене

36.000

0

36.000

37.440

38.938

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

481

Дотације невладиним организацијама

20.000

0

20.000

20.800

21.632

5.810.430

0

5.810.430

6.042.847

6.284.561

300.000

0

300.000

312.000

324.480
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Извори финансирања за функцију 111:
01 Општи приходи и примања буџета
Функција 111:

8.286.430
8.286.430

0

8.286.430

8.617.887

8.962.603

8.286.430

8.617.887

8.962.603

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:

8.286.430

8.286.430

8.617.887

8.962.603

8.286.430

0

8.286.430

8.617.887

8.962.603

8.286.430

0

8.286.430

8.617.887

8.962.603

8.286.430

0

8.286.430

8.617.887

8.962.603

8.286.430

8.617.887

8.962.603

8.286.430

8.617.887

8.962.603

Укупно извори финансирања за функцију 111:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за функцију 111:
Извори финансирања за Раздео 3:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Раздео 3:

8.286.430
8.286.430

0

Извори финансирања за разделе (I+II+III):
01 Општи приходи и примања буџета

559.304.896

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих
година
Свега за разделе (I+II+III):

559.304.896 580.533.092 603.754.416
2.800.000

559.304.896

2.800.000

2.800.000 562.104.896 580.533.092 603.754.416

Извори финансирања за Програм 04:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 04:

3.106.000

3.106.000

3.106.000

0

3.106.000

3.230.240

3.359.450

1.149.200

1.195.168

3.329.040

3.462.202

5.498.480

5.718.419

2.184.000

2.271.360

Извори финансирања за Програм 09:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 09:

1.105.000

1.105.000

1.105.000

0

1.105.000

Извори финансирања за Програм 11:
01 Општи приходи и примања буџета

3.201.000

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих
година
Свега за Програм 11:

3.201.000

3.201.000
2.800.000

2.800.000

2.800.000

6.001.000

Извори финансирања за Програм 13:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 13:

5.287.000

5.287.000

5.287.000

0

5.287.000

Извори финансирања за Програм 14:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 14:

2.100.000

2.100.000

2.100.000

0

2.100.000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 15:

479.709.466

479.709.466

479.709.466

0 479.709.466 497.753.845 517.663.998

Извори финансирања за Програм 16:
01 Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:

64.796.430

64.796.430

64.796.430

Укупно:

559.304.896

0

64.796.430

67.388.287

70.083.819

2.800.000 562.104.896 580.533.092 603.754.416

III. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Члан 11.
Средства буџета у износу од 559.304.896 динара и средства у износу од 2.800.000 динара из других извора утврђена су
и распоређена по програмској класификацији у табели и опредељена су за извршавање циљева предвиђених у следећем
приказу:
Програм/Програмска
активност/Пројекат
1
ПРОГРАМ 4

Шифра

Опис

2
1502

3
Развој туризма

Укупна
Средства Средства из
Средства
Средства
средства у из буџета у буџета у
из осталих
из буџета
2022.
2023.
2024.
извора
години
години
години
4
3.106.000

5

6
0

3.106.000

7
3.230.240

8
3.359.450

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма

3.106.000

0

3.106.000

3.230.240

3.359.450

ПРОГРАМ 9

1.105.000

0

1.105.000

1.149.200

1.195.168

2003

Основно образовање

Пројекат

2003-4017 Одржавање основних школа

600.000

0

600.000

624.000

648.960

Пројекат

2003-4018 Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка

505.000

0

505.000

525.200

546.208

3.201.000

2.800.000

6.001.000

3.329.040

3.462.202

400.000

0

400.000

416.000

432.640

2.201.000

0

2.201.000

2.289.040

2.380.602

ПРОГРАМ 11

0902

Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници
Пројекат
ПРОГРАМ 13

0902-4019 Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима
1201

Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
ПРОГРАМ 14

1301

Развој спорта и омладине

600.000

2.800.000

3.400.000

624.000

648.960

5.287.000

0

5.287.000

5.498.480

5.718.419

4.937.000

0

4.937.000

5.134.480

5.339.859

350.000

0

350.000

364.000

378.560

2.100.000

0

2.100.000

2.184.000

2.271.360
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3

4

Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
ПРОГРАМ 15

0602

29. децембар 2021.
5

2.100.000

Опште услуге локалне самоуправе

6
0

479.709.466

7

2.100.000

8

2.184.000

2.271.360

0 479.709.466 497.753.845 517.663.998

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Општинска управа 426.169.466

0 426.169.466 443.216.245 460.944.894

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице

250.000

0

250.000

260.000

270.400

7.950.000

0

7.950.000

8.268.000

8.598.720

39.810.000 41.402.400

43.058.496

Програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница
Програмска активност 0602-0006 Инспекцијски послови

39.810.000

0

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва

1.000.000

0

1.000.000

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва

100.000

0

100.000

Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

200.000

0

200.000

208.000

216.320

Пројекат

0602-4004 Текуће одржавање пословне зграде

600.000

0

600.000

624.000

648.960

Пројекат

0602-4005 Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине

3.600.000

0

3.600.000

3.744.000

3.893.760

Пројекат

0602-4006 Финансирање рада Матиче службе

30.000

0

30.000

31.200

32.448

64.796.430

0

64.796.430 67.388.287

70.083.819

ПРОГРАМ 16

2101

Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0001 Функционисање Скупштине

8.286.430

0

8.617.887

8.962.603

Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа – Председник

29.910.000

0

29.910.000 31.106.400

32.350.656

Програмска активност 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине – Кабинет председника

25.800.000

0

25.800.000 26.832.000

27.905.280

800.000

0

Пројекат

2101-4001 Новобеоградски клуб

УКУПНО ПРОГРАМИ:

559.304.896

8.286.430

800.000

832.000

865.280

2.800.000 562.104.896 580.533.092 603.754.416

Члан 12.
Циљеви који се желе постићи коришћењем средстава буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, дати су у следећој табели:
ПРОГРАМ/Програмска активност и
пројекат
Шифра
1

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

3

4

Назив
2

Вред- Циљна
Циљна
Циљна
ност у
вредвредност вредност
базној
ност
Извор 01
у 2023.
у 2024.
2021. у 2022.
години години
години години
5

6

7

8

9

Остали
извори

Сви
извори

11

12

2003

Програм 9: Основно образовање

505.000

0

505.000

4018

Пројекат: Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и Читалачка значка

505.000

0

505.000

Одговорно
лице:

Оливера Вишњић
1. Унапређење квалитета образовања и
подстицање ђака на постизање успеха
током школовања

1. Број девојчица добитница
дипломе „Вук Караџић”

300

320

330

350

2. Број дечака добитника дипломе „Вук Караџић”

120

130

130

140

3. Број девојчица добитница
награде Читалачка значка

285

300

330

350

4. Број дечака добитника награде
Читалачка значка

120

135

140

150

5. Број девојчица које су добиле
похвалнице за учешће

1566

1650

1700

1800

6. Број дечака који су добили
похвалнице за учешће

534

550

600

700

0902

Програм 11: Социјална и дечија заштита

0001

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно
лице:

400.000

1. Број плаћених трошкова сахрањивања женских лица

10

12

/

/

2. Број плаћених трошкова сахрањивања мушких лица

11

15

/

/

Програмска активност: Дневне услуге у заједници
Одговорно
лице:

0

400.000

Сања Богданов
1. Подршка породици

0016

3.201.000 2.800.000 6.001.000

2.201.000

Немања Богатинчевић
1. Умрежавање локалних актера који се
баве социјалном политиком, кроз заједничко коришћење материјалних, техничких и
просторних капацитета Центра, како би се
унапредио квалитет и обим садржаја намењен лицима из осетљивих категорија

1. Број реализованих едукација за
стара лица

48

55

66

77

2. Број реализованих сесија за
ОСИ

35

48

60

72

2. Пружање подршке лицима из осетљивих 1. Број породица које користе
категорија становништва кроз дневне услуге сензорну собу
(коришћење сензорне собе за децу са сметњама у развоју, коришћење радно окупационе
активности за ОСИ, спортске активности за
ОСИ и стара лица, ИНФО пулт за Роме)

64

78

85

95

2560

3120

4080

4500

74

100

140

180

2. Број одржаних сензорних
рехабилитационих сесија
3. Број старијих жена које користе радно окупационе радионице

0 2.201.000

29. децембар 2021.
1

4019

2
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4
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5

6

7

8

4. Број старијих мушкараца
који користе радно окупационе
радионице

69

80

90

120

5. Број ОСИ женског пола које
користе радно окупационе
радионице

69

77

80

95

6. Број ОСИ мушког пола који
користе радно окупационе
радионице

51

60

65

75

Пројекат: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима
Одговорно
лице:

9

11

12

600.000 2.800.000 3.400.000

Сања Богданов
1. Побољшање социјално економских
услова живота грађана који припадају
осетљивим социјалним групама

1. Број корисница које су добиле
грађевински материјал или
сеоску кућу за побољшање животних услова

10

3

3

3

2. Број корисника који су
добили грађевински материјал
или сеоску кућу за побољшање
животних услова

12

3

3

3

1201

Програм 13: Развој културе и информисања

4.937.000

0 4.937.000

0001

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе

4.937.000

0 4.937.000

Одговорно
лице:

Драган Илић
1. Подстицање развоја културе кроз јачање 1. Број посетилаца културних
капацитета културне инфраструктуре
манифестација
2. Број реализованих културних
манифестација

2.500

28.000

30.000

30.000

6

40

42

42

1301

Програм 14: Развој спорта и омладине

2.100.000

0 2.100.000

0002

Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту

2.100.000

0 2.100.000

Одговорно
лице:

Оливера Вишњић
1. Унапређење предшколског и школског
спорта

1. Број девојчица које су укључене у школска спортска такмичења

250

280

300

320

2. Број дечака који су укључени у
школска спортска такмичења

320

350

370

400

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

18

18

18

18

2101

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

800.000

0

800.000

4001

Пројекат: Новобеоградски клуб

800.000

0

800.000

Одговорно
лице:

Оливера Вишњић
1. Унапређење квалитета живота грађана
Новог Београда

2. Развој великог броја услуга доступних
грађанима Новог Београда

1. Број жена чланица „Новобеоградског клуба”

42.371

45.000

48.000

50.000

1. Број мушкараца чланова „Новобеоградског клуба”

25.439

28.000

30.000

35.000

40

42

44

46

1. Број реализованих
активности

Образложење програмског дела Одлуке о буџету за 2022.
годину
Распоред и коришћење средстава у укупном износу од
562.104.896 динара, од чега из средстава буџета 559.304.896
динара и средстава из осталих извора у износу од 2.800.000
динара врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, у оквиру раздела и то:
Раздео 1:
Председник општине и општинско веће, своје функционисање дефинишу кроз програм 16-2101 – Политички систем локалне самоуправе. Опште образложење корисника:
Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор – политички систем.
Као учесник овог програма, планира следеће програмске
активности и пројекте:
– Програмска активност 2101-0002: „Функционисање
извршних органа – председник”. Укупни расходи у оквиру
ове програмске активности износе 29.910.000 динара.
– Програмска активност 2101-0003: „Подршка раду извршних органа власти и скупштине – Кабинет председни-

ка”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности
износе 25.800.000 динара.
– Пројекат 2101-4001: „Новобеоградски клуб”. Укупни
расходи за овај пројекат износе 800.000 динара.
Раздео 2:
– Општинска управа – своје функционисање дефинише
кроз следеће програме:
Програм 11 – 0902 – Социјална и дечија заштита
Опште образложење корисника: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. Сектор: Социјална заштита.
Као учесник овог програма, планиране су следеће програмске активности и пројекти:
– Програмска активност 0902-0001: „Једнократне помоћи и други облици помоћи”. Укупни расходи у оквиру ове
програмске активности износе 400.000 динара.
– Пројекат 0902-4019: „Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 3.400.000 динара.
Програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе.
Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за
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остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској
општини. Сектор – Опште услуге јавне управе. Као учесник
овог програма, планира следеће програмске активности и
пројекте:
– Програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Општинска
управа”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 426.169.466 динара.
– Програмска активност 0602-0001: „Функционисање
локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности
износе 250.000 динара.
– Програмска активност 0602-0006: „Инспекцијски послови”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 39.810.000 динара.
– Програмска активност 0602-0009: „Текућа буџетска резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 1.000.000 динара.
– Програмска активност 0602-0010: „Стална буџетска
резерва”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.
– Програмска активност 0602-0014: „Управљање у ванредним ситуацијама”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 200.000 динара.
– Пројекат 0602-4004: „Текуће одржавање пословне зграде”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 600.000
динара.
– Пројекат 0602-4005: „Набавка и одржавање опреме и
набавка нематеријалне имовине”. Укупни расходи у оквиру
овог пројекта износе 3.600.000 динара.
– Пројекат 0602-4006: „Финансирање рада Матичне службе”. Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 30.000
динара.
Програм 14 – 1301 – Развој спорта и омладине:
Опште образложење корисника: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта. Сектор: Спорт и омладина. Као учесник овог
програма планира следеће програмске активности и пројекте:
– Програмска активност 1301-0002: „Подршка предшколском и школском спорту”. Укупни расходи у оквиру
ове програмске активности износе 2.100.000 динара.
Програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања
Опште образложење корисника: Очување, унапређење
и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Сектор: Култура, комуникације и медији. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:
– Програмска активност 1201-0004: „Остваривање и
унапређење јавног интереса у области јавног информисања”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности
износе 350.000 динара.
Програм 9 – 2003 – Основно образовање:
Опште образложење корисника: Доступност основног
образовања свој деци са територије општине у складу са
прописаним стандардима. Сектор: Образовање. Планирани
су следећи пројекти:
– Пројекат 2003-4017: „Одржавање основних школа”.
Укупни расходи у оквиру овог пројекта износе 600.000 динара.
– Пројекат 2003-4018: „Награде за добитнике диплома „Вук Караџић” и „Читалачка значка”. Укупни расходи у
оквиру овог пројекта износе 505.000 динара.
Месне заједнице своје функционисање дефинишу кроз
програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе.
Опште образложење корисника: Обезбеђивање услова за

29. децембар 2021.

остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини. Сектор: Опште услуге јавне управе. Као учесник овог
програма, планира следећу програмску активност:
– Програмска активност 0602-0002: „Функционисање
месних заједница”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 7.950.000 динара.
Новобеоградска културна мрежа своје функционисање
дефинише кроз: програм 13 – 1201 – Развој културе и информисања. Као учесник овог програма, планира следеће
програмске активности и пројекте:
– Програмска активност 1201-0001: „Функционисање
локалних установа културе”. Укупни расходи у оквиру ове
програмске активности износе 4.937.000 динара.
Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” своје функционисање дефинише кроз
програм 11 – 0902 – Социјална и дечија заштита. Као учесник овог програма, планира следећу програмску активност:
– Програмска активност 0902-0016: „Дневне услуге у заједници”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 2.201.000 динара.
Туристичка организација за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” своје функционисање дефинише кроз програм 4 – 1502 – Развој туризма.
Опште образложење корисника: Унапређење туристичке
понуде у општини. Сектор: Економска и развојна политика. Као учесник овог програма, планира следеће програмске
активности и пројекте:
– Програмска активност 1502-0001: „Управљање развојем туризма”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.106.000 динара.
Раздео 3:
Скупштина општине своје функционисање дефинише
кроз програм 16: 2101 – Политички систем локалне самоуправе. Опште образложење корисника: Обављање основних
функција изборних органа локалне самоуправе. Сектор:
Политички систем. Као учесник овог програма, планира
следећу програмску активност и пројекат:
– Програмска активност 2101-0001: „Функционисање
Скупштине”. Укупни расходи у оквиру ове програмске активности износе 8.286.430 динара.
IV. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 13.
У складу са Упутством за припрему Oдлуке о буџету
локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и
2024. годину, које је донео министар надлежан за послове
финансија, члaн 36а 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, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и Законa о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16 – одлука
УС и 95/18), број запослених код корисника буџета општине утврђује се актом Скупштине града Београда и не може
прећи максималан број запослених.
Укупан број запослених на одређено и неодређено време у Градској општини Нови Београд, код директних и индиректних корисника буџета износи 198 (25 запослених на
одређено време, а 173 на неодређено време), укључујући и
број запослених на одређено време ради замене одсутних
запослених
Укупан број запослених на одређено време, ангажованих због привремено повећаног обима посла (уговори о
делу, уговори о привременим и повременим пословима,
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уговори закључени преко омладинске или студентске задруге), не може бити већи од 10% од броја запослених на
неодређено време.
Члан 14.
У складу са Упутством за припрему Oдлуке о буџету
локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и
2024. годину, које је донео министар надлежан за послове
финансија маса средстава за плате планирана је у складу са
чланом 43. Закона о буџету РС за 2022. годину („Службени
гласник РС”, број 110/21) и чланом 27е 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21).
Плате запослених уређене су у складу са Законом о платама
у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06.... 21/16 – др. закон и 113/17 – др.
закон) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 – пречишћен текст, 2/12, 113/17 – др. закон, 23/18, 95/18 и 86/19
– др. закон и 157/20).
Приликом обрачуна и исплате плате за запослене у Новобеоградској културној мрежи примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...58/14,
113/17, 95/18, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 19/21 и
48/21).
Постојећа основица за обрачун плата увећава се за 7%
почев од плате за јануар 2022. године за све директне и индиректне кориснике буџета Градске општине Нови Београд.
Члан 15.
У складу са чланом 2. тачка 31), чл. 54. и 56. став 4. 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 – други закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и чланом 43. Закона о буџету
РС за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у
буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата
поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из
члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17
и 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима, и другим актима,
за директне и индиректне кориснике буџетских средстава,
осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки за децу запослених.
Такође, у 2022. години се не могу исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају
нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и
бонуса.
Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела не могу се повећавати у 2022. години.
Члан 16.
Председник општине је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је Скупштини општине за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација. Председник општине је одговоран за
спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима, расходима и издацима на
начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
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Председник општине може појединачним актом да пренесе овлашћење другом лицу да потписује налоге за трошење средстава буџета.
Председник општине може обуставити привремено извршење појединих расхода и издатака буџета, у случају да
се расходи и издаци повећају или приходи и примања буџета смање.
Члан 17.
Руководилац индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију, издавање захтева за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога
за уплату средстава која припадају буџету, као и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
апропријација. Руководилац индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става
1. овог члана на друга лица у индиректном кориснику буџетских средстава.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за
буџет и финансије ставе на увид документацију о њиховом
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.
Корисници буџетских средстава дужни су да након 31.
децембра по добијању информација о оствареним приходима/примањима и извршеним расходима/издацима, а која
су се десила до 31. децембра, исте евидентирају у својим помоћним књигама под датумом до 31. децембра.
Члан 18.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 1.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве користе за непланиране сврхе, или за расходе за које у току
године нису утврђене апропријације, или нису биле довољне. Решење о употреби средстава текуће резерве доноси
председник општине, на предлог начелника Одељења за буџет и финансије.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на економској класификацији за коју су
средства усмерена.
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доставља се Скупштини општине, уз Одлуку о завршном
рачуну буџета.
Члан 19.
Стална буџетска резерва планирана је у износу од
100.000 динара. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник општине, на предлог начелника Одељења за буџет и финансије.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање
расхода у отклањању последица ванредних околности, као
што су поплаве, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде или ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријација директних корисника буџета и исказују
се на економској класификацији за коју су средства усмерена. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини општине, уз Одлуку о завршном рачуну буџета.
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Члан 20.
Председник општине може донети одлуку о промени
износа апропријације у складу са чланом 61. 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 – други закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/20 и 118/21).
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може
извршити преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих
прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације
за расход и издатак чији се износ умањује, у оквиру раздела,
као и између глава унутар раздела тог директног корисника
буџетских средстава.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора апропријације могу мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
општине доноси одлуку да се износ апропријације који није
могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и
може се користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које нису предвиђена средства у довољном
обиму.
Укупан износ преусмеравања средстава из става 4. овог
члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве
утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.
Члан 21.
У случају да се буџету општине из другог нивоа власти
определе актом наменска трансферна средства, укључујући
и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације,
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог
акта, према члану 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), отвара
одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том
основу.
Члан 22.
Одељење за буџет и финансије обавезно је да прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише
Веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана Веће доставља извештаје Скупштини
општине. Извештаји садрже и одступања између усвојеног
буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима
буџета, а у оквиру утврђене апропријације.
Ако се у току године приходи и примања буџета смање,
расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем
нивоу, стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава, трошкови текућих
поправки и одржавања и материјал.
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Члан 24.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
и издатак извршава из других извора прихода и примања
(који нису извор 01 – општи приходи и примања буџета),
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих
прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода
и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године
дође до умањења одобрених апропријација због извршења
принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што
ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти, осим организација за обавезно социјално осигурање, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други
корисници јавних средстава, намирују само трошкове по
том основу.
Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање
трошкова није могуће извршити на основу раздвојених
рачуна, корисник који управља јавним средствима врши
плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник
из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода. Рефундација из става 2. овог члана сматра
се начином извршавања расхода у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19,
149/20 и 118/21).
Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни
или индиректни корисници буџетских средстава, плаћају
настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа, у складу са критеријумима које
прописује извршни орган локалне власти.
Члан 26.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није другачије прописано.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну
документацију за плаћање. Преузете обавезе, у складу са
одобреним апропријацијама у 2021. години, а неизвршене у
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у
2022. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 27.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, обавезни су да поступе у складу са
прописима који уређују јавне набавке.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе
настале по основу комерцијалних трансакција измирују у
року утврђеном Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 и 44/21 – др.
закон).
Члан 28.
У року од 30 дана од дана ступања Одлуке о буџету, директни корисници буџетских средстава, који су, у буџет-
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ском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним
корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о
томе обавештавају сваког индиректног корисника.
Директном кориснику буџетских средстава, који не поступи у складу са одредбама става 1. овог члана, неће се дозволити коришћење апропријација.
Индиректни корисници буџетских средстава који доносе финансијске планове на основу закона, дужни су да своје
финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету, у року од 45 дана од дана ступања на снагу
Одлуке о буџету.
Члан 29.
Трансфери према индиректним корисницима буџетских
средстава врше се са Раздела 2 – Општинска управа, као директног корисника буџетских средстава.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да користе средства распоређена овом одлуком само
за намене, односно програмске активности и пројекте одређене буџетом, за које су им, по њиховим захтевима, та средства одобрена, односно пренета и то за сваку појединачну
намену највише до износа утврђеног у посебном делу буџета. Корисницима средстава буџета који одређени расход
или издатак извршавају из средстава буџета и из додатних
прихода, преносиће се средства из буџета, након што за реализацију одређених расхода или издатака утроше средства
која су остварили из других извора финансирања.
Члан 30.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач Градска општина Нови Београд, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима, по
Завршном рачуну за 2021. годину уплате у буџет општине.
Привредна друштва чији је оснивач Градска општина
Нови Београд, или у којима Градска општина Нови Београд
има учешће у власништву, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет општине уплате најмање 50% сразмерног дела добити по Завршном рачуну за
2021. годину.
Надзорни одбор, односно скупштина друштва су одговорни за поступање у складу са ст. 1. и 2. овог члана.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност Скупштине општине Нови Београд, обавеза по основу уплате добити може бити умањена субјекту из ст. 1. и 2. овог члана,
који донесе одлуку да из добити покрије губитак из ранијег
периода, односно повећа капитал, а расположива ликвидна
средства употреби за финансирање инвестиција.
Члан 31.
Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на
рачун извршења буџета, до 31. децембра 2022. године, сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2022. години, која су овим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету Градске општине Нови Београд
за 2022. годину.
Члан 32.
Одељење за буџет и финансије доноси тромесечне планове извршења буџета, у којима утврђује тромесечне квоте
за потрошњу, имајући у виду средства планирана за у буџету за директне и индиректне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета према усвојеном
плану.
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Члан 33.
Директни и индиректни корисници буџетских средства
у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 34.
Новчана средства буџета Градске општине Нови Београд
и директних и индиректних корисника средстава буџета,
као и других корисника јавних средстава, који су укључени
у консолидовани рачун трезора, воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора Градске општине Нови Београд.
Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора општине Нови Београд, која преостану по извршењу
обавеза буџета општине, осим прихода за које је у посебном
закону, односно пропису општине, утврђена намена која
ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати на
домаћем финансијском тржишту новца у складу са Законом
о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09,
78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).
Члан 35.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градска општина Нови Београд
се може задужити у складу са прописима.
Члан 36.
Веће градске општине даје сагласност на годишњи програм и измене програма пословања Новобеоградске културне мреже, Туристичке организације за промоцију туризма,
рекреације и здравог живота „Нови Београд” и Центра за
бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови
Београд” чији је оснивач Градска општина.
Члан 37.
Градска општина Нови Београд је у складу са чланом 19.
Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова
Града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2022. години
(„Службени лист Града Београда”, број 120/21), у обавези да
доставља Секретаријату за финансије Градске управе Града
Београда, редовне месечне извештаје о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима за
2022. годину.
Члан 38.
Ову одлуку доставити Министарству финансија РС
– Управи за трезор, Секретаријату за финансије Градске
управе Града Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 39.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јанаура
2022. године.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020– 402, 29. децембра 2021. године
Председник
Предраг Јушковић, ср.
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Обра зложење
Буџет Градске општине Нови Београд за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину припремљен је у складу са
Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14,
68/15 – други закон, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину
(„Службени гласник РС”, број 110/21), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16
– др. закон, 47/18 и 111/21) и Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2022. години („Службени лист Града Београда”, бр.
120/21).
У складу са складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – други закон, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), сви буџетски корисници исказују свој буџет на програмски начин. Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина
и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години, утврђен је укупан
обим јавних средстава Града Београда за 2022. годину, оквири за потрошњу градских општина и расподела прихода између
буџета Града и буџета градских општина, у циљу измиривања утврђених оквира за потрoшњу.
Министарство финансија је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, припремило униформну програмску структуру са предлогом циљева и индикатора за ЈЛС која се примењује у изради одлуке о буџету јединица локалне
самоуправе, која садржи 17 програма на нивоу програмских активности са сходно усклађеним шифрама. У буџетској 2022.
години примењиваће се програмска структура дефинисана Анексом 5, а који је ажуриран у јулу 2021. године, са обавезом
увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике. Усвојено мишљење је да се код административних послова ЈЛС, не могу дефинисати циљеви и индикатори.
Планирање расхода и издатака за наредне две фискалне године усаглашено је са дефинисаним основним макроекономским претпоставкама за 2023. и 2024. годину Министарства финансија РС, односно за реалан раст БДП-а од 4%.
Према Одлуци о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода
који припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години („Службени лист Града Београда”, број 120/21), оквир
буџета Градске општине Нови Београд за 2022. годину износи 562.104.896 динара, који чине средства буџета у износу од
559.304.896 динара (извор финансирања 01) и процењена неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 2021. године (извор финансирања 15) у износу од 2.800.000 динара.
Обим средстава за општу потрошњу билансиран је Одлуком о буџету, на начин да се обезбеде средства за финансирање
расхода и издатака директних и индиректних корисника.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину, у наставку образложења дата је Табела – Маса средстава за плате запослених исплаћена и планирана за 2021. годину,
као и планирана маса за 2022. годину.
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Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 29. децембра 2021. године, на основу члана 18.
Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист
Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА
И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
Mења се Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Нови
Београд („Службени лист Града Београда”, број 150/20) тако
што се после члана 10. додаје члан 10а који гласи:
„За оцену и разматрање потреба и интереса грађана из
члана 3. став 1. тач. 3. и 6. одлуке Веће градске општине
образује Комисију за манифестације.
Комисија има пет чланова од којих се један именује на
предлог Савеза спортова Нови Београд, остале чланове
предлаже и решењем именује Веће градске општине.
Веће Градске општине Нови Београд именоваће председника и чланове Комисије за манифестације у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Комисија у свом раду сходно примењује одредбе чл. 12,
13, 15, 16, 17. и 19. одлуке.
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе комисије обавља надлежна организациона јединица Управе Градске општине Нови Београд која је
надлежна за област друштвених делатности.”
Члан 2.
У осталом делу Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 150/20)
остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-405, 29. децембра 2021. године
Председник
Предраг Јушковић, ср.
На основу члана 18. став 1. тачка 3а Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр.
123/19 – пречишћен текст и 125/20), Скупштина Градске
општине Нови Београд на седници одржаној 29. децембра
2021. године, донела је

