
ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула, на 7. седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, на основу члана 46. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОДЛУКУ

1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупш-
тини Градске општине Палилула и то Ратку Минићу са из-
борне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 
подношењем оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-4/2017-I-7, 27. фебруара 2017.године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 7. седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, на основу члана 46. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине Градске 
општине Палилула изабраног на изборима за одборнике 
Скупштине Градске општине Палилула одржаним 24. апри-
ла 2016. године, и то Владимиру Колцићу са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

2. Мандат одборника Скупштине Градске општине Па-
лилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 
до истека мандата одборника којем је престао мандат.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-5/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула, на 7. седници одр-
жаној 27. фебруара 2017. године, на основу члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), чл. 25. и 84. Статута 
Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и чл. 106. и 107. Пословника Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, брoj 
48/08), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Члан 1.

Овом одлуком врше се измене и допуне Пословника 
Градске општине Палилула („Службени лист Града Београ-
да”, број 48/08), у даљем тексту: пословник. 

Члан 2.
У члану 111. пословника став 3. се мења и гласи:
„Амандман се подноси почев од дана упућивања предлога 

општег акта одборницима, а најкасније 24 часа пре часа који 
је одређен за почетак седнице. Изузетно, амандан се може 
поднети у току седнице о предлогу општег акта који је поднет 
на седници. Уколико је седница заказана у складу са чланом 
77, ставом 4. или је заказана за дан након нерадног дана Уп-
раве Градске општине Палилула, амандман се подноси најкас-
није четири часа пре часа који је одређен за почетак седнице.”

Члан 3.
Члан 136. пословника мења се и гласи:
„Одборник у скупштини има право на накнаду за 

учешће у раду седнице Скупштине. Одборник који не при-
суствује седници нема право накнаде за ту седницу. 

Висина накнаде утврђује се правилником о накнадама 
и другим примањима одборника и платама и другим при-
мањима изабраних, именованих и постављених лица у ор-
ганима Градске општине Палилула. 

Право одборницима на накнаду путних трошкова и 
друга права, утврђују се посебном одлуком.”

Члан 4. 
У осталом делу пословник Скупштине Градске општине 

Палилула остаје неизмењен. 
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-3/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Година LXI Број 9 27. фебруар 2017. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА



Број 9 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 27. фебруар 2017.

Скупштина Градске општине Палилула на 7. седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, на основу чл. 5, 47. и 
63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 
68/15, 103/15 и 99/16 ), члана 52. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и члана 
58. Статута Градске општине Палилула („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2017. 

годину („Службени лист Града Београда”, брoj 135/16), члан 
1. мења се, тако да гласи:

ОПИС
Износ

(динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8): 660.184.642
 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 660.184.642
 – текући приходи буџета укључујући и донације 660.184.642
 – приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника  -

ОПИС
Износ

(динара)
 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8): -
 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 
4+5): 698.314.183
 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 621.368.311
 – текући буџетски расходи укључујући и донације 621.368.311
 – расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних
 буџетских корисника  -
 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5)
 у чему: 76.945.872
 – текући буџетски издаци са донацијама 76.945.872
 – издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских 
 корисника  -
 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -38.129.541
 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
 јавних политика) категорија 62 -
 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) -
 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) 
+(92-62): -38.129.541
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
 9227, 9228)  -
 Примања од задуживања (категорија 91) -
 Неутрошена средства из претходних година 50.269.541
 Издаци за отплату главнице дуга (61) 12.140.000
 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
 спровођења јавних политика (део 62) -
 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 38.129.541

Члан 2.
Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2017. години планирају се у износу од 76.945.872 динара и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2017
година

- износ -
(динара)

2018
година

- износ -
(динара)

2019
година

- износ -
(динара)

511 01 Спортски терен у Борчи 7.500.000
511 01 Пројекат зграде Локалне самоуправе – Котеж 150.000
511 13 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ” – пројекат озакоњења 3.000.000
511 01 ЦК „Влада Дивљан” – сређивање противпожарне заштите према налазу противпожарне инспекције 2.000.000
511 01 ЦК „Влада Дивљан” – пројектно планирање 500.000
511 04 ЦК „Влада Дивљан” – пројектно планирање 100.000
511 13 Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација 2.979.120
511 13 Изградња Дома културе у Борчи – пројектна документација 1.967.508
511 13 Пројекат уређења шеталишта 594.720
512 01 Аутомобили 2.690.000
512 01 Административна опрема 3.150.000
512 13 Административна опрема 509.604
512 01 Клима уређаји за школе на територији ГО Палилула 1.450.000
512 01 Административна опрема ЦК „Влада Дивљан” 350.000
512 04 Административна опрема ЦК „Влада Дивљан” 770.000
512 01 Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан ” 6.400.000
512 04 Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан ” 100.000
512 13 Позориште у ЦК „Влада Дивљан” 4.000
512 01 Економско оснаживање социјалних категорија – пластеници 4.000.000
512 13 Рециклажа није бламажа 920
512 01 Колица за инвалиде 1.000.000
512 01 Опремање дечјих игралишта 25.000.000
512 01 Опремање дечјих игралишта – пројекат 500.000
512 01 Опремање дечјих игралишта – геодетске услуге 100.000
512 01 Теретане на отвореном 6.000.000
541 01 Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила 5.800.000
541 01 Откуп земљишта на гробљу у Овчи 330.000

УКУПНО 76.945.872
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Члан 3.
У члану 4. износ „5.602.757” замењује се износом 

„4.114.757”, а износ „5.002.757” износом „3.514.757”.

Члан 4. 
У члану 5, „примања по врстама и издаци по основним 

наменама” утврђују се у следећим износима: 

ПРИМАЊА 
 Еко-
ном-
ска
кла-
си-

фика-
ција 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321
 ДЕО ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ 
 2016 ГОДИНЕ - 50.269.541 50.269.541

   Свега 3 : - 50.269.541 50.269.541
7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71  Порези
711  Порез на зараде 293.065.860 - 293.065.860

711
 Порез на приходе од самосталних 
делатности 8.647.237 - 8.647.237

711

 Порези на доходак, добит и 
 капиталне добитке
 (од пољопривреде и шумарства) - - -

711
 Порези на доходак, добит и 
 капиталне добитке (на земљиште) - - -

711  Самодоприноси - - -

713
 Порез на имовину 
 (од непокретности) 281.313.955 - 281.313.955

713
 Порез на имовину 
 (на апсолутна права) 7.305.924 - 7.305.924

714
 Порези на добра и услуге 
 (комуналне таксе) 4.700.000 - 4.700.000

716
 Други порези
 (комуналне таксе) 3.800.000 - 3.800.000

  Свега 71 : 598.832.976 - 598.832.976
73  Донације и трансфери

732

 Текуће донације од међународних 
 организација у корист нивоа 
општина - - -

733

 Други текући трансфери од 
 Републике у корист нивоа 
општина - 60.000 60.000

733

 Текући наменски трансфери од 
 Републике у корист нивоа 
општина - - -

733
 Текући трансфери градова у 
 корист нивоа општина - 60.000 60.000

733
 Капитални трансфери градова у 
 корист нивоа општина - - -
 Свега 73 : - 120.000 120.000

74  Други приходи

741
 Приходи од камата на средства
 буџета општине - - -

741
 Приходи од имовине 
 (комуналне таксе) 1.841.666 - 1.841.666

742

 Приходи од продаје добара и 
услуга
 у корист нивоа општина 28.600.000 5.770.000 34.370.000

742
 Приходи од давања у закуп
 објеката Општине (са ПДВ-ом) - - -

742
 Општинске административне
 таксе 2.700.000 - 2.700.000

742

 Приходи од делатности општин-
ских 
 органа и организација 650.000 - 650.000

743
 Приходи од новчаних казни у 
 корист нивоа општина 100.000 - 100.000

743
 Приходи од мандатних казни у 
 корист нивоа општина 300.000 - 300.000

744
 Текући добровољни
 трансфери од правних лица - - -

 Еко-
ном-
ска
кла-
си-

фика-
ција 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

745
 Остали приходи у корист нивоа
 општина 7.000.000 14.270.000 21.270.000

   Свега 74 : 41.191.666 20.040.000 61.231.666

77
 Меморандумске ставке
 за рефундацију расхода

772
 Меморандумске ставке
 из претходне године - - -

   Свега 77 : - - -
   Свега 7 : 640.024.642 20.160.000 660.184.642

812
 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
 ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - - -

911
 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
 ЗАДУЖИВАЊА - - -

921

 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - - -

 
 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИ-
МАЊА: 640.024.642 70.429.541 710.454.183

ИЗДАЦИ – Општи део
 

 Еко-
номска
 класи-
фика-
ција

О п и с Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ
 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде) 185.128.036 - 185.128.036

 412  Социјални доприноси на терет 
послодавца 33.247.487 - 33.247.487

 413  Накнаде у натури 4.380.000 680.000 5.060.000
 414  Социјална давања 2.420.000 374.734 2.794.734
 415  Накнаде трошкова за запослене 3.070.000 250.000 3.320.000

 416  Награде запосленима и остали 
посебни расходи 1.884.000 - 1.884.000

   Свега 41 : 230.129.523 1.304.734 231.434.257
 42  Коришћење услуга и роба

 421  Стални трошкови 43.423.200 13.015.350 56.438.550
 422  Трошкови путовања 4.949.000 330.000 5.279.000
 423  Услуге по уговору 98.156.772 9.685.240 107.842.012
 424  Специјализоване услуге 20.295.000 7.692.507 27.987.507
 425  Текуће поправке и одржавање 60.699.400 14.192.479 74.891.879
 426  М а т е р и ј а л 13.118.328 2.447.160 15.565.488

   Свега 42 : 240.641.700 47.362.736 288.004.436

 43  Амортизација и употреба сред-
става за рад

 431  Амортизација некретнина и 
опреме - - -

   Свега 43 : - - -

 44  Отплата камата и пратећи трош-
кови задуживања

 441  Отплата домаћих камата 450.000 - 450.000
 444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

   Свега 44 : 455.000 - 455.000
 46  Донације, дотације и трансфери

 463  Трансфери осталим нивоима 
власти 10.000.000 579.294 10.579.294

 465  Остале дотације и трансфери 22.397.887 - 22.397.887
   Свега 46 : 32.397.887 579.294 32.977.181

 47  Социјално осигурање и социјална 
заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 32.279.000 3.532.905 35.811.905

   Свега 47 : 32.279.000 3.532.905 35.811.905
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 Еко-
номска
 класи-
фика-
ција

О п и с Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 48  Остали расходи

 481  Дотације невладиним организа-
цијама 13.098.775 3.300.000 16.398.775

 482  Порези, обавезне таксе и казне 7.128.000 3.400.000 10.528.000

 483  Новчане казне и пенали по 
решењу судова 600.000 - 600.000

 484
 Накнада за штету насталу од 
елементарних 
 непогода 

- 924.000 924.000

 485
 Накнада за штету насталу од 
стране државних 
 органа

120.000 - 120.000

   Свега 48 : 20.946.775 7.624.000 28.570.775
 49  Средства резерве

 499  Средства резерве (стална и 
текућа) 4.114.757 - 4.114.757

   Свега 49 : 4.114.757 - 4.114.757
   Свега 4 : 560.964.642 60.403.669 621.368.311

 5  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
 ИМОВИНУ

 51  Основна средства
 511  Зграде и грађевински објекти 10.150.000 8.641.348 18.791.348

 Еко-
номска
 класи-
фика-
ција

О п и с Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 512  Машине и опрема 50.640.000 1.384.524 52.024.524
 513  Остале некретнине и опрема - - -
 515  Нематеријална имовина - - -

   Свега 51 : 60.790.000 10.025.872 70.815.872
 54  Природна имовина

 541  Земљиште 6.130.000 - 6.130.000
   Свега 54 : 6.130.000 - 6.130.000
   Свега 5 : 66.920.000 10.025.872 76.945.872

 6
 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
 ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 61  Отплата главнице

 611  Отплата главнице домаћим 
кредиторима 12.140.000 - 12.140.000

   Свега 61 : 12.140.000 - 12.140.000
 62  Набавка финансијске имовине

 621  Набавка домаће финансијске 
имовине - - -

   Свега 62 : - - -
   Свега 6 : 12.140.000 - 12.140.000
   УКУПНИ РАСХОДИ: 640.024.642 70.429.541 710.454.183

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 6. став 1., износ „709.252.593” замењује се износом „710.454.183”.
У ставу 2. алинејa 2., износ „19.740.000” замењује се износом „20.040.000”
У ставу 2. алинејa 4., износ „49.427.951” замењује се износом „50.269.541”
Табела „ИЗДАЦИ – посебан део” мења се тако да гласи:

ИЗДАЦИ – Посебни део 

Раздео Глава
Програмска
класифика-

ција

Функ-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

I        СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

  2101  ПРОГРАМ 16: Политички систем
 локалне самоуправе

  110
 Извршни и законодавни органи,
 финансијски и фискални 
 послови и спољни послови

  2101-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање Скупштине

    411  Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде) 3.263.000 - 3.263.000

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 582.000 - 582.000
    413  Накнаде у натури - - -

414  Социјална давања запосленима - - -
415  Накнаде трошкова за запослене 80.000 - 80.000

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 384.000 - 384.000
    421  Стални трошкови 290.000 27.000 317.000
    423  Услуге по уговору 4.460.000 - 4.460.000

465  Остале дотације и трансфери 420.000 - 420.000

    481  Дотације невладиним 
 организацијама

       – дотације политичким странкама 628.775 - 628.775
 Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:

01  Приходи из буџета 10.107.775 - 10.107.775
13  Приходи из претходних година - 27.000 27.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

   Укупно за програмску
 активност 2101-0001: 10.107.775 27.000 10.134.775

 Извори финансирања
 за функцију 110:

01  Приходи из буџета 10.107.775 - 10.107.775
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Раздео Глава
Програмска
класифика-

ција

Функ-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

13  Приходи из претходних година - 27.000 27.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 110: 10.107.775 27.000 10.134.775

 Извори финансирања за програм 16:
01  Приходи из буџета 10.107.775 - 10.107.775
13  Приходи из претходних година - 27.000 27.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 16: 10.107.775 27.000 10.134.775

 Извори финансирања за раздео I:
01  Приходи из буџета 10.107.775 - 10.107.775
13  Приходи из претходних година - 27.000 27.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за раздео I : 10.107.775 27.000 10.134.775

II      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

  2101  ПРОГРАМ 16: Политички систем
 локалне самоуправе

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

  2101-0002
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
 Функционисање локалне 
 самоуправе и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде) 18.423.400 - 18.423.400

412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.300.000 - 3.300.000
    413  Накнаде у натури 80.000 - 80.000

415  Накнаде трошкова за запослене 350.000 - 350.000
423  Услуге по уговору - - -
465  Остале дотације и трансфери 2.350.000 - 2.350.000

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01  Приходи из буџета 24.503.400 - 24.503.400
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 2101-0002: 24.503.400 - 24.503.400

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 24.503.400 - 24.503.400
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за функцију 110: 24.503.400 - 24.503.400

 Извори финансирања за програм 16:
01  Приходи из буџета 24.503.400 - 24.503.400
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 16: 24.503.400 - 24.503.400

 Извори финансирања за раздео II :
01  Приходи из буџета 24.503.400 - 24.503.400
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II : 24.503.400 - 24.503.400

III      ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе

330    Судови

  0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
Општинско правобранилаштво

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.128.400 - 7.128.400
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.300.000 - 1.300.000

    413  Накнаде у натури 200.000 - 200.000
414  Социјална давања запосленима 70.000 - 70.000
415  Накнаде трошкова за запослене 40.000 - 40.000

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
    422  Трошкови путовања 55.000 - 55.000

423  Услуге по уговору 900.000 - 900.000
426  Материјал 280.000 - 280.000
465  Остале дотације и трансфери 860.000 - 860.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 195.000 - 195.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 600.000 - 600.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01  Приходи из буџета 11.628.400 - 11.628.400
13  Приходи из претходних година - - -
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Раздео Глава
Програмска
класифика-

ција

Функ-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

   Укупно за програмску активност 0602-0004: 11.628.400 - 11.628.400
 Извори финансирања за функцију 330:

01  Приходи из буџета 11.628.400 - 11.628.400
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 330: 11.628.400 - 11.628.400
 Извори финансирања за програм 15:

01  Приходи из буџета 11.628.400 - 11.628.400
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 15: 11.628.400 - 11.628.400

 Извори финансирања за раздео III :
01  Приходи из буџета 11.628.400 - 11.628.400
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III : 11.628.400 - 11.628.400

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ 
 ОПШТИНЕ

  0901  ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита
  070    Социјална помоћ угроженом становништву

  0901-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Подршка социо-хуманитарним организацијама

481  Дотације невладиним организацијама 2.100.000 800.000 2.900.000
 Извори финансирања за програмску активност
 0901-0003:

01  Приходи из буџета 2.100.000 - 2.100.000
13  Приходи из претходних година - 800.000 800.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0003: 2.100.000 800.000 2.900.000

  0901-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

423  Услуге по уговору - 7.100 7.100
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 257.000 175.923 432.923

 Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
01  Приходи из буџета 257.000 - 257.000
13  Приходи из претходних година - 183.023 183.023
   Укупно за програмску активност 0901-0004: 257.000 183.023 440.023

  0901-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Подршка реализацији програма Црвеног крста

481  Дотације невладиним организацијама 500.000 - 500.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:

01  Приходи из буџета 500.000 - 500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0005: 500.000 - 500.000

  0901-0007  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Подршка материјално угрожених лица / породица

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600.000 60.000 660.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:

01  Приходи из буџета 600.000 - 600.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 60.000 60.000
   Укупно за програмску активност 0901-0007: 600.000 60.000 660.000

  0901-1001  ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.500.000 114.754 2.614.754

 Извори финансирања за пројекат 0901-1001:
01  Приходи из буџета 2.500.000 - 2.500.000
13  Приходи из претходних година - 114.754 114.754
   Укупно за пројекат 0901-1001: 2.500.000 114.754 2.614.754

  0901-1002  ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе”
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12.000.000 - 12.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1002:
01  Приходи из буџета 12.000.000 - 12.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1002: 12.000.000 - 12.000.000

  0901-1003  ПРОЈЕКАТ: „Помоћ старијим лицима и инвалидима”
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 1.500.000 - 1.500.000
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Раздео Глава
Програмска
класифика-

ција

Функ-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

512  Машине и опрема 1.000.000 - 1.000.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1003:

01  Приходи из буџета 2.500.000 - 2.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1003: 2.500.000 - 2.500.000

  0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 550.000 550.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1005:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 550.000 550.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1005: - 550.000 550.000

  0901-1006 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељенa лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 330.000 330.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1006:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 330.000 330.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1006: - 330.000 330.000

  0901-1008 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 200.000 200.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1008:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 200.000 200.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1008: - 200.000 200.000

  0901-1009 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 1.000.000 1.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1009:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.000.000 1.000.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1009: - 1.000.000 1.000.000

  0901-1011 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање социјално угрожених категорија
512  Машине и опрема 4.000.000 - 4.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1011:
01  Приходи из буџета 4.000.000 - 4.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1011: 4.000.000 - 4.000.000

  0901-1013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи
421  Стални трошкови - 3.876.903 3.876.903

 Извори финансирања за пројекат 0901-1013:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.876.903 3.876.903
   Укупно за пројекат 0901-1013: - 3.876.903 3.876.903

  0901-1014 ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера
422  Трошкови путовања 4.000.000 - 4.000.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0901-1014:

01  Приходи из буџета 4.000.000 - 4.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1014: 4.000.000 - 4.000.000

 Извори финансирања за функцију 070:
01  Приходи из буџета 28.457.000 - 28.457.000
13  Приходи из претходних година - 7.054.680 7.054.680
07  Донације од осталих нивоа власти - 60.000 60.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 070: 28.457.000 7.114.680 35.571.680

 Извори финансирања за програм 11:
01  Приходи из буџета 28.457.000 - 28.457.000
13  Приходи из претходних година - 7.054.680 7.054.680
07  Донације од осталих нивоа власти - 60.000 60.000



Број 9 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 27. фебруар 2017.

Раздео Глава
Програмска
класифика-

ција

Функ-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за програм 11: 28.457.000 7.114.680 35.571.680

  0602  ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе

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

  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

    421  Стални трошкови - - -
    422  Трошкови путовања - - -
    423  Услуге по уговору 4.755.000 217.664 4.972.664

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 300.000 - 300.000
444  Пратећи трошкови задуживања - - -

    463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

    481  Дотације невладиним организацијама 350.000 - 350.000
    482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
    484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 5.405.000 - 5.405.000
13  Приходи из претходних година - 217.664 217.664
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 5.405.000 217.664 5.622.664

  0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Текућа буџетска резерва

499  Средства резерве 3.514.757 - 3.514.757
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:

01  Приходи из буџета 3.514.757 - 3.514.757
   Укупно за програмску активност 0602-0009: 3.514.757 - 3.514.757

  0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Стална буџетска резерва

499  Средства резерве 600.000 - 600.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:

01  Приходи из буџета 600.000 - 600.000
   Укупно за програмску активност 0602-0010: 600.000 - 600.000

  0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења
423  Услуге по уговору 7.172.000 487.400 7.659.400

 Извори финансирања за пројекат 0602-1001:
01  Приходи из буџета 7.172.000 - 7.172.000
13  Приходи из претходних година - 487.400 487.400
   Укупно за пројекат 0602-1001: 7.172.000 487.400 7.659.400

  0602-1004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине
423  Услуге по уговору 200.000 - 200.000

 Извори финансирања за пројекат 0602-1004:
01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0602-1004: 200.000 - 200.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 16.891.757 - 16.891.757
13  Приходи из претходних година - 705.064 705.064
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 16.891.757 705.064 17.596.821
130    Опште услуге

  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 144.749.045 - 144.749.045
412  Социјални доприноси на терет послодавца 26.009.816 - 26.009.816
413  Накнаде у натури 4.100.000 - 4.100.000
414  Социјална давања запосленима 2.050.000 44.734 2.094.734
415  Накнаде трошкова за запослене 2.600.000 - 2.600.000
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Функ-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
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Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи 1.500.000 - 1.500.000

421  Стални трошкови 25.700.300 2.824.740 28.525.040
422  Трошкови путовања 548.000 - 548.000
423  Услуге по уговору 55.345.000 2.645.676 57.990.676
424  Специјализоване услуге 25.000 - 25.000
425  Текуће поправке и одржавање 6.800.000 10.560 6.810.560
426  Материјал 12.415.000 177.160 12.592.160
465  Остале дотације и трансфери 17.703.262 - 17.703.262
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 233.000 - 233.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 120.000 - 120.000
511  Зграде и грађевински објекти 2.000.000 - 2.000.000
512  Машине и опрема 5.840.000 513.604 6.353.604
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 307.738.423 - 307.738.423
13  Приходи из претходних година - 6.216.474 6.216.474
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 307.738.423 6.216.474 313.954.897
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига

422  Трошкови путовања - 60.000 60.000
 Извори финансирања за пројекат 0602-1002:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 60.000 60.000
   Укупно за пројекат 0602-1002: - 60.000 60.000

 Извори финансирања за функцију 130:
01  Приходи из буџета 307.738.423 - 307.738.423
13  Приходи из претходних година - 6.216.474 6.216.474
07  Донације од осталих нивоа власти - 60.000 60.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 130: 307.738.423 6.276.474 314.014.897
360  Јавни ред и мир некласификован на другом месту

  0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
423  Услуге по уговору - - -
425  Текуће поправке и одржавање - 55.000 55.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

  472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 55.000 55.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0001: - 55.000 55.000

 Извори финансирања за функцију 360:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 55.000 55.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 360: - 55.000 55.000
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170    Трансакције јавног дуга

  0602-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Сервисирање јавног дуга

  441  Отплате домаћих камата 450.000 - 450.000
  444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

611  Отплата главнице домаћим кредиторима 12.140.000 - 12.140.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:

01  Приходи из буџета 12.595.000 - 12.595.000
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 12.595.000 - 12.595.000

 Извори финансирања за функцију 170:
01  Приходи из буџета 12.595.000 - 12.595.000
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
   Укупно за функцију 170: 12.595.000 - 12.595.000

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 337.225.180 - 337.225.180
13  Приходи из претходних година - 6.976.538 6.976.538
07  Донације од осталих нивоа власти - 60.000 60.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програм 15: 337.225.180 7.036.538 344.261.718

  0101  ПРОГРАМ 5: Пољопривреда
 и рурални развој

421    Пољопривреда

  0101-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Мере подршке руралном развоју

422  Трошкови путовања 25.000 - 25.000
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање - 572.617 572.617
426  Материјал - - -

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0101-0003:

01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 572.617 572.617

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за програмску
 активност 0101-0003: 25.000 572.617 597.617

 Извори финансирања
 за функцију 421:

01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 572.617 572.617

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за функцију 421: 25.000 572.617 597.617
 Извори финансирања
 за програм 5:

01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 572.617 572.617

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за програм 5: 25.000 572.617 597.617

  0701  ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја
 и саобраћајна инфраструктура

450    Саобраћај

  0701-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

425  Текуће поправке и одржавање 1.155.000 1.139.931 2.294.931
511  Зграде и грађевински објекти - 2.979.120 2.979.120

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0702-0002:
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Укупно

01  Приходи из буџета 1.155.000 - 1.155.000
13  Приходи из претходних година - 4.119.051 4.119.051

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за програмску
 активност 0702-0002: 1.155.000 4.119.051 5.274.051

  0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а
425  Текуће поправке и одржавање - 8.343.729 8.343.729

 Извори финансирања за
 пројекат 0701-1001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 8.343.729 8.343.729
   Укупно за пројекат 0701-1001: - 8.343.729 8.343.729

  0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја
423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - 500.000 500.000

463  Трансфери осталим
 нивоима власти - - -

481  Дотације невладиним 
 организацијама - 2.500.000 2.500.000

 Извори финансирања за
 пројекат 0701-1002:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.000.000 3.000.000

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

   Укупно за пројекат 0701-1002: - 3.000.000 3.000.000
 Извори финансирања
 за функцију 450:

01  Приходи из буџета 1.155.000 - 1.155.000
13  Приходи из претходних година - 15.462.780 15.462.780

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за функцију 450: 1.155.000 15.462.780 16.617.780
 Извори финансирања
 за програм 7:

01  Приходи из буџета 1.155.000 - 1.155.000
13  Приходи из претходних година - 15.462.780 15.462.780

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за програм 7: 1.155.000 15.462.780 16.617.780

  0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне 
 средине

560
 Заштита животне
 средине некласификована
 на другом месту

  0401-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање заштитом животне средине

421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - 415.920 415.920
425  Текуће поправке и одржавање - - -
426  Материјал - - -

463  Трансфери осталим
 нивоима власти - - -

465  Остале дотације и трансфери - - -

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета - - -

481  Дотације невладиним 
 организацијама - - -

482  Порези, обавезне таксе и казне - - -

484  Накнада за штету насталу услед
 елементарних непогода - 924.000 924.000

512  Машине и опрема - 920 920
541  Земљиште - - -
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 Извори финансирања
 за програмску активност
 0401-0001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.340.840 1.340.840

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за програмску
 активност 0401-0001: - 1.340.840 1.340.840

  0401-1002 ПРОЈЕКАТ: Дренажа канала у Крњачи
424  Специјализоване услуге - 12.382 12.382

 Извори финансирања за
 пројекат 0401-1002:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 12.382 12.382
   Укупно за пројекат 0401-1002: - 12.382 12.382

  0401-1003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега
424  Специјализоване услуге - 3.151.820 3.151.820

 Извори финансирања за
 пројекат 0401-1003:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.151.820 3.151.820
   Укупно за пројекат 0401-1003: - 3.151.820 3.151.820

 Извори финансирања
 за функцију 560:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 4.505.042 4.505.042

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за функцију 560: - 4.505.042 4.505.042
 Извори финансирања
 за програм 6:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 4.505.042 4.505.042

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за програм 6: - 4.505.042 4.505.042

  1101  ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно 
 планирање

620    Развој заједнице
  1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката

424  Специјализоване услуге - 1.491.014 1.491.014
 Извори финансирања за
 пројекат 1101-1001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 1.491.014 1.491.014

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1101-1001: - 1.491.014 1.491.014
  1101-1008 ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном

512  Машине и опрема 6.000.000 - 6.000.000
 Извори финансирања за
 пројекат 1101-1008:

01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1101-1008: 6.000.000 - 6.000.000
  1101-1010 ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине

423  Услуге по уговору - - -
425  Текуће поправке и одржавање 42.500.000 2.830.642 45.330.642
511  Зграде и грађевински објекти 150.000 594.720 744.720

 Извори финансирања за
 пројекат 1101-1010:

01  Приходи из буџета 42.650.000 - 42.650.000
13  Приходи из претходних година - 3.425.362 3.425.362
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07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1101-1010: 42.650.000 3.425.362 46.075.362
 Извори финансирања
 за функцију 620:

01  Приходи из буџета 48.650.000 - 48.650.000
13  Приходи из претходних година - 4.916.376 4.916.376

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

     Укупно за функцију 620: 48.650.000 4.916.376 53.566.376

660
 Послови становања и заједнице 
 некласификовани на другом 
 месту

  1101-1012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови 200.000 - 200.000

 Извори финансирања за
 пројекат 1101-1012:

01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - - -

12  Примања од отплате датих кредита 
 и продаје финансијске имовине - - -

   Укупно за пројекат 1101-1012: 200.000 - 200.000
 Извори финансирања
 за функцију 660:

01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - - -

12  Примања од отплате датих кредита 
 и продаје финансијске имовине - - -

   Укупно за функцију 660: 200.000 - 200.000
 Извори финансирања
 за програм 1:

01  Приходи из буџета 48.850.000 - 48.850.000
13  Приходи из претходних година - 4.916.376 4.916.376

12  Примања од отплате датих кредита 
 и продаје финансијске имовине - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

   Укупно за програм 1: 48.850.000 4.916.376 53.766.376
  1102  ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности

410
 Општи економски и
 комерцијални послови
 и послови по питању рада

  1102-0005
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Уређивање, одржавање и
 коришћење пијаца

421  Стални трошкови 1.469.000 - 1.469.000
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање - - -
426  Материјал - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 4.200.000 - 4.200.000
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања
 за програмску активност
 1102-0005:

01  Приходи из буџета 5.669.000 - 5.669.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за програмску
 активност 1102-0005: 5.669.000 - 5.669.000

  1102-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Одржавање гробаља

421  Стални трошкови 388.000 - 388.000
423  Услуге по уговору - - -
425  Текуће поправке и одржавање - - -
426  Материјал - - -
541  Земљиште 330.000 - 330.000
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 Извори финансирања
 за програмску активност
 1102-0006:

01  Приходи из буџета 718.000 - 718.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

 Укупно за програмску
 активност 1102-0006: 718.000 - 718.000

 Извори финансирања
 за функцију 410:

01  Приходи из буџета 6.387.000 - 6.387.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

     Укупно за функцију 410: 6.387.000 - 6.387.000
620    Развој заједнице

  1102-1001 ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова
541  Земљиште 5.800.000 - 5.800.000

 Извори финансирања за
 пројекат 1102-1001:

01  Приходи из буџета 5.800.000 - 5.800.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Донације од осталих нивоа 
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1102-1001: 5.800.000 - 5.800.000

  1102-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских моби-
лијара

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 6.000.000 - 6.000.000
425  Текуће поправке и одржавање 7.500.000 - 7.500.000
512  Машине и опрема 25.600.000 - 25.600.000

 Извори финансирања за
 пројекат 1102-1002:

01  Приходи из буџета 39.100.000 - 39.100.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1102-1002: 39.100.000 - 39.100.000

  1102-1003 ПРОЈЕКАТ: Микролокације
423  Услуге по уговору 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за пројекат 1102-1003:
01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1102-1003: 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Приходи из буџета 45.200.000 - 45.200.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

     Укупно за функцију 620: 45.200.000 - 45.200.000
 Извори финансирања за програм 2:

01  Приходи из буџета 51.587.000 - 51.587.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 2: 51.587.000 - 51.587.000

  1301  ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине
810  Услуге рекреације и спорта

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

481  Дотације невладиним 
 организацијама 4.820.000 - 4.820.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
01  Приходи из буџета 4.820.000 - 4.820.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
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 Укупно за програмску
 активност 1301-0001: 4.820.000 - 4.820.000

  1301-0002
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури

422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 170.000 - 170.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01  Приходи из буџета 170.000 - 170.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0002: 170.000 - 170.000

  1301-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Одржавање спортске инфраструктуре

423  Услуге по уговору - - -
511  Зграде и грађевински објекти 7.500.000 3.000.000 10.500.000
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01  Приходи из буџета 7.500.000 - 7.500.000
13  Приходи из претходних година - 3.000.000 3.000.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0003: 7.500.000 3.000.000 10.500.000

  1301-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалних спортских установа

421  Стални трошкови 1.260.000 - 1.260.000
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 170.000 - 170.000
426  Материјал - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:
01  Приходи из буџета 1.430.000 - 1.430.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0004: 1.430.000 - 1.430.000
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 6.500.000 1.521.371 8.021.371
426  Материјал - - -

 Извори финансирања за пројекат 1301-1001:
01  Приходи из буџета 6.500.000 - 6.500.000
13  Приходи из претходних година - 1.521.371 1.521.371
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1001: 6.500.000 1.521.371 8.021.371

  1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата
421  Стални трошкови 51.900 - 51.900
422  Трошкови путовања 21.000 - 21.000
423  Услуге по уговору 218.772 - 218.772
426  Материјал 8.328 - 8.328

 Извори финансирања за
 пројекат 1301-1002:

01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1002: 300.000 - 300.000

 Извори финансирања за функцију 810:
01  Приходи из буџета 20.720.000 - 20.720.000
13  Приходи из претходних година - 4.521.371 4.521.371
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 810: 20.720.000 4.521.371 25.241.371
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150    Опште јавне услуге – истраживање и развој

  1301-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Спровођење омладинске политике

421  Стални трошкови 40.000 4.000 44.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - 546.000 546.000
426  Материјал 115.000 - 115.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:
01  Приходи из буџета 155.000 - 155.000
13  Приходи из претходних година - 550.000 550.000
06  Донације од међународних организација - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0005: 155.000 550.000 705.000
  1301-1006 ПРОЈЕКАТ: Студијска посета најбољих Палилулских студената

424  Специјализоване услуге 2.100.000 - 2.100.000
 Извори финансирања за пројекат 1301-1006:

01  Приходи из буџета 2.100.000 - 2.100.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 1301-1006: 2.100.000 - 2.100.000

 Извори финансирања за функцију 150:
01  Приходи из буџета 2.255.000 - 2.255.000
13  Приходи из претходних година - 550.000 550.000
06  Донације од међународних организација - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 150: 2.255.000 550.000 2.805.000
 Извори финансирања за програм 14:

01  Приходи из буџета 22.975.000 - 22.975.000
13  Приходи из претходних година - 5.071.371 5.071.371
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 14: 22.975.000 5.071.371 28.046.371

  1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе
820    Услуге културе

  1201-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

424  Специјализоване услуге - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама 3.400.000 - 3.400.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01  Приходи из буџета 3.400.000 - 3.400.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 3.400.000 - 3.400.000

  1201-1001 ПРОЈЕКАТ: Манифестација „Улице отвореног срца ”
424  Специјализоване услуге - 600.000 600.000

 Извори финансирања за пројекат 1201-1001:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 600.000 600.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1201-1001: - 600.000 600.000

  1201-1003 ПРОЈЕКАТ: „Месни Домови културе на територији Општине ”
421  Стални трошкови - - -
423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - - -
511  Зграде и грађевински објекти - 1.967.508 1.967.508

 Извори финансирања за
 пројекат 1201-1003:

01  Приходи из буџета - - -
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13  Приходи из претходних година - 1.967.508 1.967.508
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1201-1003: - 1.967.508 1.967.508

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Приходи из буџета 3.400.000 - 3.400.000
13  Приходи из претходних година - 2.567.508 2.567.508
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 820: 3.400.000 2.567.508 5.967.508

830    Услуге емитовања и издаваштва

  1201-0004
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информи-
сања

  421  Стални трошкови - - -
  423  Услуге по уговору - - -

 – гласило „Палилула” 4.050.000 750.000 4.800.000
 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:

01  Приходи из буџета 4.050.000 - 4.050.000
13  Приходи из претходних година - 750.000 750.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0004: 4.050.000 750.000 4.800.000

 Извори финансирања за функцију 830:
01  Приходи из буџета 4.050.000 - 4.050.000
13  Приходи из претходних година - 750.000 750.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 830: 4.050.000 750.000 4.800.000

 Извори финансирања за програм 13:
01  Приходи из буџета 7.450.000 - 7.450.000
13  Приходи из претходних година - 3.317.508 3.317.508
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 13: 7.450.000 3.317.508 10.767.508

  2002  ПРОГРАМ 9: Основно образовање
912    Основно образовање 

  2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа
  421  Стални трошкови - - -

    423  Услуге по уговору 2.500.000 - 2.500.000
424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета - - -

481  Дотације невладиним организацијама 1.300.000 - 1.300.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01  Приходи из буџета 3.800.000 - 3.800.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 2002-0001: 3.800.000 - 3.800.000

  2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.800.000 656.228 9.456.228

 Извори финансирања за пројекат 2002-1001:
01  Приходи из буџета 8.800.000 - 8.800.000
13  Приходи из претходних година - 656.228 656.228
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1001: 8.800.000 656.228 9.456.228

  2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
425  Текуће поправке и одржавање - - -

463  Трансфери осталим
 нивоима власти 10.000.000 579.294 10.579.294
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 Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01  Приходи из буџета 10.000.000 - 10.000.000
13  Приходи из претходних година - 579.294 579.294
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1002: 10.000.000 579.294 10.579.294

  2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.622.000 446.000 5.068.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01  Приходи из буџета 4.622.000 - 4.622.000
13  Приходи из претходних година - 446.000 446.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 2002-1003: 4.622.000 446.000 5.068.000

  2002-1004 ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима
    423  Услуге по уговору 3.500.000 - 3.500.000

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.500.000 - 3.500.000
 Извори финансирања за пројекат 2002-1004:

01  Приходи из буџета 7.000.000 - 7.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1004: 7.000.000 - 7.000.000

  2002-1005 ПРОЈЕКАТ: Електронски дневник – одржавање софтвера
423  Услуге по уговору 250.000 116.400 366.400

 Извори финансирања за пројекат 2002-1005:
01  Приходи из буџета 250.000 - 250.000
13  Приходи из претходних година - 116.400 116.400
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1005: 250.000 116.400 366.400

  2002-1006 ПРОЈЕКАТ: Климе за школе на територији ГО Палилула
512  Машине и опрема 1.450.000 - 1.450.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1006:
01  Приходи из буџета 1.450.000 - 1.450.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1006: 1.450.000 - 1.450.000

  2002-1007 ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним 
школама

425  Текуће поправке и одржавање 2.000.000 - 2.000.000
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за пројекат 2002-1007:
01  Приходи из буџета 2.000.000 - 2.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1007: 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за функцију 912:
01  Приходи из буџета 37.922.000 - 37.922.000
13  Приходи из претходних година - 1.797.922 1.797.922
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 912: 37.922.000 1.797.922 39.719.922

 Извори финансирања за програм 9:
01  Приходи из буџета 37.922.000 - 37.922.000
13  Приходи из претходних година - 1.797.922 1.797.922
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 9: 37.922.000 1.797.922 39.719.922

4.1    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
  0602  ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе

160    Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

  0602-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање месних заједница

421  Стални трошкови 6.550.000 567.707 7.117.707
422  Трошкови путовања - - -
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Раздео Глава
Програмска
класифика-

ција

Функ-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 154.400 - 154.400
426  Материјал - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01  Приходи из буџета 6.704.400 - 6.704.400
13  Приходи из претходних година - 567.707 567.707
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 6.704.400 567.707 7.272.107

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета 6.704.400 - 6.704.400
13  Приходи из претходних година - 567.707 567.707
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 160: 6.704.400 567.707 7.272.107

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 6.704.400 - 6.704.400
13  Приходи из претходних година - 567.707 567.707
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 15: 6.704.400 567.707 7.272.107

 Извори финансирања за главу 4.1:
01  Приходи из буџета 6.704.400 - 6.704.400
13  Приходи из претходних година - 567.707 567.707
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.1: 6.704.400 567.707 7.272.107

4.2    ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН ”
  1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе

820    Услуге културе

  1201-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалних установа културе 

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11.564.191 - 11.564.191
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.055.671 - 2.055.671
413  Накнаде у натури - 680.000 680.000
414  Социјална давања запосленима 300.000 330.000 630.000
415  Накнаде трошкова за запослене - 250.000 250.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
421  Стални трошкови 7.474.000 5.715.000 13.189.000
422  Трошкови путовања 300.000 270.000 570.000
423  Услуге по уговору 14.506.000 4.915.000 19.421.000
424  Специјализоване услуге 4.000.000 500.000 4.500.000
425  Текуће поправке и одржавање 420.000 1.240.000 1.660.000
426  Материјал - 1.770.000 1.770.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 1.064.625 - 1.064.625
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 2.500.000 3.400.000 5.900.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти 500.000 100.000 600.000
512  Машине и опрема 6.750.000 870.000 7.620.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Приходи из буџета 51.434.487 - 51.434.487
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 20.040.000 20.040.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0001: 51.434.487 20.040.000 71.474.487
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Раздео Глава
Програмска
класифика-

ција

Функ-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Приходи из буџета 51.434.487 - 51.434.487
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 20.040.000 20.040.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 820: 51.434.487 20.040.000 71.474.487

 Извори финансирања за програм 13:
01  Приходи из буџета 51.434.487 - 51.434.487
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 20.040.000 20.040.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за програм 13: 51.434.487 20.040.000 71.474.487

 Извори финансирања за главу 4.2:
01  Приходи из буџета 51.434.487 - 51.434.487
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 20.040.000 20.040.000
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.2: 51.434.487 20.040.000 71.474.487

 Извори финансирања за раздео IV :
01  Приходи из буџета 593.785.067 0 593.785.067
13  Приходи из претходних година - 50.242.541 50.242.541
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 20.040.000 20.040.000
07  Донације од осталих нивоа власти - 120.000 120.000
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -

06  Донације од међународних организација - - -

   Укупно за раздео IV: 593.785.067 70.402.541 664.187.608

Члан 6.
Члан 7. мења се тако да гласи: „Средства буџета у износу од 640.024.642 динара и средства из осталих извора у износу 

од 70.429.541 динар, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност 
и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вред-
ност 
у ба-
зној 

годи-
ни

Циља-
на 

вред-
ност 
2017

Циља-
на 

вред-
ност 
2018

Циља-
на 

вред-
ност 
2019

Извор 01
(дин)

Остали 
извори
(дин)

Сви извори
(дин)Ши-

фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101 Програм 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ         48.850.000 4.916.376 53.616.376

 
 

1. Просторни развој у 
складу са плановима

1. Проценат покривености 
територије урбанистичком 
планском документацијом

1 >1    

2. Проценат грађевинског 
земљишта потпуно опремље-
ног комуналном инфраструк-
туром

1 >1    

1001 Пројекат „Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката” - наменски прој. Ми-
нистарства грађевин. и Града Београда         - 1.491.014 1.491.014

Одељење за инспекцијске 
послове- Одсек за извршење

1. Сузбијање бесправне 
градње

1. Број интервенција на 
терену 1 <1    

2. Утрошена средства из 
буџета за рушење и уклањање 
бесправно подигнутих 
објеката

1 >1

3. Проценат решених захтева 
за легализацију објеката 1 >1    

1008 Пројекат „Теретане на отвореном” - постављање теретана на отвореном у насељима на 
територији општине         6.000.000 - 6.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Стварање услова за 
масовно рекреирање 
широке популације

1. Дневни број корисника 
услуга теретане 1 >1    

1010 Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање 
услова живота и рада становништва         42.650.000 3.425.362 45.925.362
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ПРОГРАМ / Програмска активност 
и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вред-
ност 
у ба-
зној 

годи-
ни

Циља-
на 

вред-
ност 
2017

Циља-
на 

вред-
ност 
2018

Циља-
на 

вред-
ност 
2019

Извор 01
(дин)

Остали 
извори
(дин)

Сви извори
(дин)Ши-

фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Омогућавање услова 
за привредни развој 
општине, и живот стано-
вништва

1. Број новоизграђених при-
вредних и стамбених објеката 1 >1    

1012 Пројекат „Комуналне услуге” -Сервисирање трошкова комуналних услуга         200.000 - 200.000
Одељење грађевинских и 
стамбених послова - Одсек 
стамбених и комуналних 
послова

1. Сервисирање трош-
кова комуналних услуга 
за станове у власништву 
Општине

1. Уложена буџетска средства 
у односу на број општинских 
станова

1 >1    

1102 Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ         51.587.000  - 50.937.000