ЛОКА ЛНИ А КЦИОНИ ПЛА Н
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ЛИЦА ДРУГИХ МИГРАНТСКИХ
ГРУПА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НОВИ БЕОГРАД ЗА
ПЕРИОД 2022–2025
УВОД
Уводна реч председника ГО Нови Београд Александра
Шапића
У градској општини Нови Београд живи, према попису
из 2011. године, 214.506 становника, а кроз активности По-
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вереништва за избегла и интерно расељена лица градске општине Нови Београд, регистровано је око 39.600 избеглих и
8.000 интерно расељених лица, што је више од 20% укупног
броја грађана и грађанки Новог Београда. Додатни проблем
градске општине Нови Београд су нехигијенска и неформална насеља, која су изложена проблему честих миграција,
а карактерише их и висок степен сиромаштва људи који у
њима живе. Имајући у виду број људи који се третирају као
избегла и интерно расељена лица, недовољан степен интеграције ове групације, као и услове у којима живе, Градска
општина Нови Београд је изразила спремност да учествује
у решавању њихових проблема кроз дефинисање новог локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица за период 2022. до 2025. године.
Локалним акционим планом, имајући у виду посебан
статус и ограничене надлежности градских општина, Градска општина Нови Београд жели да допринесе повећаној
интеграцији и смањењу сиромаштва избеглих и интерно расељених лица и других мигрантских група на Новом
Београду, као и повећању знања и грађанске свести становника неформалних и нехигијенских насеља на Новом
Београду. Градска општина Нови Београд истовремено показује спремност за реализацију пројеката и планова, који
су представљени у специфичним циљевима локалног акционог плана. У досадашњим активностима препозната је
воља свих заинтересованих страна за решавање претходно
наведених проблема, али и недовољни појединачни капацитети и ресурси. Обједињавањем свих релевантних актера у
локалној заједници, кроз формирани Савет за управљање
миграцијама и трајна решења, ствара се могућност за координацију и активно праћење проблема, као и за реализацију циљева локалног акционог плана. Коначни циљ, коме
се приближавамо кроз овај локални акциони план, а коме
Градска општина Нови Београд у свом деловању увек тежи,
су једнаке шансе и могућности и једнака права свих грађана
и грађанки који живе на њеној територији.
Основни циљ локалне интеграције је обезбеђивање могућности избеглицама и интерно расељеним лицима за економску и социјалну равноправност са свим осталим грађанима и за достојанствен живот у заједници.
С обзиром да примена и реализација овог плана захтевају различите ресурсе, ГО Нови Београд учествује у његовом финансирању и на тај начин изражава своју решеност
да унапреди квалитет живота избеглицама и интерно расељеним лицима на својој територији. У овом извештајном
периоду за потребе реализације циљева ЛАП-а, ГО Нови
Београд је издвајала, као своје учешће у пројектима, по
1.500.000,00 РСД годишње.
Укључивањем наше општине у међународне пројекте,
какав је Регионални програм стамбеног збрињавања, доказали смо да поседујемо и капацитете на локалном нивоу за
писање и добијање оваквих пројеката. План ће спроводити
локални кадрови, ослањајући се на своја стручна знања и
друге професионалне компетенције.
До 2022. године повереништво је активно учествовало
у Регионалном пројекту стамбеног збрињавања избеглих
лица (РХП) са пројектом доделе 15 пакета грађевинског
материјала и куповином 21 сеоске куће укупне вредности
375.000 ЕУР.
Пројектима КИРС-а и Градске општине Нови Београд,
који су се односили на доделу грађевинског материјала и
економско оснаживање, збринуто је укупно 251 породица
избеглих и интерно расељених лица укупне вредности од
92.020.000,00 РСД.
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До 2022. године, додатно је, из средстава КИРС-а, помогнуто 267 социјално угрожених породица доделом једнократне материјалне помоћи у вредности од 4.557.000,00
РСД; 515 породица у пакетима хране у вредности од око
7.725.000,00 РСД; помоћ у огревном дрвету за 110 породица
у вредности 2.200.000,00 РСД.
Укупна вредност ових помоћи износи 14.482.000,00 РСД
за 892 породице.
Укупна вредност реализованих циљева ЛАП-а у периоду 2018–2021. године износи 136.270.000,00 РСД тј.
1.154.830,510 ЕУР за 287 породица. Сви пројекти су завршени и потрошња средстава је оправдана код донатора, што је
Градску општину Нови Београд истакло као пример добре
праксе.
Планираним буџетом Лап-а за исти период била су предвиђена средства у вредности од 450.000 ЕУР тј. 53.100.000,00
РСД за 90 породица.
Сматрамо да је овај документ логичан наставак општег,
стратешког приступа развоју ГО Нови Београд и побољшању услова за живот њених грађана. Успешно спровођење
Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица, даће допринос и даљој реализацији општих стратешких опредељења Градске општине
Нови Београд.
Шта је Локални акциони план за унапређење положаја
лица мигрантских група
У овом документу под процесом локалног акционог
планирања унапређења положаја лица мигрантских група
подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене, значајне за живот oвих лица, намеравамо да остваримо
у свом локалном окружењу у периоду 2022–2025. година.
Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина
ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници у планирању и примени плана. Локални акциони план за
унапређење положаја лица мигрантских група посматрамо
као резултат процеса планирања или планску одлуку којом
су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне заједнице.
У оквиру овог документа под лицима мигрантских група подразумевамо:
– сва избегла1 и интерно расељена лица2 која су била
изложена присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата на простору бивших југословенских република и бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и она
лица која су у међувремену стекла статус грађана Републике
Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса;
– повратници по Споразуму о реадмисији3,
– азиланти4,
– мигранти у светлу новонастале избегличке и економске кризе.
Стратешки оквир ЛАП-а одређен је у складу са политиком и правцима деловања дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених
лица и другим националним стратешким документима од
значаја за ову област. У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај ЛАП узима у
обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном
нивоу, а нарочито оне који су у домену социјалне, економске
и стамбене политике. Креирање и спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја избеглих и интерно
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расељених лица и лица мигрантских група, овде се третира
као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне
искључености осетљивих друштвених група.
Локални акциони план за унапређење положаја лица
мигрантских група доноси се на период од четири године,
са детаљном разрадом активности 2022–2025. године.
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење
положаја свих мигрантских група у ГО Нови Београд, заснива се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:
– локални – спроведен је у локалној заједници и уважава
локалне специфичности;
– партиципативан – укључио је различите битне актере
процеса друштвено организоване подршке избеглим и интерно расељеним у локалној заједници;
– утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама за унапређење положаја горе наведених мигрантских група;
– прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима
и позитивној промени којој се тежи;
– користи савремене методе планирања и анализе свих
важних елемената потребних за доношење одлука;
– подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.
За потребе процеса, прикупљање и анализу основних
податка о положају и потребама лица мигрантских група
у ГО Нови Београд, коришћени су следећи извори: резултати анкете са потенцијалним корисницима/цама (анкета
о потребама избегличких домаћинстава) и састанци са локалним актерима, статистички подаци укључујући податке
пописа из 2011. године; различити извештаји и документи:
подаци Комесаријата за избеглице Републике Србије, Повереништва за избеглице ГО Нови Београд, Црвеног крста,
локалних невладиних организација итд.
Процес израде Плана спроведен је у периоду септембар–
децембар 2021. године.
Скупштина Градске општине Нови Београд је на својој
седници одржаној 29. децембра 2021. године донела Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у Градској општини Нови Београд.
Захвалност учесницима у процесу локалног акционог
планирања
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица у ГО Нови
Београд, Савет за управљање миграцијама и трајна решења
био је носилац процеса и формални доносилац овог документа.
Улога Савета за управљање миграцијама и трајна решења ГО Нови Београд била је да:
– обезбеди потребне податке непосредно од циљних
група и социјалних актера у систему подршке избеглим и
интерно расељеним лицима;
– размењује информације и учествује на састанцима од
значаја за процес планирања;
– примењује усвојене методе планирања током процеса
планирања;
– дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и републичким актерима;
– планира праћења и оцењивања успешности примене
локалног акционог плана;
Захваљујемо се свим члановима/цама Савета за управљање миграцијама и трајна решења ГО Нови Београд на
учешћу у процесу планирања.
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Сажетак

ГО Нови Београд простире се на површини од 4.096
хектара и према попису из 2011. године има 214.506 становника (планирани попис у 2021. године није спроведен
због епидемиолошке ситуације у земљи). То је доминантно
високоурбана општина. На општини се налази 21 основна
школа, 10 средњих школа, 42 вртића, 12 факултета и две високошколске установе. Нови Београд је градска општина са
највећим Студентским кампусом на Балкану.
Нови Београд је пословно административни центар Србије и региона Југоисточне Европе. У Новом Београду послује око 14.576 правних лица са око 140.417 запослених и
око 9810 предузетника који запошљавају око 10.552 лица.
(Статистички годишњак Београда 2020). Према подацима НСЗ – Одељење Нови Београд, број незапослених на
дан 15. децембра 2021. године је 7061, од чега је 4458 жена.
На евиденцији ове службе 1030 лица се налази дуже од 10
година. Градска општина Нови Београд је примамљива за
настањивање и лица из мигрантских група, примарно због
могућности рада и зараде.
Имајући у виду чињеницу да се, у оквиру ЛАП-а, под
лицима из мигрантских група подразумевају сва лица која
су била изложена присилном напуштању својих домова и
расељавању, укључујући и она лица која су у међувремену
стекла статус грађана Републике Србије (али и даље имају
нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса), можемо рећи да на Новом Београду ова
популација чини више од 20% укупног становништва.
Прве избеглице на територију Градске општине Нови
Београд дошле су 1991. године из Хрватске, а током 1992.
године и из БиХ. Процес континуираног доласка избеглица
трајао је све до краја 1996. године. Из Републике Хрватске
дошло је око 18.000 избеглица. Број избеглих из БиХ је око
17.000. Последњи талас доласка избеглица на Нови Београд
је долазак лица са КиМ у току и након НАТО бомбардовања, марта 1999. године, када је дошло око 7.200 ИРЛ.
Наведени подаци су из базе Повереништва ГО Нови
Београд у којој се налази укупан број избеглица који су регистровани у овом Повереништву од 1992. године до данас,
што значи сва лица која су добила и имала избеглички статус на Новом Београду. Од евидентираних лица у избегличкој и интерно расељеничкој популацији известан број избеглих лица се на неки начин већ интегрисао, услед дужине
миграцијског стажа, образовања и других околности.
На Новом Београду не постоје регистровани колективни центри и већина избеглих и интерно расељених лица је
смештена у приватном смештају код рођака или пријатеља,
у становима изнајмљеним у закуп или у непризнатим и неусловним колективним центрима (неформалним насељима).
Један од највећих проблема положаја избеглих и интерно расељених лица, на подручју општине Нови Београд, је
постојање осам неформалних, нехигијенских и нелегалних
насеља у којима углавном живе Роми, Ашкалије и Египћани (РАЕ популација). Процењује се да у тим насељима живи
више од 250 породице са око 1280 својих чланова.
Специфичан статус Градске општине Нови Београд (ресурси којма располаже локална самоуправа наспрам овлашћења локалне самоуправе за управљање и располагање
тим ресурсима) у многоме ограничава поље деловања за
решавање проблема ове циљне групе. Због тога је у Локалном акционом плану за унапређење положаја мигрантских
група дефинисан један општи циљ, који је реално могуће
остварити у периоду од 2022. до 2025. године и то:
„Побољшање социјално-економског положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по Споразуму о
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реадмисији, азиланата и миграната у светлу новонастале
избегличке и економске кризе са пребивалиштем-боравиштем на територији Новог Београда, кроз програме за трајно решавање стамбеног питања и побољшање услова становања и кроз програме економског оснаживања и пружања
помоћи у решавању њихових проблема”.
Из овако дефинисаног општег циља, изведено је пет специфичних циљева који се односе на решавање проблема
мигрантских група и то: стамбеног збрињавања (доделом
грађевинског материјала за завршетак започетих стамбених
објеката, откупом сеоских домаћинстава), едукације, запошљавања и квалитетног и потпуног информисања.
ПОГЛАВЉЕ 1
Основни подаци о ГО Нови Београд
Основне чињенице
Градска општина Нови Београд је званично формирана
1952. године, а историјски трагови о насељавању данашње територије Новог Београда датирају из времена турске владавине.
Простире се на површини од 4.096 хектара, на уливу
Саве, највеће реке Балканског полуострва, у Дунав, највећу
европску реку, на надморској висини између 72 и 110 m.
Граничи се са пет београдских општина: Земуном, Сурчином, Савским венцем, Старим градом и Чукарицом.
Нови Београд је доминантно високоурбана општина са
преко 100.000 станова, површине преко шест милиона m²,
од чега је 90% опремљено централним или етажним грејањем, и осталим инсталацијама.
Просечна квадратура стана износи 65 m².
Према званичним подацима из последњег Пописа становништва који је извршен 2011. године, број становника
износи 214.506, са сталним пребивалиштем 217.773, а привремено присутних 19.125. Број регистрованих домаћинстава је 81.073. Просечна старост становника је 43 године
(мушкарци 41, жене 44 године)
1. Полна структура
Мушкарци

98.758

Жене

115.748

2. Етничку структуру становника Новог Београда чине:
1. Срби

190.834

2. Црногорци

2.115

3. Југословени

1.706

4. Албанци

223

5. Бошњаци

343

6. Македонци

1.221

7. Хрвати

1.812

8. Роми

3.020

9. Словенци

394

10. Неизјашњени

7.019

11. остали*

5.819

*(остали – Руси, Украјинци, Румуни, Чеси, Словаци,
Немци, Власи, Буњевци, Бугари, Горанци и други).
Старосна структура становништва
број

проценат

До 15 год

27.839

13,00%

Од 16-29 год

37.552

17,50%

Од 30 – 60 год

94.179

43,90%

Преко 60 година

54.936

25,60%

Укупно:

214.506

100,00%
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Старост (године)

Старост (године)

10.203 0–4
5271 мушко
4932 женско

14.354 50–54
6390 мушко
7964 женско

9.189 5–9
4704 мушко
4485 женско

18.250 55–59
8050 мушко
10200 женско

8.447 10–14
4296 мушко
4151 женско

16.842 60–64
7299 мушко
9543 женско

9.615 15–19
4930 мушко
4685 женско

9.707 65–69
4144 мушко
5563 женско

11.762 20–24
5910 мушко
5852 женско

10.640 70–74
4436 мушко
6204 женско

16.175 25–29
7707 мушко
8468 женско

9.026 75–79
3694 мушко
5332 женско

17.860 30–34
8582 мушко
9278 женско

5.539 80–84
1974 мушко
3565 женско

16.558 35–39
7830 мушко
8728 женско

3.182 85 и више
1462 мушко
1720 женско

13.956 40–44
6762 мушко
7194 женско

181.039 Пунолетно становништво
82284 мушко
98755 женско

13.201 45–49
6036 мушко
7165 женско

3. Природни прираштај становништва
У 2011. години рођен је 2.241, а умрло 2.666, што чини
негативни природни прираштај по стопи од – 4,33. У 2015.
години рођено је 2.2452 а умрло 2.707, што чини негативни
природни прираштај од 267.
Однос природног и механичког прираштаја становништва у Београду у периоду 1961–2012. годнина графички
изгледа овако:

Евидентан је огроман механички прираст становништва
у Београду с почетка деведесетих година прошлог века због
ратних дешавања као и у првој декади овог, због лоше економске ситуације тј. губитка радних места у унутрашњости
Србије.
4. Запосленост (Попис 2011)
– Нa Новом Београду живи близу 95.500 грађана који су
радно способни.
– запослено је око 81.518 од чега су 48% жене
– незапослена су око 13.982 грађана, а међу њима жене
чине 48%.
У односу на попис из 2002. године приметно је повећање
запослености жена за скоро 10%.
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У 2020. години запослених на територији ГО Нови Београд је било 150.997. Код правних лица било је запослено
140.417 а код предузетника 10.552 лица.
На основу података добијених од Националне службе
за запошљавање, Филијала за Града Београд, Служба Нови
Београд, број незапослених у општини Нови Београд је највећи у односу на друге општине у Београду и у новембру
2021. године износио је 7061 лица од чега 4458 жена. Преко
oсам година на посао чека 1.450 лица, од којих је 957 жена.
Дугорочна незапосленост нарочито погађа жене и особе са
нижим нивоом образовања.
5. Становништво према школској спреми и писмености
(Попис 2011):
1.312
Без школске спреме
3.815
Непотпуно основно образовање
17.185
Основно образовање
87.546
Средње образовање
19.600
Више образовање
56.213
Високо образовање
996
Непознато
Развијеност приватног сектора
Нови Београд је пословно административни центар Србије и региона Југоисточне Европе.
Приватни сектор је последњих година у потпуности потиснуо друштвени. На Новом Београду послује око 14.576
правних лица и око 9.810 предузетника од којих 5.909 послује у области трговине на велико и трговина на мало, 2334
у области информисања и комуникација, 3.821 у области
стручне, научне, иновационе и техничке делатности (Саопштење Статистички годишњак новембар 2020, Београд).
На општини су смештена пословна седишта светски
познатих банака – ОТП банка, Халким банк, Раиффеисен,
Банца Интеса, Еуробанк директ, НБ, као и седишта компанија Мерцедес, Волксwаген, Пежо, Шкода, ДХЛ, Сиеменс,
Лукоил и других. Нови Београд је постао центар информатичких фирми и технологија, регионални центар фирме
Микрософт и седиште фирми ХП, Комтрејд, Сага и других.
Новобеограђане опслужују савремени Мега маркети:
Ушће, Делта сити, Супер Веро, Меркатор, Макси дисконти,
ИМО центар, Родић, ОКОВ, Идеа, Mетро и Темпо и др.
Култура
У Новом Београду се налазе: Музеј савремене уметности
и Факултет драмских уметности, Историјски архив Београда, Дом културе Студентски град, Пословни центар Ушће,
Генексова пословна зграда (симбол Новог Београда – Западна капија), Атријум, 5 биоскопских сала и друго...
Здравство
Здравствене организације на Новом Београду су: Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић”, Дом здравља „Нови
Београд” са више објеката, Медиагруп, Еуромедик и многобројне приватне специјализоване здравствене установе.
На Новом Београду од 1953. године послује и организација Црвеног крста Нови Београд.
Развојне карактеристике Новог Београда
– врло погодан географски положај,
– високо квалитетна урбанистичка локација,
– велики људски ресурси,
– висок проценат образованог становништва,
– велики потрошачки потенцијал,
– мала заступљеност индустријске производње,
– мала заступљеност пољопривредне производње.
Предности Новог Београда су:
– окружен двема рекама (Сава и Дунав евро коридор Е-5),
– близина аеродрома и међународних ауто путева, евро
коридор Е-10,
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– развијен железнички саобраћај, евро коридор Е-10,
– близина железничке и аутобуске станице,
– развијен приватни сектор.
Проблеми Новог Београда
Поред свих набројаних предности и постигнућа, Нови
Београд има и низ проблема који се могу сврстати у неколико група.
1. Препреке везане за успорен процес прикључивању
ЕУ, недостатак неопходних системских закона потребних
за бржи развој, успорен процес децентрализације власти и
фискалне децентрализације, скупа кредитна средства и споро увођење мера које подстичу отварање, рад и развој малих и средњих предузећа.
2. Недостатак надлежности градских општина око располагања градским грађевинским земљиштем, као и недостатак детаљних регулационих планова.
3. Мали проценат слободно расположивог грађевинског
земљишта тј. висок степен изграђености
Градска општина Нови Београд је део територије града
Београда у којој се врше послови локалне самоуправе утврђени Уставом и Законом о локалној самоуправи, Законом о
главном граду, Статутом Града Београда и Статутом Градске општине Нови Београд.
Организациону структуру ГО Нови Београда чине:
Скупштина Градске општине Нови Београд са 49 одборника,
Председник градске општине
Веће Градске општине са 13 чланова
Управа Градске општине коју чине:
– Одељење за имовинско-правне и стамбене послове,
– Одељење за друштвене делатности,
– Одељење за инспекцијске послове,
– Одељење за општу управу,
– Одељење за буџет и финансије,
– Одељење за грађевинске и комуналне послове,
– Служба за заједничке послове,
– Служба за скупштинске и нормативне послове,
– Служба месних заједница,
– Служба за озакоњење објеката,
– Кабинет председника градске општине.
У оквиру основних организационих јединица образоване су мање организационе целине (одсеци, реферати и повереништво). У оквиру управе обаваљају се послови планирања одбране, цивилне заштите и поступања у ванредним
сутуацијама, у складу са посебним законом.
Повереништво за избегла и интерно расељена лица припада Одељењу за друштвене делатности.

Према подацима из базе података Повереништва Градске општине Нови Београд, ослоњене на досад проведене
пописе избеглица и расељених лица, као и на основу процене урађене 15. септембра 2008. године, утврђено је да је преко ГО Нови Београд од 1991. до 2008. године прошло преко
34.000 избеглица и 7.200 интерно расељених лица у периоду
од марта 1999. године до данас.
Ови подаци су оквирни јер постоје велике тешкоће око
утврђивања стварног броја због великих осцилација, дневних миграција, промена статуса (пријема у држављанство)
и других варијабилних фактора које је изузетно тешко пратити.
Унутар избегличке и расељеничке популације миграције
трају и данас у погледу промене места боравка како на самом Новом Београду тако и на територији целе Републике
Србије.
Градска општина Нови Београд је због могућности које
постоје око запошљавања, стицања прихода и рада у сивој
зони, веома привлачна за избеглице и интерно расељена
лица.
1. Преглед процењеног броја по старосној структури за
избегла лица на основу података из базе Повереништва ГО
Нови Београд.
Деца од 0 – 7 година

48

Деца од 7 – 18 година

1.887

Одрасли од 18 – 60 година

20.597

Одрасли преко 60 година

8.746

Укупно:

31.278

Полна структура

ПОГЛАВЉЕ 2
Подаци о мигрантским групама у ГО Нови Београд
1.Подаци о избеглицама и ИРЛ
Прве избеглице на територију градске општине Нови
Београд дошле су 1991. године из Хрватске а током 1992.
године и из БиХ. Процес континуираног доласка избеглица трајао је све до краја 1996 године. Из Републике Хрватске
дошло је око 18.000 избеглица (од чега у „Олуји” 1995. године око 7.000 прогнаника). Ништа мањи број избеглица није
избегао ни из БиХ тако да се број избеглих из БиХ креће
исто око 17.000. Последњи талас доласка избеглица на Нови
Београд је уствари долазак лица са КиМ који су у статусу
интерно расељених лица. Њихов долазак је кренуо у току
НАТО бомбардовања, март 1999. године, а траје и данас. У
табелама које следе недостаје број преминулих лица.

29. децембар 2021.