 
 

2. Повећање покри-
вености територије 
комуналним делатнос-
тима одржавања јавних 
зелених површина, 
одржавања чистоће на 
површинама јавне наме-
не и зоохигијене

1. Број m² јавних зелених по-
вршина на којима се уређује и 
одржава зеленило, у односу на 
укупан број m² јавних зелених 
површина

1 >1    

2. Број m² површина јавне на-
мене где се одржава чистоћа, 
у односу на укупан број m² 
јавне намене

1 >1    

0005 Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца         5.669.000 - 5.869.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Адекватан квали-
тет пружених услуга 
уређивања, одржавања и 
коришћења пијаца

1. Број опремљених пијачних 
места, у односу на укупан број 
пијачних места предвиђених 
у складу са општинском 
Одлуком

1 >1    

0006 Програмска активност Одржавање гробаља         718.000 - 668.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга одржа-
вања гробаља

1. Број интервенција, у односу 
на укупан број поднетих ини-
цијатива грађана за чишћење 
и одржавање гробаља

1 >1    

1001 Пројекат „Уређење паркова” -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији ГО 
Палилула         5.800.000 - 5.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа
 

Уређење паркова и 
унапређење здравља 
становништва

1.Укупан број m² зелене 
површине на којој се уређује и 
одржава зеленило

1 >1    

2. Укупан број урбаних цели-
на/паркова на којој се уређује 
и одржава зеленило

1 >1    

1002 Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара”         39.100.000 - 39.100.000

Веће градске општине- члан 
Већа
 

Исправност парковских 
мобилијара и доступ-
ност паркова широј 
популацији

1.Број новоуграђених/ре-
монтованих мобилијара у 
односу на утрошак буџетских 
средстава

1 >1    

2. Степен задовољства квали-
тетом паркова и парковских 
мобилијара

1 >1    

1003 Пројекат микролокације - Микрорегулација парцела за киоске         300.000 - 300.000

Одељење грађевинских и 
стамбених послова
 

Развој приватног преду-
зетништва

1.Број новоотворених киоска 
/број затворених киоска 1 >1    

2. Висина прихода од ко-
муналних такси за заузеће 
јавних површина 

1 >1    

0101 Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ         25.000 572.617 1.782.207

 
2. Раст производње и 
стабилност дохотка 
произвођача

1. Коришћење пољопри-
вредних површина у односу 
на укупне пољопривредне 
површине

1 >1    

0003 Програмска активност Мере подршке руралном развоју         25.000 572.617 1.782.207

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурент-
ног пољопривредног 
сектора

1. Проценат буџетских 
средстава који се издваја за 
уређење атарских путева

1 >1    

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ          - 4.505.042 4.505.042

 
1. Унапређење квалитета 
елемената животне 
средине

1. Проценат буџета намењен 
заштити животне средине у 
односу на укупан буџет

1 >1    

0001 Програмска активност Управљање заштитом животне средине         - 1.340.840 1.340.840

Штаб за ванредне ситуације 
општине Палилула

1. Испуњење обавеза 
у складу са законима 
у домену постојања 
стратешких и оператив-
них планова као и мера 
заштите

1. Усвојен програм заштите 
животне средине са акционим 
планом

да да
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1002 Пројекат „Дренажа канала у Крњачи”- Дренажа и чишћење регулационих канала на 
левој обали Дунава         - 12.382 12.382

Штаб за ванредне ситуације 
општине Палилула

1. Одводњавање 
пољопривредног 
земљишта

1. Утрошак буџетских сред-
става / км очишћених канала 1 >1    

1003 Пројекат: „Чишћење снега” - чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима         - 3.151.820 3.151.820

Штаб за ванредне ситуације 
општине Палилула

1.Омогућавање несмета-
ног одвијања саобраћаја 
у условима природних 
непогода

1. Утрошак буџетских сред-
става / км очишћених путева 1 >1    

0701 Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА         1.155.000 15.462.780 16.617.780

 

2. Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
смањење броја саобраћај-
них незгода

1. Број саобраћајних незгода / 
инцидената 1 <1    

0002 Програмска активност Одржавање саобраћајне инфраструктуре - за одржавање некате-
горисаних путева и путних прелаза на железници         1.155.000 4.119.051 5.274.051

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Опремање и одржа-
вање саобраћајне сигна-
лизације на путевима и 
улицама
 

1.Број пружних прелаза са 
постављеним полу - рампама 1 >1    

2. Број поправљених и ново-
постављених саобраћајних 
знакова и семафора 

1 >1

3.Број саобраћајних несрећа 
на пружним прелазима на 
територији ЛСУ

1 >1    

1001 Пројекат „Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а” - улагање у саобраћајну 
опремљеност у насељима на територији Општине - 8.343.729 8.343.729

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Побољшање услова 
превоза путника у јавном 
саобраћају

1. Уложена буџетска средства 
у односу на број изграђених 
надстрешница

1 >1  

1002 Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Палилула” - едукативни 
пројекат обуке ученика у области безбедности саобраћаја - 3.000.000 3.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Финансирање про-
грама општинског тела 
за координацију без-
бедности саобраћаја на 
путевима ГО Палилула

1. Уложена буџетска средства 
у односу на број саобраћај-
них несрећа са страдалим и 
повређеним ученицима на 
територији ГО Палилула

1 >1  

2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         37.922.000 1.797.922 38.112.400

 
1. Потпуни обухват 
основним образовањем и 
васпитањем

1. Обухват деце основним 
образовањем (разложено 
према полу)

1 >1    

0001 Програмска активност Функционисање основних школа         3.800.000  - 3.500.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-об-
разовни рад са децом у 
основним школама 

1. Проценат школа у којима 
је надлежна инспекција 
(санитарна за хигијену, 
грађевинска за грађевинске 
услове и инспрекција заштите 
која котролише безбедност и 
здравље на раду) констато-
вала неиспуњење основних 
критеријума

1 <1    

1001 Пројекат „Исхрана и смештај ученика” - намењено деци са сметњама у развоју         8.800.000 656.228 8.800.000
Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове- Одсек за друштвене 
делатности

1. Подршка деци са 
сметњама у развоју

1. Број ученика / износ 
буџетских средстава која се 
издвајају за исхрану и смештај 
школске деце

1 <1    

1002 Пројекат „Текуће поправке школа” - за трошкове редовног одржавања школске инфра-
структуре         10.000.000 579.294 11.000.000

Веће градске општине
1. Ефикасно основно об-
разовање и рационална 
употреба средстава 

1. Проценат буџета који се 
издваја за текуће одржавање 
објеката оснвоних школа

1 >1    

2. Проценат буџета који се 
издваја за набавку и текуће 
одржавање опреме у основ-
ним школама

1 >1    

1003 Пројекат: „Превоз ученика - редован” - Превоз ученикаОШ „Олга Петров”, ради редов-
ног похађања наставе         4.622.000 446.000 5.446.000

Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове- Одсек за друштвене 
делатности

1.Ефикасно основно об-
разовање и рационална 
употреба средстава 

1. Број превезених ученика 
/ износ буџетских средстава 
која се издвајају за превоз 
школске деце

1 <1    

1004 Пројекат: „Награде ученицима” - Додела награда „Вук Караџић” за постигнут одличан 
успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима         7.000.000 - 7.000.000
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Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове- Одсек за друштвене 
делатности

1. Унапређење квалитета 
образовања и васпи-
тања услова у основним 
школама

1. Број талентоване деце 
подржане од стране града/
општине у односу на укупан 
број деце у школама 

1 >1    

2. Износ буџетских средстава 
која се издвајају за награђи-
вање ученика

1 >1    

1005 Пројекат: „Електронски дневник - одржавање софтвера” - за трошкове ажурирања 
софтвера         250.000 116.400 366.400

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Већа доступност ин-
формација о оцењивању 
ученика

1. Број притужби родитења на 
ажурност рада софтвера 1 >1    

2.Висина просечне оцене 
збирно за све разреде на крају 
школске године

1 >1

3. Проценат буџета за одржа-
вање софтвера 1 >1    

1006 Пројекат: „Климе за школе на територији ГО Палилула” - Набавка клима уређаја за 
школе         1.450.000 - 5.446.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Побољшање услова 
одвијања наставе

1. Број притужби наставника 
и ученика на температуру у 
учионицама

1 <1    

1007
Пројекат: „Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама” - 
Инсталација и одржавање система видео надзора у ОШ и централне јединице у МУП 
Палилуле

        2.000.000 - 2.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Повећање безбедности 
наставника и ученика у 
ОШ Палилуле 

1. Број притужби наставника 
и ученика на ажурност рада 
софтвера

1 >1    

2. Учешће буџетских издатака 
/ обухват школа пројектом 1 <1    

0901 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА         28.457.000 7.114.680 35.811.680

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Повећање доступности 
права и услуга социјалне 
заштите

1. Проценат корисника мера 
и услуга социјалне и дечје 
заштите који се финансирају 
из буџета Општине у односу 
на број становника 

1 >1    

2.Број грађана/ки корисника 
мера материјалне подршке 
обезбеђених средствимa 
локалног буџета 

1 >1    

3.Број избег. ИРЛ,повратника 
/ адекватно решавање стамбе-
них услова

1 >1    

4. број изб. ИРЛ,повратника /
економско оснаживање 1 >1

2. Унапређењ квалитета 
услуга социјалне заштите

1. Висина средстава из буџета 
града/општине намењених 
имплементацији Одлуке о 
правима на услуге социјалне 
заштите и мере материјалне 
подршке (као % у односу на 
буџет)

5,01%    

2. Удео корисника лиценци-
раних услуга у укупном броју 
корисника услуга

1 >1    

3. Износ (%) буџетских 
издвајања за удружења 
грађана који делују у области 
социјалне заштите (социо-
хуманитарне организације, 
Црвени крст)

0,48%    

0003 Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама         2.100.000 800.000 3.200.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Подстицање развоја 
разноврсних социјал-
них и других услуга у 
заједници

1. Број удружења / хуманитар-
них организација које добијају 
средства из буџета ЛС

1 >1    

2.Број програма које реализују 
ове организације 1 >1

0004 Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге         257.000 183.023 440.023

Веће градске општине- члан 
Већа

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

1. Износ / % буџетских 
издвајања за саветодавно - те-
рапијске и социо - едукативне 
услуге у односу на на укупан 
износ / % буџетских издвајања 
за социјалну заштиту

1,24%

2. Број и корисника саве-
тодавно - терапијских и 
социо - едукативних услуга у 
заједници

1 >1    
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0005 Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста         500.000 - 500.000

Веће градске општине- члан 
Већа

Социјално деловање 
- олакшавање људске па-
тње пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима 
у невољи, развијањем со-
лидарности међу људима, 
организовањем различи-
тих облика помоћи

1.Број акција на прикупљању 
различитих врста помоћи 1 >1    

2.Број дистрибуираних пакета 
хране за социјално угрожено 
становништво

1 >1

3. Број корисника народне 
кухиње (или број подељених 
оброка у народној кухињи)

1 >1

4.Број волонтера Црвеног 
крста 1 >1    

0007 Програмска активност Подршка материјално угрожених лица / породица - средствима 
Градске општине и Комесаријата за избеглице РС         600.000 60.000 600.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Обезбеђење подршке 
за материјално угрожена 
лица / породице

1. Проценат буџетских 
издвајања за подршку ма-
теријално угрожених лица / 
породица

0,09%    

1. Број материјално угроже-
них лица којима је обезбеђена 
подршка из буџета

1 >1    

1001 Пројекат Акција Палилулски мајстор - Помоћ пензионерима са најнижим примањима у 
уклањању кварова у домаћинству         2.500.000 114.754 2.614.754

Веће градске општине- члан 
Већа

Обезбеђивање помоћи 
најугроженијем стано-
вништвуу уклањању 
кварова у домаћинству

1. Број сервисних интервен-
ција у односу на утрошак 
буџетских средстава

1 >1    

2.Степен задовољства квали-
тетом сервисних интервен-
ција

1 >1    

1002 Пројекат: Акција „Колица за бебе”         12.000.000 - 12.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Помоћ породици и 
подстицај наталитету

1. Број подељенихколица за 
бебе у односу на утрошак 
буџетских средстава

1 >1    

1003 Пројекат: „ Помоћ старијим лицима и инвалидима” - Обезбеђивање услуга интернисте, 
физијатра старим лицима         2.500.000 - 2.500.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Помоћ старима и 
инвалидима у услугама 
здравства

1. Број извршених здравстве-
них услуга у односу на утро-
шак буџетских средстава

1 >1    

1005 Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица - Помоћ избеглим и расељеним 
лицима у трајном решавању стамбеног питања         - 550.000 550.000

Веће градске општине- члан 
Већа
 

1.Трајно стамбено 
збрињавање избеглих и 
расељених лица
 

1.Број стамбено збринутих 
лица у односу на утрошак 
буџетских средстава

1 >1    

2.Степен задовољства квали-
тетом сервисних интервен-
ција

1 >1    

1006 Пројекат: Грађевински пакети за избегла и расељена лица -Помоћ избеглим и расељеним 
лицима у трајном решавању стамбеног питања         - 330.000 330.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1.Трајно стамбено 
збрињавање избеглих и 
расељених лица

1.Број стамбено збринутих 
лица у односу на утрошак 
буџетских средстава

1 >1    

2.Степен задовољства квали-
тетом сервисних интервен-
ција

1 >1    

1008 Пројекат: Економско оснаживање избеглица - подршка пројектима за самостално издр-
жавање избеглица         - 200.000 200.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Успешнија интеграција 
избеглица

1. Број лица међу избеглицама 
која се самостално издржавају 1 >1    

1009 Пројекат: Економско оснаживање ИРЛ - подршка пројектима за самостално издржавање 
ИРЛ         - 1.000.000 1.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Успешнија интеграција 
ИРЛ

1. Број лица међу ИРЛ која се 
самостално издржавају 1 >1    

1011 Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија - Подршка пројекти-
ма за самостално издржавање социјално угрожених категорија         4.000.000 - 4.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Успешнија интеграција 
социјално угрожених 
категорија

1. Број социјално угрожених 
лица која се самостално 
издржавају производњом из 
пластеника

1 >1    

1013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи         - 3.876.903 3.876.903

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Успешнија интеграција 
становника контејнер-
ског насеља

1. Број домаћинстава у оквиру 
контејнерског насеља која 
самостално плаћају трошкове 
ЕДБ-а

1 >1    
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ПРОГРАМ / Програмска активност 
и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вред-
ност 
у ба-
зној 

годи-
ни

Циља-
на 

вред-
ност 
2017

Циља-
на 

вред-
ност 
2018

Циља-
на 

вред-
ност 
2019

Извор 01
(дин)

Остали 
извори
(дин)

Сви извори
(дин)Ши-

фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1014 Пројекат: Једнодневни излети пензионера - туристичке туре намењене најстаријим 
суграђанима         4.000.000 - 4.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Унапређење положаја 
пензионера обезбеђи-
вањем мера материјалне 
подршке

1. Број лица обухваћених 
акцијом у односу на утрошак 
буџетских средстава

1 >1    

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ         58.884.487 23.357.508 80.311.995

 
 