Број

Мушкарци

13.224

Жене

18.054

Укупно

31.278

29. децембар 2021.
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У бази Повереништва ГО Нови Београд налази се укупан број избеглица који су регистровани у повереништву
од 1992. године до данас, што значи сва лица која су добила
и имала избеглички статус на Новом Београду. Нека од тих
лица су свој статус укинула због:
– добијања држављанства Републике Србије, узимања
личне карте и останка овде,
– одласка или пресељења на другу општину или у иностранство,
– повратка у место претходног пребивалишта,
– нека лица су преминула.
Сва ова лица се и даље налазе регистрована у бази података повереништва само сада као активна (још у избегличком статусу) или пасивна (без статуса) без обзира да ли су
се одазивала на пописе или не. На последњи попис 2004/05
године на Новом Београду одазвало се 4.538 лица, од којих
је статус потврдило 3.076 лица.
2. Према подацима УНХЦР од 1. децембра 2007. године,
који се такође ослањају на процену, утврђен је важећи статус и следеће стање:
Интерно расељена лица
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Интерно расељена лица

Избегла лица

Мушкарци

2243

1351

Жене

2522

1615

Укупно:

4765

2966

Образовање

Интерно расељена лица

Избегла лица

Без школе

1194

519

Непотпуна основна школа

0

502

Основна школа

628

15

Средња стручна спрема

899

544
1386

Виша стручна спрема

1179

Висока стручна спрема

300

0

Магистри и доктори наука

568

0

Укупно:

4765

2966

4.645

Избеглице

2.932

Укупно

7.577

Радни однос (од 15 година)

Интерно расељена лица

Избегла лица

Студент – ученик

938

354

запослен

532

502

Повремено запослен – остало

191

15

пензионисан

1370

544

незапослен

818

1386

Укупно:

3849

2801

3. Према подацима из базе Републичког комесаријата за
избеглице са пописа 2004–2005. године утврђено је следеће
стање:
Старосна структура

Интерно расељена лица

0 -6

46

Избегла лица
17

7 – 14

721

148

15 – 18

319

124

19 – 65

2880

1833

Преко 65

799

844

Укупно:

4765

2966

У овим табелама КИРС и УНХЦР приказан је само број
избеглица на територији Новог Београда, који су се одазвали на попис 2004/05. године. База је ажурирана са 2007. годином.
Одступања у подацима из база тумаче се чињеницом да:
– велики број избеглица узео је држављанство и они
више нису у евиденцијама УНХЦР-а и КИРС-а,
– начин пријављивања боравка и пребивалишта не гаратује прецизне евиденције,
– велики број лица из избегличке популације није се ни
одазивао на организоване пописе,
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– база Повереништва за избелице Новог Београда показује и активну и пасивну избегличку популацију (оне који
су и даље у избегличком статусу и оне којима је избеглички
стус престао),
– базе УНХЦР и КИРС показују само стање са пописа,
– база УНХЦР и КИРС показује бројно стање само оних
интерно расељених лица која су добила легитимацију расељеног лица тј. била на регистрацији, а база повереништва
показује укупан број ИРЛ пријављених у повереништву без
обзира да ли имају легитимацију или не.
На Новом Београду не постоје регистровани колективни центри, па је већина избеглих и интерно расељених лица
смештена у приватном смештају код рођака или пријатеља,
у изнајмљеним становима у закуп или у неформалним насељима.
На територију ГО Нови Београд у претходном периоду
није дошла већа група лица повратника по Споразуму о
реадмисији или азиланата. Ова лица се по уласку на територију Републике Србије углавном шаљу у места где им је
било забележено последње пребивалиште или у колективне
центнтре предвиђене за њихов прихват одакле ће се даље
збрињавати. Такви центри ни су предвиђени на територији ГО Нови Београд. Међутим у наредном периоду очекује
се прилив повратника по Споразуму о реадмисији у Србију,
па самим тим и на територију ГО Нови Београд, и због тога
ће решавање проблема ове категорије лица бити обухваћено циљевима Локалног акционог плана за период 2022–
2025. године.
Неформална насеља
На подручију градске општине Нови Београд има 8 неформалних насеља у којима углавном живе Роми, Ашкалије
и Египћани (РАЕ заједница). Процењује се да у тим насељима живи око 265 породица. У тим насељима не постоје ни
минимални услови за живот. Та насеља су настала неорганизовано и спонтано. По евиденцији Повереништва, већи
број ИРЛ која се налазе у тим неформалним насељима пријављени су код приватних станодаваца.
На основу података добијених од стручних сарадника
ГИЗ-а на састанку организованом у ГО Нови Београд за
потребе мапирања подстандардних ромских насеља у Граду
Београду евидентирана насеља на Новом Београду су:
Редни број

Локација насеља

Домаћинства Број чланова

1.

Насеље„Aнтена”, oкретница аутобуса 75

80

2.

Тошин бунар,Еко пумпа

20

300
100

3.

Тошин бунар угао са Бул. Милутина
Миланковића

30

120

4.

Др.Агостина Нета – до Саве

15

60

5.

Голубиначка

20

100

6.

Потез иза др Ивана Рибара

20

72

7.

Савски насип, код топлане

30

120

8.

Насеље„Старо сајмиште”
УКУПНО

50

150

265

1022

Међу становницима ових нелегалних насеља значајан
је проценат учешћа интерно расељених лица и он износи
око 30%. Број лица расељених са КИМ који живе у неформалним насељима улази у број од 7.200 интерно расељених
лица евидентираних у Повереништву. На попису ова лица
су била пријављена на адресе приватних станодаваца које
су касније напустила. Попис домаћинстава и чланова домаћинстава у неформалним насељима вршен је крајем 2005.
године од стране Министарства за националне мањине и
Градског координационог центра за Роме.
Посебно се истиче чињеница да ГО Нови Београд нема
ни ингеренције ни могућности за расељавање и санирање
ових насеља већ је то у надлежности Града Београда. Управа

29. децембар 2021.

градске општине је учествовала у попису и обележавању нелегалних објеката и заједно са повереништвом спремна је да
ради на побољшању услова живота, едукацији, образовању
и пружању правне помоћи лицима настањеним у тим насељима. Град Београд је извршио и расељавање неформалних
насеља „Газела”, „Белвил”, насеља у Др Ивана Рибара (Блок
63), насеља из Блока 28 („Бараке”) и насеља Тошин бунар 175
– „Стари аеродром”.
ГО Нови Београд је често на захтев становника ових насеља, а у циљу побољшања услова живота, помагала у обезбеђивању услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције, као и у обезбеђивању материјала за огрев и шпорета на
чврста горива од UNHCR-a и ЈКП „Градско зеленило”.
2. Досадашње активности на територији ГО Нови Београд
у односу на избегла и интерно расељена лица
Градска општина Нови Београд о избеглим и интерно
расељеним лицима и лицима из других мигрантских група,
брине на законом прописан начин и преко институција које
су за то надлежне, а то су: Повереништво за избеглице ГО
Нови Београд које води административне и друге послове,
Црвени крст Нови Београд, Центар за социјални рад – Одељење Нови Београд, Национална служба за запошљавање,
здравствене службе, просветне службе и НВО.
Црвени крст Нови Београд је у првим тренуцима егзодуса 1991. године била водећа организација која је притекла
у помоћ избеглим лицима из Хрватске а касније и из БИХ
(сместила и збринула хиљаде људи). Када су у питању неформална насеља на територији ГО Нови Београд, битна
чињеница је да не постоји ниједно насеље у коме Црвени
крст није спроводио различите програме и акције. Реализовани су следећи пројекти: „Мој први корак до школе”, „Хигијенизација нехигијенских насеља”, „Подршка ромским породицама са предшколском и школском децом”, „Контрола
туберкулозе у Србији”, „Промоције хуманих вредности” (у
10 новобеоградских основних школа), „Један пакетић много љубави (пакетићи за новогодишње празнике за децу из
угрожених категорија становништва), „Контрола здравља”
(за становнике месних заједница Ледине, блокова 29 и 63)
и други који имају за циљ заштиту деце и пружање помоћи
у одећи, обући, хигијени, храни. Све своје активности Црвени крст је базирао на несебичном раду и учешћу армије
волонтера.
Повереништво ГО Нови Београд свој рад у целости заснива на законским прописима, међународним конвенцијама и инструкцијама и упутствима Комесаријата за избеглице, а припада Управи Градске општине Нови Београд
– Одељењу за друштвене делатности. Повереништво има
дугогодишње искуство и знања у овој области и директно
се бави решавањем многих проблема мигрантских група,
како административних, тако и личних. Основни послови Повереништва су послови на изради предлога решења
о признавању и укидању избегличког статуса, евиденција
промене адреса боравка, припремање предмета за израду
нових избегличких легитимација и дупликата изгубљених
или уништених, израда прелога закључака о исправци грешака у личним подацима, упис и евиденција лица расељених са КиМ и све промене везане за њихов статус, издавање
разних потврда и уверења. Повереништво је по инструкцијама КИРС организовало и спроводило све пописе избеглица и интерно расељених лица као и регистрацију за бирачке
спискове, па чак и учествовало у самом спровођењу избора.
У свим својим активностима Повереништво је имало подршку и помоћ Управе ГО Нови Беогард.
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Повереништво за избеглице у пружању што комплетније и
ефикасније помоћи избеглим и расељеним лицима дневно сарађује са КИРС-ом, а у пружању правне помоћи и прибављању
докумената и других потребних података са СДФ-ом, ПРАКСИС-ом, Балканским центром за миграције и другим НВО.
Веома добра и интезивна сарадња остварује се са УНХЦР-ом,
ОЕБС-ом, Црвеним крстом Новог Београда и другим међународним и хуманитарним организацијама (Ана и Владе Дивац).
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До 2022. године пројектима КИРС-а укупно је оснажено
251 породица избеглих и интерно расељених лица доделом
пакета грађевинског материјала, опреме, алата и машина у
вредности од 92.020.000,00 РСД. Повереништво је активно
учествовало у Регионалном пројекту стамбеног збрињавања избеглих лица (РХП) са пројектом доделе 15 пакета грађевинског материјала и куповином 21 сеоске куће, укупне
вредности 375.000 ЕУР тј, 44.250.000,00 РСД.

година

Пројекти које је ГО Нови Београд реализовала кроз сарадњу са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије
у периоду од 2012–2021. године на дан 15. децембра 2021. године
ПРОЈЕКАТ

1
2
2012. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2013. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2013. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2014. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2014. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2014. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2014. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2015. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Регионални пројекат
2015. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2015. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2015. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2015. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2016. СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КУПОВИНОМ СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА
Регионални пројекат
2016. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2016. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИН.МАТЕРИЈА
2017 . ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2018. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2018. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2019. ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Регионални пројекат
2019 СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КУПОВИНОМ СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА
Регионални пројекат
2019 ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА УГРАДЊУ ДОДЕЉЕНОГ ГМ
Регионални пројекат
2019 ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2019 ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЕКОНОМСКИМ ОСНАЖИВАЊЕМ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
2019 ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2019 ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2020 ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2020 ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2021 ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2021 ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
2021 СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ КУПОВИНОМ СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА
2021 СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ КУПОВИНОМ СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

Категорија и број
помогнут.
породица
3
Расељени са КиМ
(11 породица)
Избеглице
(17 породица)
Избеглице
(13 породица)
Избеглице
(10 породица)
Избеглице
(15 породица)
Расељени са КиМ
(10 породица)
Расељени са КиМ
(15 породица)
Избеглице
(12 породица)
Избеглице
(10 породица)
Расељени са КиМ
(10 породица)
Избеглице
(10 породица)
Расељени са КиМ
(15 породица)
Избеглице
(20 породица)
Расељени са КиМ
(10 породица)
Избеглице
(5 породица)
Избеглице
(5 породица)
Расељени са КиМ
(10 породица)
Избеглице
(10 породица)
Избеглице
(3 породица)
Избеглице
(1 породица)
Избеглице
(2 породице)
Избеглице
(10 породица)
Расељени са КиМ
(10 породица)
Избеглице
(11 породица)
Расељени са КиМ
(5 породица)
Избеглице
(10 породица)
Расељени са КиМ
(5 породица)
Расељени са КиМ
(5 породица)
Избеглице
(8 породица)
Избеглице
(5 породица)
Расељени са КИМ
(4 породице)

Вредност пројекта

Донатор

Учешће
општ.