 
 

1. Подстицање развоја 
културе

1. Број грађана у Општини у 
односу на укупан број устано-
ва културе

1 >1    

2.Број субјеката културне 
инфраструктуре према типу 
(установа кулутре, КУД, 
удружења)

1 >1    

3. Укупно издвајање за култу-
ру у оквиру локалног буџета 1 >1    

2. Остваривање јавног 
интереса у области инфо-
рмисања

1. Број сати произведених 
и емитованих ТВ и радио 
садржаја који доприносе 
остварењу општег интереса

1 >1    

0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе - подршка раду 
индиректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан”         51.434.487 20.040.000 69.824.487

Директор ЦК „Влада 
Дивљан” 

1. Обезбеђење редовног 
функционисања установа 
културе 

1. Број запослених у установа-
ма културе у односу на укупан 
број запослених у ЈЛС

1 >1    

2. Проценат учешће соп-
ствених прихода у буџету 
установа културе 

1 >1

3. Годишња потрошња елек-
тричне енергије у KW по m2 
површине 

1 <1    

0002 Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва         3.400.000 - 3.000.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Повећање учешћа 
грађана у културној про-
дукцији и уметничком 
стваралаштву

1. Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима 
који су одржани

1 >1    

2. Број грађана који су учест-
вовали у програмима култур-
не продукције и уметничког 
стваралаштва

1 >1    

0004 Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 
информисања о питањима од интереса за живот и рад грађана         4.050.000 750.000 4.800.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Повећана понуда 
квалитетних медијских 
садржаја из области 
друштвеног живота 
локалне заједнице

1. Број програмских садржаја 
подржаних на конкурсима 
јавног информисања

1 >1    

2. Број издатих билтена града/
општине (штампани или 
електронски)

1 >1    

1001 Пројекат Манифестација „Улице отвореног срца”         - 600.000 600.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Дружење међу омлади-
ном и широм попула-
цијом

1. Степен задовољства мани-
фестацијом 1 >1    

1003 Пројекат „Месни Домови културе на територији Општине” - подршка раду месних домо-
ва културе         - 1.967.508 2.087.508

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Подршка развоју 
културе и културног 
стваралаштва на нивоу 
Градске општине

1. Утрошак буџетских сред-
става / број домова културе у 
функцији

1 >1    

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ         22.975.000 5.071.371 28.226.371

 
 
 

1. Обезбеђење услова 
за бављење спортом 
свих грађана и грађанки 
Општине

1. Број чланова спортских 
организација и удружења да да    

2. Број спроведених акција, 
програма, пројеката који под-
ржавају активно и рекреатив-
но бављење спортом

да да    

3.Проценат буџета града/
општине намењен за спорт 1 >1    

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима         4.820.000 - 4.320.000

Веће градске општине- члан 
Већа

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

1. Број посебних програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
Oпштине

1 >1    

2. Проценат буџета намењен 
финансирању спортских 
организација 

1 >1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0002 Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури         170.000 - 170.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Унапређење предшкол-
ског и школског спорта

1. Број објеката који је досту-
пан за коришћење предшкол-
ском и школском спорту

1 >1    

2. Просечан број сати у годи-
ни када су постојећи објекти 
доступни предшколском и 
школском спорту

1 >1

3. Број програма којима се ре-
ализују активности школског 
спорта

1 >1    

0003 Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре - трошкови изградње, 
опремања и одржавања спортских објеката         7.500.000 3.000.000 10.500.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Редовно одржавање 
постојећих спортских 
објеката од интереса за 
Општину

1. Број постојећих функцио-
налних спортских објеката 1 >1    

2. Укупна површина спорт-
ских терена/укупан број 
становника у Општини

1 >1

3. Трошкови одржавања 
спортских објеката у односу 
на укупну површину спорт-
ских објеката

1 <1    

0004 Програмска активност Функционисање локалних спортских установа - трошкови редов-
ног рада спортских објеката         1.430.000 - 1.610.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Обезбеђивање услова 
за рад установа из обла-
сти спорта

1. Број програма које реа-
лизују установе из области 
спорта

1 >1    

2. Број спортских органи-
зација које користе услуге 
установа из области спорта

1 >1

3. Трошкови одржавања 
спортских приредби у односу 
на укупне трошкове одржа-
вања спортских објеката

1 >1    

0005 Програмска активност Спровођење омладинске политике - финансирање активности 
којима се побољшава положај младих на Палилули         155.000 550.000 705.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Подршка активном 
укључивању младих у 
различите друштвене 
активности

1. Број младих корисника 
услуга мера омладинске 
политике

1 >1    

2. Број младих жена корисни-
ка услуга 1 >1    

1001 Пројекат Акција „Пливајмо заједно” - Обука пливања у закупљеним терминима на 
базену „Ташмајдан”         6.500.000 1.521.371 8.521.371

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Популаризација пли-
вања међу омладином

1.Утрошак буџетских средста-
ва / број полазника курса 1 <1    

1.Број полазника курса који 
су пропливали 1 >1    

1002 Пројекат „Дунавска регата” - подршка одржавању међународне туристичке манифеста-
ције         300.000 - 300.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Развој туризма кроз 
популаризацију наутике

1. Утрошак буџетских сред-
става / број учесника у регати 1 <1    

1006 Пројекат „Студијска посета најбољих Палилулских студената” - Посета Палилулских 
студената европским Универзитетима         2.100.000 - 2.100.000

Одељење за друштв. делатн. 
и заједничке послове- Кан-
целарија за младе

1. Интеракција студената 
из различитих земаља

1. Уложена буџетска средства / 
број учесника- студената 1 <1

0602 Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ         355.557.980 7.604.245 364.693.567

 
 
 

1. Одрживо управно и 
финансијско функци-
онисање Општине у 
складу са надлежностима 
и пословима локалне 
самоуправе

1. Суфицит или дефицит 
локалног буџета да да    

2. Однос броја запосле-
них у Општини и законом 
утврђеног максималног броја 
запослених

1 <1    

3. Број донетих аката органа и 
служби Општине 1 >1    

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина         313.143.423 6.489.138 319.915.610

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - УП-
РАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове рада Управе Градске општине       313.143.423 6.434.138 319.860.610
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фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Начелник Управе градске 
општине
 

1. Функционисање 
управе 

1. Број решених предмета по 
запосленом 1 >1    

2.Проценат решениих пред-
мета у календарској години (у 
законском року, ван законског 
рока)

1 >1

3. Проценат попуњености 
радних места која подразу-
мевају вођење управног 
поступка 

1 >1

0001
Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Јавни 
ред и мир некласификован на другом месту - за доделу месечне и годишње награде 
најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца 

        - 55.000 55.000

Веће градске општине- члан 
Већа

1. Изградња ефикасног 
превентивног система 
заштите и спасавања на 
избегавању последица 
елементарних и других 
непогода 

1. Број награђених полицајаца 
у односу на број запослених у 
ОУП Палилула

1 >1    

2. Број награђених ват-
рогасаца у односу на број 
интервенција на територији 
ГО Палилула

1 >1

0002 Програмска активност Функционисање месних заједница - за трошкове редовног рада 
месних заједница         6.704.400 567.707 7.249.400

Одељење за општу управу- 
Одсек за сарадњу са месним 
заједницама

1. Обезбеђено задовоља-
вање потреба и интереса 
локалног становништва 
деловањем месних 
заједница 

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

1 >1

0003 Програмска активност Сервисирање јавног дуга         12.595.000 - 12.595.000

Начелник Управе градске 
општине

1. Одржавање финансијс-
ке стабилности града/
општине и финансирање 
капиталних инвестицио-
них расхода 

1. Учешће издатака за сер-
висирање дугова у текућим 
приходима ≤ 15%

1,97%

2. Удео дугорочних дугова 
за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода у 
укупном јавног дугу града/
општине

1 >1

0004 Програмска активност Општинско правобранилаштво - за трошкове заступања права и 
интереса Општине пред домаћим и међународном судовима         11.628.400 - 11.523.400

Општинско правобрани-
лаштво градске општине 
Палилула- Општински 
правобранилац

1. Заштита имовинских 
права и интереса града/
општине 

1. Број решених предмета у 
односу на укупан број пред-
мета на годишњем нивоу

1 >1

2. Број правних мишљења 
која су дата органима града/
општине , стручним службама 
и другим правним лицима 
чија имовинска и друга права 
заступа

1 >1

0009 Програмска активност Текућа буџетска резерва         3.514.757 - 5.002.757

0010 Програмска активност Стална буџетска резерва         600.000 - 600.000

1001 Пројекат „Услуге медијског праћења” - за маркетиншке трошкове заступљеости Општи-
не у медијима         7.172.000 487.400 7.547.400

Помоћник председника 
градске општине

1. Комуникација са 
јавношћу и испољавању 
њихових потреба

1. Број чланака/репортажа у 
којима се помиње ГО Палилу-
ла на годишњем нивоу

1 >1    

2. Број чланака/репортажа 
у позитивној конотацији у 
односу на укупан објављени 
број

1 >1    

1002
Пројекат „Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и 
изборна права - Палилула у Секретаријату за управу Градске управе града Београда”- за 
трошкове превоза матичара

        - 60.000 60.000

Начелник Управе градске 
општине

1. Лакше и брже оства-
рење права грађана по 
питању личних стања 
грађана, вођења матич-
них књига и изборних 
права 

1. Број остварених услуга 
матичне службе (укупан број 
предмета који су у току, број 
потврда и других докумената 
издатих физичким и правним 
лицима)

1 >1    

2. Проценат буџета општине 
који се користи за трошкове 
и планове рада /програме 
матичне службе

1 >1    
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ПРОГРАМ / Програмска активност 
и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вред-
ност 
у ба-
зној 

годи-
ни

Циља-
на 

вред-
ност 
2017

Циља-
на 

вред-
ност 
2018

Циља-
на 

вред-
ност 
2019

Извор 01
(дин)

Остали 
извори
(дин)

Сви извори
(дин)Ши-

фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1004 Пројекат: „Општинска слава и Дан општине” - за режијске трошкове обележавања         200.000 - 200.000

Председник градске 
општине

1. Комуникација са јавно-
шћу и промоција градске 
Општине

1. Уложена буџетска средства / 
број угошћених људи 1 <1

2101 Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ         34.611.175 27.000 34.638.175
1. Ефикасно и ефективно 
функционисање органа 
политичког система 
локалне самоуправе

1. x - -    

2.x - -    

0001
Програмска активност Функционисање локалне скупштине - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и 
финансирање редовног рада политичких субјеката

        10.107.775 27.000 10.134.775

Председник скупштине 
градске општине

1. Функционисање локал-
не скупштине

1. Број усвојених аката 1 >1
2. Број седница скупштине 
општине 1 <1

0002
Програмска активност Функционисање извршних органа - ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ - за трошкове редовног рада Председника и 
Већа Градске општине

        24.503.400 - 24.503.400

Председник градске 
општине

1. Функционисање 
извршних органа

1. Број усвојених аката 1 >1
2. Број седница извршних 
органа 1 <1

УКУПНО ПРОГРАМИ         640.024.642 70.429.541 710.454.183

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-2/2017-I-7, 27. фебруар 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 7. седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, на основу члана 20. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), а у вези са одредбама 
Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 30/03, 11/05, 
18/11, 17/12, 44/14, 11/15 и 61/15), донела је

ОДЛУКУ
О УРЕЂИВАЊУ, ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИ-
ВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се организовање сахрањивања 

умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, уп-
рављање, уређивање и одржавање гробља која нису одређе-
на као градска гробља одлуком о уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању. 

Гробља у смислу ове одлуке, су гробља у насељу: 
– Велико Село, 
– Сланци,
– Вишњица, 
– Овча,
– Стара Борча и 
– Врбовски. 

Члан 2.
На подручју градске општине Палилула, гробља 

одређена за сахрањивање, која нису дефинисана као град-
ска гробља, одређује својом одлуком Скупштина Градске 
општине Палилула. 

Члан 3.
Гробље или део гробља одређено у члану 1. став 2. ове 

одлуке може се ставити ван употребе у складу са одгова-
рајућим урбанистичким планом и случајевима предвиђе-
ним законом, о чему одлуку доноси Скупштина Градске 
општине Палилула. 

Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља 
може се користити за друге намене према урбанистичком 
плану, по истеку рока почивања за сва гробна места или по-
сле извршеног преноса посмртних остатака из оних гроб-
них места за која није истекао рок којим је продужено по-
чивање посмртних остатака. 

Oрганизациона јединица из члана 4. став 1. ове одлуке 
може одредити да се за одређено време не обавља сахрањи-
вање на гробљу или делу тог гробља ако за то више нема 
места. 

Члан 4. 
Организовање сахрањивања умрлих, уређивање и одр-

жавање гробља из члана 1. став 2. ове одлуке обавља орга-
низационa јединица Управе Градске општине Палилула на-
длежна за послове финансија и привреде (у даљем тексту: 
организациона јединица).



27. фебруар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 9 – 29

Обављање појединих послова из оквира ове комуналне 
делатности Градска општина Палилула, на предлог орга-
низационе јединицe, може поверити другом предузећу, од-
носно предузетнику (у даљем тексту: предузеће, односно 
предузетник), уговором на основу јавног конкурса, на вре-
ме од пет година.

Члан 5. 
Oрганизационa јединица, предузеће, односно преду-

зетник коме се повере послови обављања комуналне делат-
ности, дужно је да се у свом раду у свему придржава закона 
и одредаба ове одлуке. 

II. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА

Члан 6.
Уређивање и одржавање гробља у смислу ове одлуке је 

опремање простора за сахрањивање, уређивање, опремање 
и одржавање објеката и уређаја на гробљу који служе за оба-
вљање погребне услуге (капеле, чуварске кућице, јавни WC-
и, јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза 
унутар гробља и простора између гробних места, одржа-
вање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, ук-
лањање снега и леда унутар гробља, као и обављање других 
послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља 
и одржавањем гробних места и надгробних обележја. 

Члан 7.
Уређивање и одржавање гробља обавља се према го-

дишњем програму уређивања и одржавања гробља који до-
носи организациона јединица или предузеће, односно пре-
дузетник, до 31. децембра текуће године за наредну годину, 
уз претходно прибављену сагласност Већа Градске општине 
Палилула. 

Члан 8.
Пројектом гробља, простор на гробљу намењен за са-

храњивање дели се на парцеле унутар којих се налазе гроб-
на места, који се обележавају бројевима. 

Под гробним местом, у смислу ове одлуке, подразумева 
се гроб, гробница и место за смештај урне са пепелом кре-
мираних посмртних остатака. 

Oрганизациона јединица или предузеће, односно преду-
зетник, дужно је да води евиденцију парцела и гробних мес-
та са именима сахрањених лица и датумом сахране, евиден-
цију о полагању урне и преносу посмртних остатака и друге 
евиденције у вези са обављањем ове комуналне делатности. 

Члан 9.
О одржавању гробних места и надгробних обележја на 

њима старају се искључиво њихови корисници, породица и 
сродници. 

Члан 10.
За постављање, преправку и уклањање споменика и дру-

гих предмета на гробним местима, потребно је писмeно 
одобрење организационe јединицe или предузећa, односно 
предузетникa.