4
3.200.000,00 динара

5
КИРС

6
10%

4.400.000,00 динара

КИРС

10%

2.210.000,00 динара

КИРС

10%

5.500.000,00 динара

КИРС

10%

3.000.000,00 динара

КИРС

10%

5.500.000,00 динара

КИРС

10%

3.000.000,00 динара

КИРС

10%

До 117.000 ЕУР

РХП

0%

3.300.000,00 динара

КИРС

10%

5.500.000,00 динара

КИРС

10%

2.000.000,00 динара

КИРС

10%

3.000.000,00 динара

КИРС

10%

220.000 ЕУР

РХП

0%

2.000.000,00 динара

КИРС

10%

2.750.000,00 динара

КИРС

10%

1.000.000,00 динара

КИРС

10%

2.000.000,00 динара

КИРС

10%

2.000.000,00 динара

КИРС

10%

До 27.000 ЕУР

РХП

0%

11.000 ЕУР

РХП

0%

360.000,00

РХП

0%

2.000.000,00 динара

КИРС

10%

2.000.000,00 динара

КИРС

10%

5.500.000,00 динара

КИРС

10%

2.750.000,00 динара

КИРС

10%
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У извештајном периоду 2018–2022. године додатно су
обезбеђене 892 социјално угрожене породице доделом једнократне материјалне помоћи, помоћи у пакетима хране као и помоћи у огреву за зиму у укупној вредности од
14.482.000,00 РСД.
Центар за социјални рад – Одељење Нови Београд, поступајући по Закону о социјалној заштити и социјалној сигурности и на лични захтев странке је избеглим и интерно
расељеним лицима омогућио коришћење следећих права:
1. смештај у установе социјалне заштите;
2. породично обезбеђење;
3. једнократна новчана помоћ;
4. стална новчана помоћ;
5. накнадни упис личног имена;
6. пријава боравка на адреси Центра за социјални рад –
Одељење Нови Београд.
Дом здравља „Нови Београд” активно је учествовао у
пружању медицинске помоћи за време дешавања егзодуса,
а касније је организовао ванредне здравствене прегледе избеглих лица. У неформалним насељима где живе углавном
маргинализоване групе и интерно расељена лица РАЕ популације било је више акција кампањске вакцинације, ванредних систематских прегледа деце, жена и одраслих лица.
Рађени су ванредни систематски прегледи и припрема деце
за упис у предшколске разреде.
Невладин сектор: У протеклом периоду ГО Нови Београд је имала интензивну сарадњу са цивилним сектором.
У циљу реализације пројеката који су произашли из предходног ЛАП-а који су се односили на економско оснаживање жена из РАЕ заједнице интерно расељених породица из
неформалних насеља и психо-социјално оснаживање деце
и младих из ове популације. Сарадња се одвијала са Удружењем грађана „Братство” и „Заједно – Заједно”, ЦЕРИБ –
Центар за развој бригу о грађанима, КОРАК– комитет за
креативно образовање, развој друштва, администрацију и
каријеру, који су за своје пројекте обезбеђивали средства од
Секретаријата за социјалну заштиту и КИРС-а.
Национална служба за запошљавање: кроз своје програме запошљавања активно је учествовала у едукацији и
доквалификацији наших корисника пријављених на евиденцији ове службе и издавала потврде и уверења о дужини стажа на евиденцији приликом њиховог конкурисања за
различите пројекте КИРС-а.
3. Трендови и миграције
Градска општина Нови Београд је, по природи ствари,
примамљива за припаднике мигрантских група због могућности рада и зараде. На подручју општине се налази
тзв Отворени тржни центар (ОТЦ) који послује у оквиру
ЈП Градске пијаце, бувља пијаца која се одвија испред и око
ОТЦ-а (тзв „бувљак”) као и велики број приватних фирми.
Нови Београд је у последњој деценији велико градилиште, а
неадекватна образовна структура припадника мигрантских
група условљава њихов рад и у сивој зони.
Од евидентираних лица у овој популацији известан број
лица се на неки начин интегрисао, услед дужине миграцијског стажа, образовања и других околности.
Највећи проблем је интеграција и радни ангажман интерно расељених чланова РАЕ заједнице услед општих
проблема који прате ову социјалну и етничку групацију
(образовање, начин живота, језичка баријера, непоседовање личних докумената и сл). Велика количина секундарних
сировина које се може прикупити на Новом Београду, а које
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за ову популацију представљају извор прихода, главни је
разлог постојања неформалних насеља. Неадекватна законска регулатива у овој области онемогућава њихово легално
самозапошљавање и интеграцију у друштва.
ПОГЛАВЉЕ 3
Анализа ситуације и закључци
Ово поглавље обухвата четири врсте квалитативних
анализа:
1. преглед документације релевантне за питања избеглих и интерно расељених лица;
2. анализу заинтересованих страна (локалних актера);
3. анализу стања (техником SWОТ анализе);
4. анализу проблема са закључцима.
1. Преглед документације обухватио је неколико кључних међународних, националних и градских стратешких
докуманата релевантних за ову област као и актуелни законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији и то:
– Конвенција УН о статусу избеглице (1951);
– Женевске конвенције које регулишу рад Црвеног крста (1949);
– Закон о избеглицама (1992, 2010);
– Национална стратегија за решавање питања избеглих
и интерно расељених лица 2015–2020. године;
– Закон о управљању миграцијама у Републици Србији
(20012.);
– Стратегија реинтеграције повратника по споразуму о
реадмисији (2009.);
– Закон о азилу и привременој заштити (2018);
– Стратегија за смањење сиромаштва (2003.);
– Национална стратегија запошљавања 2021–2026.
На нивоу града Београда, релевантна планска документа су:
– Стратегија развоја града Београда до 2021 године.
Најважнији закључци ове анализе су следећи:
– Национална стратегија за решавање питања избеглих
и интерно расељених лица за период од 2015. до 2020. године дефинише основне правце деловања – обезбеђивање
услова за повратак и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана;
– Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера и акција у области
локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица
којима се може допринети унапређењу њиховог животног
стандарда и укупног друштвеног положаја;
– Град Београд нема усвојену стратегију за решавање
проблема избеглих и интерно расељених лица али појединачно усвојеним акционим плановима решава расељавање
нехигијенски насеља у којима живе и породице из избегличке и расељеничке категорије.Такође грађењем станова
за социјално угрожене категорије становника битно доприноси и стамбеном збрињавању породица из ове категорије;
– ГО Нови Београд усвојила је 2018. године трећи Локални план акције за унапређење положаја избеглица и ИРЛ на
основу којег је од КИРС-а добијала средства за реализацију
циљева.
2. Анализа стања у локалној заједници, по питањима
унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица,
извршена је кроз идентификовање досадашних активности
и резултата у овом домену и сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и
препрека са којима се суочава у свом радном окружењу.
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Снаге

Слабости

Политичка воља
База података
Стручни људски ресурси
Добро организован центар за
социјални рад
Добро организован невладин сектор
Сарадња локалне самоуправе са
НВО
Добри технички и администарстивни капацитети
Добри финансијски капацитети
Јак бизнис сектор
Добре могућности запошљавања
Постојање информативног система
Добра мрежа месних заједница
Постојећи центар за образовање
одраслих
Седиште великог броја привредних
субјеката – центар информатичких
фирми, банака и грађевинских
компанија
Добра комуникација привредника и
локалне самоуправе
Развијен приватни сектор
Добар јавни превоз

Немогућност праћења кретања ове популације (избеглица)
Статус градске општине (недостатак
финансијских средстава)
Велики број непризнатих колективних
центара (неформална насеља)
Недостатак функционалног система обавештавања појединаца из ове популације
Недовољна заинтересованост друштвено
– одговорних фирми
Недовољно коришћење капацитета
месних заједница
Неорганизованост и неактивност
корисника
Општина не располаже и нема утицај
и контролу над наменом коришћења
грађевинског земљишта
Не постоје подстицајни фондови локалне
самоуправе за помоћ МСП
Неусклађеност школског образовног система са потребама привреде (недостатак
занатлија и мајстора)
Неадекватна образовна структура
Недовољна сарадња са центрима за образовање одраслих
Недовољна сарадња институција система
на решавању проблема ове популације

Могућности

Препреке

Подршка КИРС
Статус градске општине
Могућност школовања на свим
нивоима
Постојање Националних стратегија
Релативно лако радно интегрисање
Могућност изградње социјалних
станова
Постојање Националне стратегије
Приступ донаторским фондовима

Закон о локалној самоуправи (мале
надлежности)
Скупо грађевинско земљиште
Лоша законска позиција институција које
се баве проблемима избеглица
Избеглице немају право на новчану
социјалну помоћ
Неједнак третман избеглица и ИРЛ
Политичка и економска ситуација у
земљи
Спора имплементација националних
стратегија

Најважнији закључци ове анализе су:
– Локална власт је отворена да заједно са осталим актерима ради и даље на унапређењу положаја избеглица и
ИРЛ, али као градска општина зависи од опредељених средстава и ресурса (грађевинско земљиште, опремљеност институција на Новом Београду и сл) које Град уступа Општини за решавање ових проблема;
– Недовољно се користе стручни људски капацитети и
недовољно искоришћавају могућности да се средства прибаве изван локалне средине. То је уско повезано са недостатком праксе успостављања партнерства између јавног
и невладиног сектора. Пословни сектор је врло мало и незнатно укључен у решавање проблема локалне заједнице у
целини, а самим тим и популације избеглица и ИРЛ;
– Неусклађеност школског образовног система и неадекватна образовна структура са потребама привреде отежава
економски положај ове категорије и њихово запошљавање;
– Искуство установа, невладиних организација и локалне самоуправе у припреми пројектних предлога и спровођењу пројеката отвара могућност добијања донаторских
средстава која су неопходна за испуњење свих активности
локалног акционог плана што би требало да допринесе превазилажењу препрека као што су неповољна политичка и
економска ситуација у земљи.
3. Анализом заинтересованих страна идентификоване
су кључне заинтересоване стране за унапређење положаја дефинисних мигрантских група на територији ГО Нови
Београд, које су диференциране на крајње кориснике/це и
кључне партнере у локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма.
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Крајњи корисници
Локалним акционим планом као крајњи корисници/це
услуга дефинисани су:
– Радно способна избегла и интерно расељена лица и
лица повратници по Споразуму о редамисији, мигранти и
азиланти која немају одговарајуће квалификације за потребе привреде ни могућности за самозапошљавање;
– Лица без правног субјективитета „Правно невидљива
лица” – лица која станују на терторији Новог Београда тј.
лица која нису уписана у матичне књиге и књиге држављања на територији Србије;
– Лица која не поседују одговарајућа лична документа,
посебно припадници РАЕ заједнице из категорије ИРЛ а
који живе у неформалним насељима и лица повратници по
Споразуму о редамисији;
– Жене, припаднице РАЕ заједнице, интерно расељена
лица које живе у неформалним насељима.
Кључни партнери локалној самоуправи су:
– Комесаријат за избеглице Републике Србије обавља
послове који се односе на: утврђивање статуса избеглица,
збрињавање избеглица, вођење евиденције о избеглицама,
усклађивање пружања помоћи избеглицама од стране других организација (домаћих и страних), обезбеђивање смештаја избеглица, покреће иницијативе за тражење међународне помоћи од институција УН и других међународних
организација, врши дистрибуцију средстава из програма
ЕУ а по пројектима локалних самоуправа везаних за решавање проблема становања и запошљавања;
– Црвени крст Нови Београд је хуманитарна организација која делује на основу Женевске конвенције, Закона
о Црвеном крсту, Статута, Стратегије развоја до 2010. године и на основу Основних принципа (хуманости, непристрасности, неутралности, независности, добровољности,
јединства и универзалности). Црвени крст Новог Београда
активно учествује у збрињавању и пружању помоћи избеглицама и ИРЛ и то не само хуманитарног карактера, већ
и организовањем здравствене заштите, помоћи при упису
у школе, при запошљавању, социјалних помоћи, спајању
породица и контаката са другим члановима породице на
територији где се одвијао рат. Посебну улогу има и у тражењу несталих чланова породице и психосоцијалној подршци
члановима ових породица. Црвени крст Новог Београда
пружа помоћ избеглицама и ИРЛ смештеним на нашој општини и то уз помоћ волонтера и активиста Црвеног крста.
УНХЦР своје програме годинама спроводи у сарадњи са
Црвеним крстом.
– Центар за социјални рад је вишефункционална стручна установа социјалне заштите и представља базичну установу стручног рада и услуга у социјалној заштити у којој се
непосредно или посредно задовољава већина социјално-заштитних потреба грађана и њихових породица. Као корисници социјалне заштите потенцијално се могу јавити сви
грађани и породице и то онда када се нађу или су изложени
посебним тешкоћама у задовољавању својих основних потреба. Најважније функције центра су: непосредно остваривање социјалне заштите грађана и њихових породица,
остваривање функције органа старатељства, праћење и
проучавање социјалних потреба и проблема, превентивна
делатност, планирање и програмирање социјалне заштите,
координирање активности на споровођењу социјане заштите и социјалног рада у општини.
– Здравствене установе (Дом здравља „Нови Београд” и
Институт за мајку дете „Др Вукан Чупић”) пружају услуге
примарне, секундарне здравствене заштите и специјалистичке услуге. Избегли и ИРЛ остварују своја права у овој
области, као и сви други грађани.
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– Образовне институције – основне школе, школа за
образовање одраслих, Техничка школа „Нови Београд”
кроз своје програмске активности обухватају и пружају могућност припадницима свих мигрантских група да стекну
одређено образовање и преквалификације.
– Национална служба за запошљавање – спроводи различите програме подршке запошљавању незапослених,
радно способних који активно траже посао. Избегла и интерно расељена лица имају једнаке могућности као сви други незапослени да користе ове програме.
– Невладине организације које имају своје активности
на подручју општине а те активности односе се на: хуманитарну помоћ, подизање образовних капацитета ИРЛ, обезбеђивање помоћи у прибављању докумената и правне помоћи, реализацију едукативних програма итд. Међу њима
најактивније су: УНХЦР, ОЕБС, СДФ, Савез Срба из региона, Удружење „Братство”, Удружење „Заједно–Заједно”,
Удружење бораца и инвалида рата од 1990. године, Удружења Ромских НВО, Удружење породица несталих.
4. Анализа проблема припадника мигрантских група је
показала да су њихови главни проблеми у Новом Београду
следећи:
– Нерешено стамбено питање: Нови Београд као једна од
градских општина у Републици Србији кроз коју је прошао
највећи број избеглица, интерно расељених лица и лица повратника по Споразуму о редамисији суочава се са великим
проблемом стамбеног збрињавања ове популације. Статус
имовине ових лица на подручјима бивших република СФРЈ
још увек је у великом броју случајева нерешен, приватна
имовина углавном је уништена или значајно оштећена, а обнова ове имовине иде веома споро што овој популацији значајно отежева располагање истом. У БиХ већина избеглих
лица су успела да поврате своја станарска права и користе
своју имовину. На подручју Републике Хрватске лица нису
успела да поврате своје станарско право, те је њихово стамбено збрињавање велики проблем и један од фактора отежаног повратка. ГО Нови Београд је препознала проблем стамбеног збрињавања ових лица као веома велики.
– Висок степен незапослености припадника мигрантских група у локалној заједници због неадекватне образовне структуре неприлагођене локалној привреди као и низак
степен образовања.
– Висок степен сиромаштва међу припадницима мигрантских група.
– Недовољни и неодговарајући социјално материјални
потстицаји за интеграцију припадника мигрантских група.
– Пасивност припадника мигрантских група у локалној
заједници у односу на сопствене проблеме која се исказује
кроз непостојање свести о потреби самоорганизованости
(удружења избеглица не постоје).
– ИРЛ често не поседују потребну личну документацију
услед измештених или униништених матичних књига, неуспостављене системске сарадње са надлежним институцијама као и великог броја непријављене новорођене деце.
– Недовољна доступност здравствених услуга за поједине избеглице и ИРЛ због недефенисаног статуса и непостојања документације.
– Недовољна укљученост ИРЛ популације у образовање. Ово се посебно односи на популацију Рома, Ашкалија
и Египћана.
– Велики број неформалних насеља и неуслован живот
за њихове становнике међу којима 30% чине ИРЛ
– Честе миграције ове популације са и на новобеоградску територију, без евидентирања у бази повереништва, као
и непоседовање личних докумената, базу подтака чини недовољно ажурном што отежава могућност сагледавања и
бржег решавања њихових проблема.

29. децембар 2021.

Закључци анализе
Из претходних анализа може се закључити следеће:
– Специфичан статус градске општине умногоме ограничава поље деловања за решавање проблема ове циљне
групе иако ГО Нови Београд има значајне капацитете за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
нарочито у области људских ресурса, институционалног
искуства и спремности локалне самоуправе да се бави питањима ове групе грађана.
– Нерешено стамбено питање вишечланих породица и
проблеми у располагању сопственом имовином у земљама
и местима порекла, значајно доприносе социјалном сиромаштву и неповољном квалитету живота избеглих и интерно расељених лица и представљају проблем саме локалне заједнице.
– Постојање одређеног броја лица без правног субјективитета – „Правно невидљива лица”, тј. лица која нису уписана у матичне књиге на територији Србије, као и лица која су
уписана у матичне књиге, а не поседују одговарајућа лична
документа, посебно припадници РАЕ заједнице који живе у
неформалним насељима и лица повратнци по Споразуму о
редамисији којих ће у наредном периоду бити све више.
– Припадници мигрантских група у ГО Нови Београд
имају неадекватни образовни ниво што у односу на структуру локалне привреде отежава њихово запошљавање и активно укључивање у живот локалне заједнице.
– Пасивност, слаба самоорганизованост и лоша информисаност самих припадника мигрантских група додатно
доприносе њиховом незадовољавајућем положају и релативно ниском нивоу интегрисаности у локалну заједницу.
– Изузетно лош економски и друштвени положај интерно расељених жена, припадница РАЕ заједнице, које живе у
неформалним насељима.
Препоруке за будуће планирање унапређења положаја
избеглих и интерно расељених лица
– Покренути иницијативу за већа финансијска издвајања из републичког и градског буџета за решавање стамбених проблема свих ратом погођених лица која се налазе на
територији Новог Београда;
– Проналажење алтернативних извора финасирања за
решавање проблема избеглих, интернорасељених и лица
повратника по Споразуму о редмисији путем писања и подношења пројеката;
– Умрежавање и ефикаснија сарадња локалне самоуправе и свих кључних актера значајних за решавање проблема
избеглих и интерно расељених лица, уз коришћење свих
стручних људских ресурса и досадашњег искуства различитих институција и организација;
– Организовати укључивање младих припадника РАЕ
заједнице у основношколско образовање;
– Повећати запошљавање преквалификацијом радно
способних избеглих и интерно расељени лица и лица повратника по Споразуму о реадмисији за дефицитарна занимања и познате послодавце;
– Обезбедити континуиране едукативне програме и обуке за жене припаднице РАЕ заједнице.
ПОГЛАВЉЕ 4
Приоритетне циљне групе
Критеријуми Локалног акционог плана за избор приоритетних група међу припадницима мигрантских група на
територији ГО Нови Београд су:
– Видљивост и распрострањеност проблема циљне групе у локалној заједници;
– Бројност циљне групе;
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– Незапосленост и материјално сиромаштво одређене
циљне групе;
– Степен угрожености циљне групе;
– Заинтересованост саме циљне групе за решавање сопствених проблема;
– Необухваћеност групе системским мерама подршке
(испалих из система друштвено-организоване подршке);
– Елиминаторни критеријум: ресурси којма располаже
локална самоуправа и овлашћења локалне самоуправе при
управљању и располагању тим ресурсима (статус градске
општине).
Приоритетне циљне групе одабране на основу претходних критеријума су:
– Припадници наведених мигрантских група без решеног стамбеног проблема су узета као приоритетна група
овог локалног акционог плана због видљивости њиховог
проблема, њихове бројности и лошег материјалног статуса;
– Радно сопсобни незапослени припадници наведених
мигрантских група са неодговарајућом стручном квалификацијом која је потребна за запошљавање;
– Лица без правног субјективитета – „Правно невидљива лица”, тј. лица која нису уписана у матичне књиге на
територији Србије, као и лица која су уписана у матичне
књиге, а не поседују одговарајућа лична документа, посебно припадници РАЕ заједнице који живе у неформалним
насељима;
– Интерно расељене жене, припаднице РАЕ заједнице,
које живе у неформалним насељима.
ПОГЛАВЉЕ 5
Општи и специфични циљеви
Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе наведених мигрантских група на територији ГО Нови Београд, а у складу са националним стратешким опредељењима, дефинисан је следећи општи циљ:
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Побољшање социјално-економског положаја избеглица,
интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији, азиланата и миграната у светлу новонастале избегличке и економске кризе са пребивалиштем – боравиштем
на територији Новог Београда, кроз програме за трајно решавање стамбеног питања и побољшање услова становања
и кроз програме економског оснаживања и пружања помоћи у решавању њихових проблема.
На основу овако постављеног општег циља, формулисани
су следећи специфични циљеви који су релевантни за остваривање општих циљева у периоду од 2022. до 2025. године.
Специфични циљ 1.1.
У периоду 2022–2025. стамбено збринути најмање 15 породица које припадају наведеним мигрантским групама, са
пребивалиштем-боравиштем на територији Новог Београда, доделом грађевинског материјала за адаптацију старих
неусловних стамбених објеката или за завршетак започете
градње стамбеног објекта.
Специфични циљ 1.2.
У периоду 2022–2025. стамбено збринути најмање 12 породица које припадају наведеним мигрантским групама, са
пребивалиштем-боравиштем на територији Новог Београда, кроз пројекте откупа сеоских домаћинстава са окућницом у складу са популационом политиком локалне самоуправе на чијој се територији налазе поменута домаћинства.
Специфични циљ 1.3.
У периоду 2022–2025. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 40 породица које припадају
наведеним мигрантским групама, са пребивалиштем-боравиштем на територији Новог Београда, кроз програме доделе средстава за обављање доходовних активности.
Специфични циљ 1.4.
У периоду 2022–2025. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 10 породица које припадају
наведеним мигрантским групама, са пребивалиштем-боравиштем на територији Новог Београда, кроз едукативне
програме и програме доквалификације и преквалификације у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
другим државним институцијама и невладиним сектором.

ПОГЛАВЉЕ 6
Активности – задаци за реализацију Локалног акционог плана за избегла и интерно расељена лица и повратнике по
Споразуму о реадмисији
ТАБЕЛЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Специфични циљ 1.1. У периоду 2022. до 2025. стамбено збринути најмање 15 породица које припадају наведеним мигрантским групама, са пребивалиштем-боравиштем на
територији Новог Београда, доделом грађевинског материјала за адаптацију старих неусловних стамбених објеката или за завршетак започете градње стамбеног објекта.
Активност

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Индикатор/и

Потребни ресурси
Буџет лок.
самоуп.

1

2

3

4

5

Носилац
активности

Партнер/и у
реализацији

Остали
извори
6

7
Локална самоуправа

8

1.1.1 Потписивање уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска средства

Потписан уговор

1.1.2. Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија за реализацију
пројекта

Број чланова комисије

1.1.3. Доношење Правилника и
израда критеријума за одабир
приоритетних породица

7 дана

Донесен правилник и израђени критеријуми

Квалитет правилника и Постојећи људкритеријума
ски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

1.1.4 Расписивање јавног позива за
доделу помоћи и медијска презентација пројекта

4 недеље

Оглас за доделу помоћи расписан и
обавештена јавност

Број поднетих пријава
на оглас

Постојећи људски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

1.1.5 Обилазак и провера стања
објеката на терену пријављених
потенцијалних корисника

20 дана

Утврђен степен изградње стамбених
објеката и реалнист захтева за доделу
помоћи одабране породице потенцијалних корисника

Урађени предмери и
предрачуни за тражене
набавке за сваког
корисника

Постојећи људски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

Постојећи људски ресурси

КИРС

Локална самоуправа и Савет за
управљање
миграцијама
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1

2

1.1.6 Избор корисника и израда
прелиминарне листе, објављивање
листе и разматрање приговора

15 дана

Утврђена и објављена прелиминарна
листа

Записници и извештаји

4

5

6

Комисија за реализацију пројекта

7

1.1.7 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

записник

Комисија за реализацију пројекта

1.1.8 Расписивање јавне набавке
грађевинског материјала и одабир
најповољнијег понуђача

60 дана

Објављена јавна набавка

Број достављених
понуда

Постојећи људски ресурси

Стручна служба ГО
Нови Београд

1.1.9 Потписан уговор са понуђачем

18 дана

Потписан уговор

Достављена средства
обезбеђења плаћања

Постојећи људски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.1.10 Потписивање уговора са
корисницима

8 дана

Потписан уговор

Садржај уговора

Постојећи људски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.1.11 Испорука грађевинског
материјала

7 дана

Примљен материјал од стране корисника

Потписана отпремница Постојећи људски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.1.12 Исплата фактура понуђача

30 дана

Примљена фактура и потпремнице

Извод са текућег рачуна Постојећи људГО Нови Београд
ски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.1.13 Израда извештаја о финансијском утрошку средстава

7 дана

Урађен извештај комисије

Потврда о пријему
извештаја

Повереник и
стручне службе

Комисија за реализацију пројекта

1.1.14 Праћење уградње грађевинског материјала

10 дана

Урађен извештај комисије

Записник са састанка
Комисије

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за реализацију пројекта

1.1.15 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

Урађен извештај комисије

Потврда о пријему
извештаја

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за реализацију пројекта

8

Понуђач

КИРС

КИРС

Специфични циљ 1.2. У периоду од 2022. до 2025. стамбено збринути најмање 12 породица које припадају наведеним мигрантским групама, са пребивалиштем-боравиштем
на територији Новог Београда, кроз пројекте откупа сеоских домаћинстава са окућницом у складу са популационом политиком локалне самоуправе на чијој се територији
налазе поменута домаћинства..
Активност

1

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

2

Индикатор/и

3

4

1.2.1 Потписивање уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска средства

1.2.2. Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија за реализацију Број чланова комисије
пројекта

1.2.3.доношење Правилника и
израда критеријума за одабир
приоритетних породица

7дана

Потребни ресурси
Буџет лок.
самоуп.

Остали
извори

5

6

Потписан уговор

Носилац активности

7
Локална самоуправа

Партнер/и у
реализацији

8
КИРС

Постојећи људски ресурси

Локална самоуправа и
Савет за миграцијама

Донесен правилник и израђени
критеријуми

Квалитет правилника и Постојећи људкритеријума
ски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

Број поднетих пријава
на оглас

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

1.2.4 Расписивање јавног позива за
доделу помоћи и медијска презентација пројекта

4 недеље

Оглас за доделу помоћи расписан и
обавештена јавност

1.2.5 Обилазак и избор корисника
и израда прелиминарне листе,
објављивање листе и разматрање
приговора

15 дана

Утврђена и објављена прелиминарна Записници и извештаји
листа

Комисија за реализацију пројекта

1.2.6 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

записник

Комисија за реализацију пројекта

1.2.7 реализација откупа домаћинстава
(потписивање уговора између донатора и власника домаћинстава)

30 дана

Уговор о куповини

Број откупљенид сеоских домаћинстава

КИРС

1.2.8 Потписивање уговора са
корисницима

8 дана

Потписан уговор

Садржај уговора

1.2.9 Усељавање одабраних корисника-породица

20 дана

Усељене породице

Број усељених породица

1.2.10 Праћење реализације и
оцена успешности програма

10 дана

1.2.11 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

Постојећи људски ресурси

донатори

Постојећи људски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

Прикупљање и анализирање инБрој и врста анализиформација о реализацији програма, раних информација,
писање извештаја
извештаја и препорука

Постојећи људски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

Урађен извештај комисије

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

Потврда о пријему
извештаја

Специфични циљ 1.3. У периоду од 2022.-2025.године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 40 породица које припадају наведеним мигрантским групама,
са пребивалиштем-боравиштем на територији Новог Београда, кроз програме доделе средстава за обављање доходовних активности.
Активност

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Индикатор/и

1

2

3

4

Потребни ресурси
5

6

Буџет лок.
самоуп.