За предузимање било какве радње на споменику или 
другом предмету на гробљу или гробници која има својство 
споменика културе, потребно је претходно прибавити са-
гласност надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

Oрганизациона јединица или предузеће, односно преду-
зетник дужно је да без одлагања обавести комуналног ин-
спектора Градске општине Палилула о извођењу радова без 
одобрења из ст. 1. и 2. овог члана. 

Члан 11. 
Занатски радови на гробљу за које је прибављено одо-

брење, у смислу члана 10. ове одлуке, могу се обављати под 
следећим условима: 

– да се изводе у радне дане у времену од 7,00 до 14,00 ча-
сова, и то тако да се до највеће мере очува мир и достојан-
ство гробља; 

– грађевински материјал (песак, шљунак и др.), дозвоље-
но је држати на гробљу само за најкраће време које је нео-
пходно за извршење радова и то тако да се тиме не омета 
приступ и кретање посетилаца гробља, а у случају прекида 
као и после завршетка радова, извођач је дужан да гради-
лиште без одлагања доведе у првобитно стање; 

– за превоз материјала потребног за извођење занатских 
радова на гробљу, могу се користити само путеви и стазе 
које одреди организациона јединица или предузеће, од-
носно предузетник;

– ако се приликом извођења радова пронађу делови сан-
дука, кости и сл. радови се одмах обустављају и о томе без 
одлагања обавештавају организациона јединица или преду-
зеће, односно предузетник; 

– ако се приликом извођења радова нађу предмети од 
вредности, они се морају без одлагања предати организаци-
оној јединици или предузећу, односно предузетнику;

– точећа места на водоводу морају се после употребе за-
творити, а алат се не сме прати на чесми. 

Oрганизациона јединица може да забрани извођење за-
натских радова на гробљу или појединим деловима гробља 
у одређено доба дана или одређене дане, или одређено доба 
године. 

Извођачу занатских радова који се не придржава одре-
даба овог члана или других одредаба о реду на гробљу, ор-
ганизациона јединица или предузеће, односно предузетник 
може забранити рад на гробљу. 

Члан 12.
На гробљу је забрањено подизање и постављање обе-

лежја или других ознака које нису у вези са сахрањеним ли-
цима на гробљу. 

Забрањено је постављање обележја на гробницама, спо-
меницима и спомен-обележјима који изгледом, знацима 
или натписом вређају патриотска, верска, национална и 
друга осећања грађана. 

III. ОРГАНИЗОВАЊЕ САХРАЊИВАЊА

Члан 13.
Под организовањем сахрањивања, у смислу ове одлуке, 

подразумева се омогућавање услова за укоп посмртних ос-
татака умрлог и друге радње које се у том циљу предузимају. 

Гробље на коме ће се извршити укоп посмртних остата-
ка умрлог или смештај урне, одређује предузеће, односно 
предузетник и то, по правилу, према пребивалишту умрлог 
у часу смрти. 

Члан 14.
Сахрањивање на гробљу мора се обезбедити сваког дана 

осим недеље и првог дана државног празника, и то у вре-
ме које одреди организациона јединица или предузеће, од-
носно предузетник.

IV. КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА

Члан 15.
Гробно место за сахрањивање посмртних остатака умр-

лог даје на коришћење организациона јединица или преду-
зеће, односно предузетник.
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Гроб и место за смештај урне код прве сахране дају се на 
коришћење на време од 10 година, а гробница на време од 
10 до 50 година. 

Члан 16.
Међусобна права и обавезе између лица коме се даје 

гробно место на коришћење (у даљем тексту: корисник 
гробног места) и организациона јединица или предузеће, 
односно предузетник, уређују се писаним уговором. 

Гробно место које је дато на коришћење не може се ста-
вљати у правни промет.

Члан 17.
Гробно место код прве сахране даје се на коришћење 

сродницима умрлог по следећем редоследу: брачни друг 
умрлог, дете умрлог, родитељи умрлог. Уколико нема наве-
дених лица, гробно место даје се на коришћење осталим 
сродницима по крви умрлог. 

Члан 18.
Гробно место даје се на коришћење лицу по редоследу 

утврђеном у члану 17. ове одлуке. 
Ако има више лица истог степена сродства са умрлим, 

корисник гробног места је лице које они споразумно, из-
међу себе, одреде. У супротном, организациона јединица 
или предузеће, односно предузетник ће одредити корисни-
ка гробног места. 

Члан 19.
После прве сахране у исто гробно место могу се, уз пис-

мену сагласност корисника гробног места, сахранити лица 
из члана 17. ове одлуке. 

У случају смрти корисника гробног места, право ко-
ришћења гробног места припада физичком лицу које је ог-
лашено за његовог наследника. 

Ако је више лица оглашено за наследнике, ова лица дуж-
на су да једног између себе одреде као заједничког пуно-
моћника и да примерак судски овереног пуномоћја доставе 
организационој јединици или предузећу, односно преду-
зетнику. 

Члан 20.
Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном 

месту најмање 10 година од дана сахрањивања (у даљем 
тексту: обавезан рок почивања). 

У гроб за који није истекао рок обавезног почивања 
могу се сахрањивати само лица из члана 17. ове одлуке. 

Члан 21.
Корисник гробног места, породица, сродници и друга 

лица имају право да по истеку рока обавезног почивања 
продуже рок почивања, под условом да се гробно место 
уредно одржава и да је плаћена накнада за протекло време 
почивања. 

Не може се продужити рок почивања за гробна места на 
гробљу или делу гробља која су стављена ван употребе. 

Члан 22.
Посмртне остатке из гробова и гробница којима је ис-

текао рок обавезног почивања, а исти није продужен, орга-
низациона јединица или предузеће, односно предузетник 
преноси у посебан заједнички гроб или гробницу, ако за 
то постоје услови на гробљу, и ако након писмене опомене 
корисник гробног места у остављеном року од 30 дана не 
продужи рок почивања. У том случају организациона једи-

ница или предузеће, односно предузетник, може извршити 
пренос посмртних остатака, одредити другог корисника тог 
гробног места, а надгробна обележја и друге предмете укло-
нити без обавезе њиховог чувања. 

 У случају када се писмена опомена није могла уручити, 
организациона јединица или предузеће, односно преду-
зетник, путем обавештења у средствима јавног информи-
сања позваће корисника да поступи у складу са одредбама 
из става 1. овог члана.

V. РЕД НА ГРОБЉУ

Члан 23.
На гробљу се одржава ред и потпуни мир.
Гробље је отворено за посетиоце сваки радни дан у вре-

мену које одреди организациона јединица или предузеће, 
односно предузетник.

Oрганизациона јединица или предузеће, односно преду-
зетник може из нарочито оправданих разлога привремено 
да забрани приступ на гробље.

Члан 24.
На гробљу је забрањено: 
– улажење и задржавање ван радног времена гробља; 
– приступ деци млађој од десет година без пратње 

одраслог лица; 
– прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење 

дрвећа, кидање цвећа и других засада; 
– гажење, прљање и скрнављење гробних места;
– наношење штете надгробним обележјима;
– нарушавање мира на гробљу;
– увођење животиња; 
– вожење бицикла, мотоцикла и других моторних вози-

ла, ако то није одобрено посебном дозволом;
– стварање нечистоће, бацање увелог цвећа и других 

предмета на стазама, путевима и зеленим површинама; 
– остављање хране на гробним и другим местима на 

гробљу; 
– фотографисање у виду заната и вршење других услуга 

без одобрења организационе јединице или предузећа, од-
носно предузетника и лица које се стара о сахрани; 

– продавање било какве робе без одобрења организаци-
оне јединице, као и рекламирање производа и услуга, што 
подразумева каталошку продају, дељење и остављање на 
видним местима визит карти, летака, флајера и сл; 

– улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану; 
– паљење свећа на гробном месту изван кућишта за 

свеће;
– монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за 

свеће, ограда и сл. на патосу гроба, односно гробнице уко-
лико то није предвиђено нацртом – скицом надгробног 
споменика;

– сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врс-
та лишћара, четинара, шибља и другог растиња без дозво-
ле организационе јединице или предузећа, односно преду-
зетника.

Одредбе ове одлуке којима се прописује ред на гробљу, 
организациона јединица или предузеће, односно преду-
зетник, дужно је да истакне на видном месту на улазу у 
гробље.

VI. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 25.
Средства за обављање делатности обезбеђују се из сред-

става предузећа, односно предузетника, у буџету Градске 
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општине Палилула, из цене услуге коју плаћају непосредни 
корисници, из накнаде за коришћење гробног места, као и 
из других извора у складу са законом.

За организовање сахрањивања и друге услуге у вези са 
сахрањивањем Скупштина Градске општине Палилула или 
предузеће, односно предузетник утврђује цене услуга у 
складу са законом и другим одлукама. Цена услуга из овог 
става плаћа се и приликом ископавања посмртних остатака.

За закуп, коришћење гробног места, уређивање и одр-
жавање објеката на гробљу, као и за коришћење услуга на 
гробљу (одржавање путева, стаза, простора између гроб-
них места, зеленила, јавне расвете, чистоће и реда и др.) ко-
рисник гробног места плаћа накнаду. 

Накнаду из става 3. овог члана утврђује Скупштина 
Градске општине Палилула или предузеће, односно преду-
зетник, у годишњем износу и ова накнада се плаћа за пери-
од од једне до пет година унапред, најкасније у року од 30 
дана од дана истека рока за који је ова накнада плаћена.

Члан 26.
Управа Градске општине Палилула сноси трошкове са-

храњивања умрлог ако не постоје сродници, односно лица 
која су по важећим прописима обавезна да се о њему ста-
рају или друга физичка и правна лица која преузму обаве-
зу да обезбеде сахрањивања, односно која су дужна да се о 
томе старају.

Управа Градске општине Палилула одлучује о трошко-
вима сахрањивања лица из става 1, у управном поступку, 
по писменом захтеву јавног комуналног предузећа које 
врши послове погребне делатности, као и писменом захтеву 
предузећа, односно предузетника.

О жалби на одлуку управе Градске општине Палилула из 
става 2. овог члана, донету у управном поступку, одлучује 
Веће Градске општине Палилула као другостепени орган.

VII. НАДЗОР

Члан 27.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши орга-

низациона јединица Управе Градске општине Палилула на-
длежна за послове комуналне инспекције.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28. 
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се преду-

зеће ако поступи супротно одредбама чл. 7. и 8. став 3, чла-
на 10. став 3, чл. 12, 17. и 18. став 1, чл. 22. и 24. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 50.000 динара предузетник.

Члан 29.
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице које изводи занатске радове из чл. 
10. и 11. ове одлуке, ако: 

– не прибави писмено одобрење организационе једини-
це или предузеће, односно предузетник,

– не прибави писмену сагласност Завода за заштиту спо-
меника културе,

– поступи супротно одредбама члана 11. став 1. тачке 
1–6. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. тач. 1. и 2. овог члана казниће се 
новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у преду-
зећу. 

За прекршај из става 1. тач. 1. и 2. овог члана казниће се 
новчаном казном од 50.000 динара предузетник.

Члан 30.
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекр-

шај физичко лице које поступи противно одредбама чл. 10. 
и 12. и члана 16. став 2. ове одлуке.

Члан 31.
За прекршаје из чл. 28, 29. и 30. ове одлуке комунални 

инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о 

уређивању, одржавању гробља и сахрањивању у насељењим 
местима Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, бр. 59/11 и 74/14). 

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Градске општине Палилула

Број 060-8/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 7. седни-
ци одржаној 27. фебруара 2017. године, на основу члана 
1. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 123/07, 101/01, 93/12 и 104/13), члана 14. тачка 13, 
члана 46. став 3. члана 52. став 1. тачка 10, члана 17. став 2, 
а у вези члана 47. став 1. тачка 4. Статута Градске општине 
Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 
и 35/13) и члана 7. одлуке о улицама, локалним и некате-
горисаним путевима („Службени лист Града Београда”, бр. 
3/01, 15/05 и 97/07 – др. одлука), донела је

ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се некатегорисани путеви на под-

ручју градске општине Палилула и уређује изградња, одржа-
вање, управљање и коришћење некатегорисаних путева. 

Члан 2.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која 

је доступна већем броју разних корисника, коју надлежни 
орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у 
катастар непокретности као некатегорисани пут. 

Некатегорисани путеви у смислу ове одлуке, јесу сеоски 
путеви, пољски путеви, шумски путеви и путеви на насипи-
ма за одбрану од поплава, у јавној својини, који су у општој 
употреби и као такви уписани у катастар непокретности. 

Члан 3.
Некатегорисани путеви на подручју градске општине 

Палилула су сви остали путеви, који нису актима надлеж-
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них органа Града Београда категоризовани као општински 
(локални) путеви и улице, који су у општој употреби и као 
такви уписани у катастар непокретности. 

II. УПРАВЉАЊЕ

Члан 4.
Управљање некатегорисаним путевима у смислу ове од-

луке јесте:
– коришћење некатегорисаног пута;
– заштита некатегорисаног пута; 
– вршење инвеститорске функције на изградњи и рекон-

струкцији некатегорисаног пута;
– организовање и обављање стручних послова на из-

градњи, реконструкцији, одржавању и заштити некатегори-
саног пута; 

– уступање радова на одржавању некатегорисаног пута;
– организовање стручног надзора над изградњом, ре-

конструкцијом, одржавањем и заштитом некатегорисаног 
пута; 

– планирање изградње, реконструкције, одржавања и 
заштите некатегорисаног пута; 

– означавање некатегорисаног пута; 
– вођење евиденције о некатегорисаним путевима. 

Члан 5.
Послове управљања некатегорисаним путевима на под-

ручју градске општине Палилула, надлежни органи Градске 
општине Палилула обављају непосредно, односно повера-
вањем одређених послова извођачима у складу са прописи-
ма којима се регулишу јавне набавке. 

III. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА

Члан 6.
Изградња и реконструкција некатегорисаних путева 

врши се у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња објеката. 

Скупштина Градске општине Палилула доноси план из-
градње и реконструкције некатегорисаних путева. 

IV. ОДРЖАВАЊЕ

Члан 7.
Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење ра-

дова којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и 
чува употребна вредност пута. 

Одржавање некатегорисаних путева одвија се на основу 
годишњег програма радова, који доноси Скупштина Град-
ске општине Палилула. 

Одржавање некатегорисаних путева обухвата редовно, 
периодично и ургентно одржавање. 

Члан 8.
Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева 

јесу нарочито: 
– преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног обје-

кта; 
– местимично поправљање конструкције и осталих еле-

мената трупа пута;
– чишћење коловоза и осталих елемената пута у грани-

цама земљишног појаса;
– уређење и очување косина насипа, усека и засека; 
– чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других 

делова система за одводњавање пута; 

– кошење траве и уређивање зелених површина на путу 
и земљишном појасу;

– остали радови у складу са прописима о јавним путе-
вима. 

Члан 9.
Радови на периодичном одржавању некатегорисаних 

путева обухватају: 
– јачање коловозне конструкције (постављање шљунча-

ног односно туцаничког застора на неасфалтираним путе-
вима, наношење новог асфалтног слоја и остали радови у 
складу са прописима о јавним путевима);

– рехабилитацију пута (селективно обнављање, замена и 
појачање застора и промена нагиба, замена дотрајалих еле-
мената пута и остали радови у складу са прописима о јав-
ним путевима); 

– појачано одржавање пута (ублажавање нагиба, исправ-
ка кривина, проширење конструкције, санирање клизишта 
и одрона и остали радови у складу са прописима о јавним 
путевима). 

Члан 10.
Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путе-

ва обухватају радове условљене елементарним непогодама 
и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проход-
ности пута и безбедног одвијања саобраћаја. 

V. ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 11.
Ради спречавања угрожавања стабилности некатегори-

саног пута и обезбеђивања услова за несметано одвијање 
саобраћаја на некатегорисаном путу, носилац права служ-
бености на некатегорисаном путу, као и других права у 
складу са законом, може да изводи радове на некатегориса-
ном путу само ако је за извођење тих радова прибавио са-
гласност управљача пута. 

Члан 12.
Власници односно корисници земљишта које се граничи 

са некатегорисаним путевима, дужни су да уклањају шибље 
и растиње, као и грање са стабала која су над коловозом не-
категорисаних путева. 

VI. ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 13.
Средства за финансирање изградње, реконструкције, 

одржавања и заштите некатегорисаних путева обезбеђују 
се из буџета Градске општине Палилула и других извора у 
складу са законом. 

VII. НАДЗОР

Члан 14.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке у 

делу који се односи на изградњу и реконструкцију некатего-
рисаних путева врши Грађевинска инспекција Управе Град-
ске општине Палилула, док у делу који се односи на одржа-
вање некатегорисаних путева и одржавање јавних зелених 
површина дуж саобраћајница врши Комунална инспекција 
Управе Градске општине Палилула.

Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће одељење 
грађевинских и стамбених послова и Одељење имовинско-
правне Управе Градске општине Палилула.
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VIII. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
Обавезују се Одељење грађевинских и стамбених посло-

ва и Одељење за имовинско-правне Управе Градске општи-
не Палилула да у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке, сачине евиденцију некатегорисаних путе-
ва на подручју градске општине Палилула, која се ажурира 
по потреби, најмање једном годишње. 

Члан 16.
Обавезује се Одељење за инспекцијске послове Управе 

Градске општине Палилула да на основу утврђеног стања 
на терену по евиденцији некатегорисаних путева у складу 
са чланом 15. ове одлуке, у сарадњи са одељењем грађевин-
ских и стамбених послова и Одељењем за имовинско-прав-
не Управе Градске општине Палилула, сачини предлог про-
грама за одржавање некатегорисаних путева. 

Члан 17.
Обавезује се Одељење за имовинско-правне послове Уп-

раве Градске општине Палилула, да на основу евиденције 
некатегорисаних путева у складу са чланом 15. ове одлуке, 
подноси захтеве за упис у катастар непокретности некатего-
рисаних путева који испуњавају услове из члана 3. ове одлуке. 

Члан 18.
До решавања по поднетим захтевима из члана 17. ове 

одлуке, вршиће се одржавање путева на подручју град-
ске општине Палилула, који испуњавају услове из члана 3. 
ове одлуке, а за које је поднет захтев за упис у катастар не-
покретности. 

Члан 19.
До сачињавања евиденције из члана 15. ове одлуке, го-

дишњи програм одржавања некатегорисаних путева за 
2017. годину и 2018. годину, доноси Веће Градске општине 
Палилула, на основу предлога из члана 16. ове одлуке. 

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Градске општине Палилула

Број 060-9/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године
Председник

Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 7. седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, на основу члана 46. 
став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон) и члана 52. став 1. тачка 1. Статута Градске општине 
Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 
и 35/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДО-
МАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Члан 1.

У члану 16. став 1. речи: „од 50.000 до 500.000 динара” 
замењују се речима: „100.000 динара.”

У истом члану, у ставу 2. речи: „од 5.000 до 75.000” за-
мењују се речима: „100.000 динара.”

После става 2. додаје се нови став који гласи: „За прекр-
шаје из члана 16. ове одлуке комунални инспектор издаје 
прекршајни налог у складу са законом.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-10/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 7. седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, на основу чл. 12. и 13. 
Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општи-
не Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 93/14 
и 16/15) и члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда‘‘ бр. 43/08, 16/10 и 35/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Слободанка Тлачинац, дипл. правник, именује се за 
општинског правобраниоца Градске општине Палилула, 
почев од 1. марта 2017. године, на период од пет година. 

2. Доношењем овог решења престаје да важи решење 
Скупштине Градске општине Палилула о именовању врши-
оца дужности општинског правобраниоца Градске општине 
Палилула („Службени лист Града Београда”, број 84/16).

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-6/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 7. седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, на основу члана 37. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 
30/16 – исправка), члана 7. Одлуке о оснивању Центра за 
културу „Влада Дивљан” („Службени лист Града Београда”, 
бр. 17/07, 46/07, 43/09 и 106/16) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 16/10 и 35/13), на предлог Управног одбора Центра за 
културу „Влада Дивљан”, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН”

1. Именује се Љубиша Ђуровић, дипломирани еконо-
миста, за вршиоца дужности директора Центра за културу 
„Влада Дивљан”, почев од 17. фебруара 2017. године, на пе-
риод од шест месеци.
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2. Доношењем овог решења престаје да важи решење 
Скупштине Градске општине Палилула о именовању вр-
шиоца дужности директора Центра за културу „Влада Ди-
вљан” („Службени лист Града Београда”, број 106/16).

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Градске општине Палилула

Број 060-7/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године
Председник

Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 7. седници одр-
жаној 27. фебруара 2017. године, на основу чл. 20. и 22. За-
кона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени 
гласник СРС”, број 59/89) и члана 71. Закона о задужбинама и 
фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10 и 99/11 – др. 
закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. за-
кон), одлуке о давању сагласности за оснивање Фонда „Зоран 
Божиновић” („Службени лист Града Београда”, број 135/16), 
члана 8. Уговора о оснивању Фонда „Зоран Божиновић” и 
члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА „ЗО-

РАН БОЖИНОВИЋ”
1. Именује се члан Надзорног одбора фонда „Зоран Бо-

жиновић” на предлог суоснивача Градске општине Палилу-
ла из Београда члан Милош Алексић, помоћник председни-
ка градске општине Палилула. 

2. Констатује се да је председник и члан надзорног одбора 
фонда „Зоран Божиновић” које именује суоснивач Рок музеј:

– председник Горан Лончар, 
– члан Радоје Ђуровић.
3. Именовање се врши на период од четири године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Палилула

Број 060-15/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године
Председник

Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 7. седници одр-
жаној 27. фебруара 2017. године, на основу чл. 20. и 22. За-
кона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени 
гласник СРС”, број 59/89) и члана 71. Закона о задужбинама 
и фондацијама („Службени гласник РС” бр. 88/10 и 99/11 – 
др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон), Одлуке о давању сагласности за оснивање фонда 
„Зоран Божиновић” („Службени лист Града Београда”, број 
135/16), члана 7. Уговора о оснивању Фонда „Зоран Божино-
вић” и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА „ЗОРАН 

БОЖИНОВИЋ”
1. Именују се председник и чланови Управног одбора 

Фонда „Зоран Божиновић”, на предлог суоснивача Градске 
општине Палилула из Београда: 

– председник Управног одбора:

Александар Јовичић, председник градске општине Па-
лилула.

– чланови:
1. Ђорђе Алексић, шеф кабинета председника градске 

општине Палилула, 
2. Дејан Цветковић, члан Већа Градске општине Палилула,
3. Игор Шишић, члан Већа Градске општине Палилула.
2. Констатује се да су чланови Управног одбора фонда 

„Зоран Божиновић” које именује суоснивач Рок музеј:
– чланови:
1. Корнелије Ковач, 
2. Небојша Игњатовић, 
3. Саша Јањић. 
3. Именовање се врши на период од четири године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-14/2017-I-7, 27. фебруара 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

ГРОЦКА

Веће Градске општине Гроцка на седници одржаној 24. 
фебруара 2017. године, на основу члана 64. Статута Град-
ске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 
42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) и члана 5. Пословника о 
раду Већа Градске општине Гроцка бр. 110-4 од 1. јула 2010.
године и 110-21 од 2. децембра 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Пијаце и зеленило Гроцка” број 242 од 22. фебруара 2017. го-
дине о повећању цена услуга превоза скелом преко Дунава.

II. Одлука Надзорног одбора са ценовником објавиће се 
у „Службеном листу Града Београда”.

III. Решење ступа на снагу даном доношења.

Веће Градске општине Гроцка
Број 38-3 од 24. фебруара 2017. године

Заменица председника 
Живадинка Аврамовић, ср.

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”, на четр-
десет првој редовној седници одржаној 22. фебруара 2017. 
године, разматрајући предлог о утврђивању ценовника пре-
воза скелом преко Дунава ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” 
за 2017. годину, а на основу члана 63. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), и члана 25. 
тачка 3. Статута ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”JП „Пијаце и 
зеленило Гроцка” од 21. октобра 2016. донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО 

ДУНАВА

ОПИС Цена са 
ПДВ-ом

Одрасла особа – путник – радник – повратна карта 110,00
Путник са мотор. бициклом – повратна карта 270,00
Аутомобил са возачем – повратна карта 750,00
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ОПИС Цена са 
ПДВ-ом

Аутомобилска приколица да 1.000 kg носивости– повратна карта 430,00
Комби са возачем – повратна карта 1.290,00
Камион 1–5 t са возачем – повратна карта 1.930,00
Берач кукуруза, комбајн – повратна карта 2.680,00
Тракторска приколица – повратна карта 300,00
Трактор са носећим оруђем – повратна карта 400,00
Трактор са вучним атомизером и малом воћном приколицом са 
једном осовином до 3 m дужине – повратна карта 600,00
Трактор са приколицом са две или више осовина и киперком – по-
вратна карта 800,00

I. Oву одлуку доставити оснивачу на сагласност.
II. Oва одлука ступа на снагу даном давања сагласности 

од стране оснивача, а примењиваће се од 27. фебруара 2017. 
године.

III. По добијању сагласности од оснивача, ценовник пре-
воза скелом преко Дунава ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 
2017. годину објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”
Број 242, 22. фебурара 2017. године

Председник 
Јовица Трајковић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. фебруара 2017. године, на основу 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 и 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – и др. закони) и члана 24. тачка 2. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћени текст и 73/14), на предлог Већа Градске 
општине Обреновац, са седнице одржане 17. фебруара 2017. 
године, донела је 

ПРВУ ИЗМЕНУ OДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2017. 
ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. oдлуке о буџету Градске општине Обреновац 

(„Службени лист Града Београда”, број. 133/16) мења се и 
гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 
општине Обреновац за 2017. годину (у даљем тексту: буџет) 
састојe се од:

у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине 1.279.744.607

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 1.259.744.607
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 20.000.000
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.457.082.212
2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1.438.776.293
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 18.305.919

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -177.337.605

 Издаци за набавку финансијске имовине 
Примања од продаје финансијске имовине

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -177.337.605
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година 195.437.605
Издаци за отплату главнице дуга 18.100.000
Издаци за набавку финансијске имовине

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 177.337.605

”

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета утврђени су у следећим из-

носима:

  ОПИС

ЕКО-
НОМСКА
КЛАСИ-
ФИКА-
ЦИЈА

БУЏЕТ 2017

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 1.279.744.607

1 Текући приходи 7 1.259.744.607

1.1. Уступљени приходи 7 814.413.764

Порез на доходак грађана 711 367.413.764

Порез на приход од самосталних делатности – 
паушал 711122 18.000.000

Порез на приход од самосталних делатности -
 самоопорезивање 711123 20.783.298

Порез на зараде 711111 328.630.466

Порез на имовину 713 30.000.000

Порез на наслеђе и поклон 713311 1.000.000

Порез на пренос апсолутних права на непокрет-
ности 713421 18.000.000

Порез на пренос апсолутних права на 
 мот. возилима и пл. објектима 713423 11.000.000

Порез на добра и услуге 714 400.000.000

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада 714549 400.000.000

Трансфери од других нивоа власти 733 17.000.000

Текући наменски трансфери од Републике 733154 17.000.000

1.2. Изворни приходи 7 445.330.843

Порез на имовину 713 321.741.923

Порез на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге 713121 146.171.923

Порез на имовину обвезника који воде пословне 
књиге 713122 175.570.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта 741534 2.400.000

Приходи од закупа пословног простора 742152 50.800.350

Комуналне таксе 7145 30.338.570

Комуналне таксе 7161 15.000.000

Комуналне таксе 7415 1.000.000

Приходи које својом делатношћу оствaри Управа 
ГО 742351 11.000.000

Административне таксе 742251 7.000.000

Мандатне казне 743353 500.000

Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 744151 50.000

Мешовити приходи 745151 5.500.000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 20.000.000

3 Примања од продаје финансијске имовине 
и задуживања 9  

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГО-
ДИНЕ 195.437.605

1 Процењени вишак прихода 195.437.605

  1.475.182.212
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и 
издаци за набавку финансијске имовине из буџета по поје-
диначној намени, утврђују се у следећим износима:

у динарима
Ек. 

клa-
си-

фик.

ОПИС Укупна 
средства

Структура 
у %

1 2 3 4
4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.438.776.293 97,53

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 156.802.500 10,63
411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/ 125.367.500 8,50
412 Социјални доприноси на терет послодавца 23.900.000 1,62
413 Накнаде у натури   0,00
414 Социјална давања запосленима 1.350.000 0,09
415 Накнаде трошкова за запослене 4.785.000 0,32
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.400.000 0,09
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 331.248.664 22,45

421 Стални трошкови 37.581.000 2,55
422 Трошкови путовања 1.107.000 0,08
423 Услуге по уговору 57.842.356 3,92
424 Специјализоване услуге 212.969.808 14,44
425 Текуће поправке и одржавање 6.775.000 0,46
426 Материјал 14.973.500 1,02
44 ОТПЛАТА КАМАТА 3.416.980 0,23

441 Отплата домаћих камата 3.400.000 0,23
444 Пратећи трошкови задуживања 16.980 0,00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 752.991.427 51,04

451
Субвенције јавним нефинансијским преду-
зећима 747.491.427 50,67

454 Субвенције приватним предузећима 5.500.000 0,37
46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 55.063.954 3,73

463 Трансфери осталим нивоима власти 23.725.500 1,61

464
Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 2.000.000 0,14

465 Остале дотације и трансфери 29.338.454 1,99
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА 102.999.037 6,98

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 102.999.037 6,98
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 35.253.686 2,39

481 Дотације невладиним организацијама 34.102.686 2,31
482 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 0,02
483 Новчане казне и пенали по решењима судова 201.000 0,01

484

Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других при-
родних узрока   0,00

485
Накнада штете нанете од стране државних 
органа 700.000 0,05

49 РЕЗЕРВЕ 1.000.045 0,07
499 Средства резерве 1.000.045 0,07

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 18.305.919 1,24
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 18.305.919 1,24

511 Зграде и грађевински објекти 9.895.919 0,67
512 Машине и опрема 7.600.000 0,52
513 Остале некретнине и опрема   0,00
514 Култивисана имовина   0,00
515 Нематеријална имовина 810.000 0,05

6

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НА-
БАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 18.100.000 1,23

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 18.100.000 1,23
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 18.100.000 1,23

  УКУПНО 1.475.182.212 100,00

”

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефици-

та из члана 1. ове одлуке у износу од 177.337.605 динара и 
отплату главнице по основу дуга домаћем кредитору у из-

носу од 18.100.000 динара планирано је да се обезбеде из 
вишка прихода у износу од 195.437.605 динарa.”