Остали
извори

Носилац активности

Партнер/и у
реализацији

7

8

1.3.1 Потписивање уговора са
донатором

10 дана

Обезбеђена финансијска средства

Потписан уговор

Локална самоуправа

1.3.2. Формирање комисије за
реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија за реализацију
пројекта

Број чланова комисије Постојећи људски ресурси

Локална самоуправа и
Савет за миграцијама

КИРС

29. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

1.3.3.доношење Правилника и
израда критеријума за одабир
приоритетних породица

3

7дана

4

Број 135 – 55
5

6

7

8

Донесен правилник и израђени
критеријуми

Квалитет правилника
и критеријума

Постојећи људски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

Број поднетих пријава Постојећи људна оглас
ски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

1.3.4 Расписивање јавног позива за
доделу помоћи и медијска презентација пројекта

4 недеље

Оглас за доделу помоћи расписан и
обавештена јавност

1.3.5 Избор корисника и израда
прелиминарне листе, објављивање
листе и разматрање приговора

15 дана

Утврђена и објављена прелиминарна Записници и извелиста
штаји

Комисија за реализацију пројекта

1.3.6 Објављивање и усвајање
коначне листе корисника

5 дана

Утврђена коначна листа

записник

Комисија за реализацију пројекта

1.3.7 Расписивање јавне набавке
добара за обављање доходовних
активности и одабир најповољнијег понуђача

30 дана

Објављена јавна набавка

Број достављених
понуда

Постојећи људски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.3.8 Потписан уговор са понуђачем

13 дана

Потписан уговор

Достављена средства
обезбеђења плаћања

Постојећи људски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.3.9 Потписивање уговора са
корисницима

8 дана

Потписан уговор

Садржај уговора

Постојећи људски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.3.10 Испорука добара за обављање доходовних активности

7 дана

Примљен материјал од стране
корисника

Потписана отпремница

Постојећи људски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.3.11 Исплата фактура понуђача

30 дана

Примљена фактура и потпремнице

Извод са текућег рачу- Постојећи људна ГО Нови Београд
ски ресурси

Стручна службе ГО
Нови Београд

1.3.12 Израда извештаја о финансијском утрошку средстава

7 дана

Урађен извештај комисије

Потврда о пријему
извештаја

Повереник
и стручне
службе

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

1.3.13 Извештај о завршетку
реализације пројекта

7 дана

Урађен извештај комисије

Потврда о пријему
извештаја

Комисија за
реализацију
пројекта

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

Понуђач

Специфични циљ 1.4. У периоду од 2022.– 2025. године економски оснажити и помоћи осамостаљивање најмање 10 породица које припадају наведеним мигрантским групама, са пребивалиштем-боравиштем на територији Новог Београда, кроз едукативне програме и програме доквалификације и преквалификације у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, другим државним институцијама и невладиним сектором..
Активност

Период реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Индикатор(и)

1

2

3

4

Потребни ресурси
5

6

Буџет лок. самоуп.

Остали
извори

Носилац активности

Партнер/и у
реализацији

7

8

1.4.1 Идентификација
потреба за одређеним занимањима и израда програма
преквлификације

2 месеца Идентификоване потребе Број и врста дефиции зрађен програм
тарних занимања

Људски ресурси – запослени
у НСЗ

повереник

НСЗ

1.4.2 Потписивање уговора
са донатором

10 дана

Људски ресурси – запослени
у НСЗ

повереник

Донатор
(КИРС,НСЗ
или др.)

1.4.3. Презентација програма и јавно оглашавање
путем медија

2 месеца Одржане најмање 2
Број учесника на одр- Технички услови за одржавапрезентације за по 15 по- жаним презентацијама ње презентације
тенцијалних корисника;

Локална ГО Нови Београд и повереник

Донатор
(КИРС,НСЗ
или др.)

Обезбеђена финансијска
средства

Потписан уговор

1.4.4 Формирање комисије
за реализацију пројекта

5 дана

Формирана комисија за
реализацију пројекта

Број чланова комисије Постојећи ресурси

Локална самоуправа и
Савет за миграцијама

1.4.5. Доношење Правилника и израда критеријума за
укључивање корисника у
програме преквалификације

7 дана

Донесен правилник и
израђени критеријуми

Садржај и квалитет
правилника и критеријума

Постојећи људски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

КИРС

1.4.6 Расписивање јавног
позива

4 недеље Јавни позив расписа и
обавештена јавност

Број поднетих пријава
на оглас

Постојећи људски ресурси

Комисија за реализацију пројекта

1.4.7 Избор корисника и
израда прелиминарне листе,
објављивање листе и разматрање приговора

15 дана

Утврђена и објављена
прелиминарна листа

Записници и извештаји Људски ресурси предавача

Комисија за реализацију пројекта

1.4.8 Припрема распореда
обуке

10 дана

Направљен распоред
обуке по занимањима

Број кандидата и време Постојећи људски ресурси
реализације

Комисија за реализаци- Повереник, ГО
ју пројекта,НСЗ
Нови Београд

1.4.9 Објављивање и усвајање коначне листе корисника

5 дана

Успешно завршило обуку Извештаји са одржаних
30 корисника
часова обуке

1.4.10 Реализација програма
обуке

Објављена јавна набавка
7 дана

Урађен и усвојен извештај Потврда о пријему
од стране Комисије
извештаја

1.4.12 Информисање послодаваца о новим кадровима

30 дана

Одржани састанци са
послодавцима

1.4.13 Праћење реализације
и успешности програма

континуи- Прикупљање и аналирано
зирање информација о
реализацији програма

Комисија за реализацију пројекта

Број и врста реализова- људски ресурси
них обука

1.4.11 Извештај о завршетку
реализације пројекта

Повереник,НСЗ, ГО
Нови Београд

Комисија за реализацију
пројекта

Стручна службе ГО
Нови Београд
Комисија за реализацију пројекта

Број послодаваца који Људски ресурси
су спремни да приме на
пробни рад кориснике
који су успешно завршили обуку

ГО Нови Београд

Број корисника који су људски ресурси
засновали радни однос

повереник

КИРС
Привредници,
медији, НСЗ

Број 135 – 56
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ПОГЛАВЉЕ 7
Ресурси – Буџет

На основу досадашњег искуства и искуства других локалних самоуправа, процењено је да ће за реализацију Локалног акционог плана 2022–2025. године бити укупно потребно око 300.000 ЕУР.
Детаљан годишњи буџет за сваку годину примене Локалног плана биће урађен на основу разрађених годишњих
планова за ту годину.
Средства за реализацију овог локалног акционог плана
обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно
помоћу пројеката који ће се развити на основу овог локалног плана, као и из других доступних извора.
Поступајући у складу са донетим националним стратегијама: за смањење сиромаштва, решавање питања избеглих и интерно расељених лица, запошљавања, одрживог
развоја, очекује се финансијска подршка ресорних министарстава у реализацији активности ЛАП-а.
Напомена: Предвиђено време почетка реализације,
како је представљено у табелама ЛАП-а, као и сам план реализације, у потпуности зависе од датума усвајања локаног
плана на Скупштини ГО Нови Београд, као и од почетка
реализације донаторских програма и фондова у Републици
Србији.
ПОГЛАВЉЕ 8
Аранжмани за примену
Аранжмани за примену ЛАП-а у ГО Нови Београд обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре
које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру
локалних структура, разликују се:
1) Структуре за управљање процесом примене ЛАП-а и
2) Структуре које су оперативне и примењују ЛАП.
Структуру за управљање процесом примене ЛАП-а, након његовог усвајања, представљаће Савет за управљање
миграцијама и трајна решења. Савет за миграције ће, као
део свог будућег рада, направити план управљања применом локалног акционог плана.
Савет за управљање миграцијама и трајна решења, као
управљачка структура има следеће задатке:
– у потпуности одговара за вођење целокупног процеса
примене локалног плана;
– именује локалне тимове за управљање пројектима који
настану као резултат операционализације локалног плана;
– обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера – учесника у процесу унапређења положаја избеглих и ИРЛ у локалној заједници;
– одржава контакте са свим учесницима у реализацији
локалног плана;
– управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) локалног плана;
– одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у
локалној самоуправи.
Оперативну структуру за примену овог локалног акционог плана чиниће институције, организације и тимови
формирани у циљу непосредне реализације плана и про-
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јеката развијених на основу локалног акционог плана. У
складу са локалним акционим планом, биће реализована
подела улога и одговорности међу различитим актерима у
локалној заједници – партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију
и припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће
бити полазна основа за праћење и оцјењивање успешности
рада.
Оперативна структура за примену локалног акционог
плана има следеће задатке и одговорности:
– реализација локалног акционог плана;
– непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују локалним планом;
– редовно достављање извештаја координатору/ки Савета за миграције и трајна решења о свим активностима на
спровођењу локалног плана;
– учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење задатака локалног
плана;
– унапређење процеса примене локалног плана у складу
са сугестијама и препорукама управљачке структуре.
У ГО Нови Београд се процењује да ће носиоци програма, пројеката и активности ЛПА бити у првом реду следеће
институције:
1. Повереништво за избеглице;
2. Центар за социјални рад – Одељење Нови Београд;
3. Дом здравља „Нови Београд”;
6. НВО које се баве проблемима избеглих и интерно расељених лица;
7. Црвени крст Нови Београд;
8. Национална служба за запошљавање.
Управљачка и оперативна структура ће развити план и
механизме међусобне комуникације, пратиће успешност
размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене локалног плана. План
комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће
време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период припремаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења
уз активне консултације са оперативним структурама.
По потреби, савет ће формирати и одговарајуће радне
тимове.
Механизми праћења, оцењивања успешности примене
Локалног акционог плана и доношења евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).
ПОГЛАВЉЕ 9
Праћење и оцена успешности
– Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и
евалуације) ЛАП-а је да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех
ЛАП-а ради предлагања евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.
– Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се континуирано и
дугорочно за период 2022–2025. Евалуација (као анализа
података и доношење оцене о успешности) вршиће се пери-
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одично – једном годишње. Финална евалуација обавиће се
на крају 2025. године.
– Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и
евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности – задатака и специфичних циљева.
– Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање
успешности примене локалног плана ће бити следећи:
1. Обухват избеглих и ИРЛ новим услугама и мерама;
2. Структура корисника/ца услуга и мера програма;
3. Ниво укључености различитих актера у пружање
услуга избеглим и ИРЛ у локалној заједници;
4. Обим финансијских средстава издвојених за услуге
избеглим и ИРЛ;
5. Структура финансијских средстава издвојених за
услуге избеглим и ИРЛ (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).
– Процесни индикатори за праћење и оцењивање успешности примене локалног плана ће бити следећи:
1. Број сертификата о завршеној преквалификацији избеглих и интерно расељених лица;
2. Број закључених уговора са корисницима пројеката;
3. Број врста пружених услуга члановима РАЕ заједнице;
4. Број и врста едукативних радионица и број укључених учесница.
– Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се
стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори),
анкете, извештавање и др.
Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће
бити одговоран за праћење и оцењивање успешности рада
на примени Локалног плана акције – вршиће мониторинг
и евалуацију. Тим за мониторинг и евалуацију чине представници/це – стручна лица из локалних институција и организација које се непосредно или посредно баве питањима
везаним за мигрантске групе, као и представници/це корисничких група овог локалног плана. Савет ће својим планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и
евалуације локалног акционог плана.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-407, 29. децембра 2021. године
Председник
Предраг Јушковић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници
одржаној 29. децембра 2021. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 18. став 1. тачка 14a. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града
Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД У
СТАЛНОМ САСТАВУ
I. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу („Службени лист
Града Београдa”, број 125/20) врше се следеће измене:
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Разрешавају се дужности члан Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу:
– Никола Илић, заменик члана,
– Maрта Манојловић, члан,
– Ђорђе Антић, заменик члана,
– Кристина Димитријевић, заменик члана.
Именују се у Изборну комисију у сталном саставу:
– Миладин Чабаркапа, за заменика члана,
– Мирјана Радановић, за члана,
– Немања Лепир, за заменика члана,
– Јелена Мудреша Глишовић, за заменика члана.
II. У осталом делу Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу
(„Службени лист Града Београдa”, број 125/20) остаје неизмењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-406, 29. децембра 2021. године
Председник
Предраг Јушковић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 29. децембра 2021. године, на основу члана 41.
став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС”,број 87/18), и члана 18. Статута Градске општине Нови
Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19– пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
I. У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 125/20 и 36/21) под
тачком I врши се следећа измена:
Уместо члана:
– Смиљке Ђорђевић, досадашњег руководиоца Градског
центра за социјални рад града Београда – Одељење Нови
Београд, именује се
– Вишња Миливојевић, нови руководилац Градског центра за социјални рад града Београда– Одељење Нови Београд.
II. У осталом делу Решење о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр.
125/20 и 36/21) остаје непромењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-410, 29. децембра 2021. године
Председник
Предраг Јушковић, ср.
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ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац, 29. децембра 2021. године, на основу члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), а у вези са чланом 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), по прибављеном мишљењу Већа Градске општине Обреновац на седници одржаној 29. децембра 2021. године, донео је

ЗА КЉУЧ А К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем тексту: Закључак („Службени лист Града Београда”, бр. 17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12, 45/12, 46/12, 51/12,
69/12, 11/13, 37/13, 43/13, 4/14, 31/14, 67/14, 1/15, 38/15, 88/15, 68/16, 1/17, 48/17, 111/17, 59/18, 134/18, 57/19, 144/19, 83/20,
VIII-01 бр. 020-4/ 99 од 28. децембра 2020. године и „Службени лист Града Београда”, број 48/21), у тачки 2. речи: „до 31. децембра 2021. године”, замењују се речима: „до 30. јуна 2022. године”.
II. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 99, 29. децембра 2021. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ВРАЧАР
Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у Градској општини Врачар– – – – – – – – – – – – –
Одлука о престaнку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Центар за образовање и културу „Божидарац
1947”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о усвајању Плана постављања привремених објеката на подручју градске општине Врачар – – – – – – – –
Одлука о окончању ликвидације установе Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвидацији– – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
НОВИ БЕОГРАД
Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2022. годину– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и лица других мигрантских
група у градској општини Нови Београд за период 2022–2025. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу – –
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Беорад – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344
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