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
 „Издаци буџета, по функционалној класификацији, 

утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функц.
 кла-
сиф.

ФУНКЦИЈА Укупна 
средства

Струк-
тура 

%

1 2 3 4

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 38.405.223 2,60

010 Болест и инвалидност 1.000.000 0,07

060 Становање 2.000.000 0,14

070
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту 35.279.723 2,39

090
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 125.500 0,01

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 345.501.320 23,42

111 Извршни и законодавни органи 67.950.000 4,61

112 Финансијски и фискални послови 1.000.045 0,07

130 Опште услуге 238.355.356 16,16

160
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 16.695.919 1,13

170 Трансакције јавног дуга 21.500.000 1,46

200 ОДБРАНА 510.000 0,03

220 Цивилна одбрана 510.000 0,03

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 7.740.000 0,52

330 Судови 7.740.000 0,52

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 145.131.092 9,84

412 Општи послови по питању рада 6.500.000 0,44

421 Пољопривреда 5.560.000 0,38

451 Друмски саобраћај 133.071.092 9,02

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 384.548.727 26,07

510 Управљање отпадом 84.000.000 5,69

520 Управљање отпадним водама 78.146.316 5,30

530 Смањење загађености 2.550.600 0,17

540
Заштита биљног и животињског света и крајо-
лика 115.373.183 7,82

560
Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 104.478.628 7,08

600
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ 380.740.185 25,81

620 Развој заједнице 229.394.027 15,55

630 Водоснабдевање 47.000.908 3,19

640 Улична расвета 104.345.250 7,07

700 ЗДРАВСТВО 5.000.000 0,34

722 Специјализоване медицинске услуге 2.500.000 0,17

760
Здравство некласификовано 
на другом месту 2.500.000 0,17

800
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
 И ВЕРЕ 121.584.088 8,24

810 Услуга рекреације и спорта 77.278.128 5,24

820 Услуга културе 19.460.506 1,32

830 Услуге емитовања и издаваштва 13.745.454 0,93

840 Верске и остале услуге заједнице 10.000.000 0,68

860
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 1.100.000 0,07

900 ОБРАЗОВАЊЕ 46.021.577 3,12

912 Основно образовање 40.051.577 2,72

980
Образовање некласификовано
 на другом месту 5.970.000 0,40

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.475.182.212 100,00
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Члан 5.
Члан 5. мења си и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу.

Раздео Гла-
ва Назив директног буџетског корисника Ставка Назив капиталног пројекта

Износ
2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 9 10
4   Управа градске општине Обреновац 1 Набавка булдозера на лизинг 4.000.000    

      2 Санација и реконструкција 
постројења за прераду воде 13.075.908 7.300.000 1.000.000

      3 Изградња водоводне мреже
 и хидротехничких објеката 10.125.000 65.000.000 62.000.000

      4 Санација и реконструкција
 водоводне мреже 12.500.000 37.500.000 40.625.000

      5 Изградња мреже фекалне канализације и ФЦС 2.564.000 18.750.000 23.125.000
      6 Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска 34.854.328
      7 Санација изворишта Вић Баре 11.300.000 36.508.000 17.125.000
      8 Реконструкција канализационе мреже 18.433.732 2.000.000

9 Електронска седница 6.000.000 10.000.000 10.000.000
10 Реконструкција и адаптација објекта Стара бања 48.000.000 22.000.000 10.000.000
11 Реконструкција и адаптација објекта Стара општина 10.000.000 30.000.000 30.000.000
12 Прибављање земљишта за проширење гробља по МЗ 10.000.000 10.000.000 10.000.000
13 Уређење локације Бањског комплекса 31.000.000 40.000.000 24.000.000
14 Набавка радних машина 8.000.000 15.000.000 15.000.000
15 Изградња објекта СПА центра 40.000.000 45.000.000
16 Набавка и уградња мобилијара 9.650.000
17 Набавка садница, садња и иницијална нега 8.135.000
18 Набавка теренског возила са приколицом 1.500.000
19 Набавка трактора са пратећом механизацијом 3.000.000
20 Уређење новог паркинг простора код Дома војске 2.500.000

    Укупно:     244.637.968 334.058.000 287.875.000

Поред наведених пројеката у 2017. години према планским документима Града Београда за 2017. годину, у Грaдској 
општини Обреновац , планирани су следећи пројекти :

– реконструкција Улице Ђачког батаљона у Обреновцу – 90.000.000,00 динара;
– изградња дела мреже кишне канализације у Обреновцу – 75.000.000,00 динара;
– решавање имовинско правних односа на реализацији пројекта Тамнавска IV фаза – 15.000.000,00 динара;
– реконструкција водоводне мреже на потезу Црна тачка – Бошњаци – 30.000.000,00 динара;
– реконструкција водоводне мреже Јужни крак – 66.000.000,00 динара.”

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

Назив Укупна 
средства

Структу-
ра у % Одговорно лице

Програм
Програмска
активност/

пројекат
1 2 3 4 5 6

1101   Програм 1. Локални развој и просторно 
планирање 67.931.074 4,60 Mирослав Чучковић

  1101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Просторно и урбанистичко планирање 2.000.000 0,14 Mирослав Чучковић
  1101-1001 ПРОЈЕКАТ – Уређење Баричке реке 8.798.994 0,60 Mилан Марошанин
  1101-1002 ПРОЈЕКАТ – Уређење Спојног канала 1.500.000 0,10 Mилан Марошанин
  1101-1003 ПРОЈЕКАТ – Уклањање Базне хемије 12.800.000 0,87 Mилан Марошанин
  1101-1004 ПРОЈЕКАТ – Уређење јавних површина 4.500.000 0,31 Mилан Марошанин
  1101-1005 ПРОЈЕКАТ – Уређење парка између насеља Сава и Ројковац 200.000 0,01 Mилан Марошанин
  1101-1007 ПРОЈЕКАТ-Уклањање бесправно подигнутих објеката 400.000 0,03 Милорад Косановић
  1101-1010 ПРОЈЕКАТ-Уређење локације Бањског комплекса 30.232.080 2,05 Mилан Марошанин
  1101-1011 ПРОЈЕКАТ-Уређење канала Купинац 500.000 0,03 Mилан Марошанин
  1101-1012 ПРОЈЕКАТ-Уређење сливних подручја 5.000.000 0,34 Mилан Марошанин
  1101-1013 ПРОЈЕКАТ-Станови за социјално становање 2.000.000 0,14 Mирослав Чучковић

1102   Програм 2. Комунална делатност 368.369.963 24,97 Mирослав Чучковић
  1102-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Управљање/одржавање јавним осветљењем 71.072.480 4,82 Mилан Марошанин
  1102-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Одржавање јавних зелених површина 104.479.808 7,08 Зоран Лапчевић
  1102-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 80.000.000 5,42 Зоран Лапчевић
  1102-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ- Остале комуналне услуге 14.043.997 0,95 Славко Берић
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1 2 3 4 5 6
  1102-1001 ПРОЈЕКАТ – Изградња мреже јавног осветљење 32.379.088 2,19 Mилан Марошанин
  1102-1002 ПРОЈЕКАТ – Изградња НН мреже 893.682 0,06 Mилан Марошанин
  1102-1003 ПРОЈЕКАТ – Проширење гробаља по МЗ 10.000.000 0,68 Mилан Марошанин
  1102-1004 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција Старе бање 8.000.000 0,54 Mилан Марошанин
  1102-1005 ПРОЈЕКАТ  – Санација изворишта Вић баре 11.300.000 0,77 Бранко Матић
  1102-1006 ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција постројења за прераду воде 13.075.908 0,89 Бранко Матић
  1102-1007 ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција водоводне мреже 12.500.000 0,85 Бранко Матић
  1102-1008 ПРОЈЕКАТ – Изградња водоводне мреже 10.125.000 0,69 Бранко Матић
  1102-1009 ПРОЈЕКАТ – Бањска бушотина 500.000 0,03 Mилан Марошанин

1501   Програм 3. Локални економски развој 6.500.000 0,44 Предраг Јовановић
  1501-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Мере активне политике запошљавања 500.000 0,03 Предраг Јовановић
  1501-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подстицаји за развој предузетништва 6.000.000 0,41 Предраг Јовановић

0101   Програм 5.Пољопривреда и рурални развој 5.560.000 0,38 Александар Богићевић
  0101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Мере подршке руралном развоју 4.400.000 0,30 Александар Богићевић
  0101-1004 ПРОЈЕКАТ – Информативне активности:сајмови, изложбе, маниф. 1.160.000 0,08 Александар Богићевић

0401   Програм 6. Заштита животне средине 186.024.922 12,61 Мирослав Чучковић
  0401-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање заштитом животне средине 35.751.570 2,42 Славко Берић
  0401-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Праћење квалитета елемената животне средине 2.550.600 0,17 Славко Берић
  0401-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Заштита природе 5.893.375 0,40 Славко Берић
  0401-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање отпадним водама 18.000.000 1,22 Бранко Матић
  0401-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање осталим врстама отпада 5.000.000 0,34 Зоран Лапчевић

  0401-1002 ПРОЈЕКАТ – Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста кроз 
еколошке школе и кампове 35.000.000 2,37 Олга Миросављевић

  0401-1005 ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска 34.854.328 2,36 Бранко Матић
  0401-1006 ПРОЈЕКАТ – Набавка булдозера на лизинг 4.000.000 0,27 Зоран Лапчевић
  0401-1007 ПРОЈЕКАТ – Санација и реконструкција канализационе мреже 18.433.732 1,25 Бранко Матић
  0401-1008 ПРОЈЕКАТ – Изградња фекалне канализације и ФЦС 2.564.000 0,17 Бранко Матић
  0401-1009 ПРОЈЕКАТ – Повезивање прикључака на канализациону мрежу 4.294.256 0,29 Бранко Матић
  0401-1010 ПРОЈЕКАТ – Подизање дрвореда и озелењавање слободних јавних зелених површина 10.883.061 0,74 Славко Берић
  0401-1011 ПРОЈЕКАТ – Уређење слободних јавних површина 8.800.000 0,60 Славко Берић

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 261.103.699 17,70 Милан Марошанин
  0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Одржавање саобраћајне инфраструктуре 109.178.547 7,40 Милан Марошанин
  0701-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Управљање јавним паркиралиштима 7.000.000 0,47 Славиша Перовић
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ – Изградња бициклистичке стазе 12.662.545 0,86 Милан Марошанин
  0701-1003 ПРОЈЕКАТ – Изградња градских улица 1.230.000 0,08 Милан Марошанин
  0701-1004 ПРОЈЕКАТ – Унапређење безбедности у саобраћају 3.000.000 0,20 Мирко Вранешевић

  0701-1005 ПРОЈЕКАТ – Делатност управљања,коришћења,заштите,уређивања,унапређења изградње и 
одржавање добара у општој употреби 128.032.607 8,68 Милан Марошанин

2002   Програм 9. Основно образовање 42.421.577 2,88 Олга Миросављевић
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ – Исхрана и смештај ученика 1.920.000 0,13 Олга Миросављевић
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ – Текуће поправке и одржавање ОШ 3.350.000 0,23 Олга Миросављевић
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика 20.000.000 1,36 Олга Миросављевић
  2002-1005 ПРОЈЕКАТ – Превоз ученика на републичка и међународна такмичења 100.000 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1012 ПРОЈЕКАТ – Смотра рецитатора 100.000 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1013 ПРОЈЕКАТ – Међународна просветна сарадња 650.000 0,04 Олга Миросављевић
  2002-1015 ПРОЈЕКАТ – Изградња спортске сале Грабовац 14.541.577 0,99 Милан Марошанин
  2002-1017 ПРОЈЕКАТ – Поклон ђацима првацима 140.000 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1018 ПРОЈЕКАТ – Организовање Светосавског бала 120.000 0,01 Олга Миросављевић
  2002-1019 ПРОЈЕКАТ – Унапређење опште безбедности деце 1.500.000 0,10 Мирко Вранешевић

0901   Програм 11. Социјална и дечија заштита 36.405.223 2,47 Мирослав Чучковић
  0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –  Социјалне помоћи 1.871.955 0,13 Драган Младеновић
  0901-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Прихватилишта и друге врсте смештаја 17.000.000 1,15 Александар Пантелић
  0901-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка социо-хуманитарним оганизацијама 900.000 0,06 Александар Пантелић
  0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка реализацији програма Црвеног крста 3.312.686 0,22 Драган Младеновић
  0901-1001 ПРОЈЕКАТ – Фонд Иван Батинић 100.000 0,01 Др Обрад Исаиловић
  0901-1007 ПРОЈЕКАТ – Унапређење квалитета услуга социјалне заштите 125.500 0,01 Др Обрад Исаиловић
  0901-1008 ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова становања интерно расељених лица и избеглица 12.095.082 0,82 Вера Милевић
  0901-1009 ПРОЈЕКАТ – Доходовне активности 1.000.000 0,07 Вера Милевић

1801   Програм 12. Здравствена заштита 5.000.000 0,34 Др Обрад Исаиловић
  1801-1001 ПРОЈЕКАТ – Заједно до здравља 2.000.000 0,14 Др Обрад Исаиловић
  1801-1004 ПРОЈЕКАТ – Градски завод за плућне болести и туберкулозу 2.500.000 0,17 Др Обрад Исаиловић

  1801-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Спровођење активности из области друштвене бриге за 
јавно здравље 500.000 0,03 Др Обрад Исаиловић

1201   Програм 13. Развој културе и информисање 43.205.960 2,93 Зоран Ћорломановић
  1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1.760.000 0,12 Зоран Ћорломановић

  1201-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања 13.745.454 0,93 Мирослав Чучковић
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  1201-1001 ПРОЈЕКАТ – Манифестације од значаја за градску општину Обреновац и грађане 3.180.000 0,22 Зоран Ћорломановић
  1201-1003 ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма културних манифестација 10.553.526 0,72 Иван Јегоровић
  1201-1007 ПРОЈЕКАТ – Реконструкција објекта старе општине 10.000.000 0,68 Милан Марошанин
  1201-1008 ПРОЈЕКАТ – Израда стратегије културног развоја општине 600.000 0,04 Зоран Ћорломановић
  1201-1009 ПРОЈЕКАТ –  Уређење археолошког налазишта – Црквине у Стублинама 150.000 0,01 Зоран Ћорломановић
  1201-1010 ПРОЈЕКАТ – Куповина Дома културе у МЗ Љубинић 3.216.980 0,22 Мирослав Чучковић

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 82.028.128 5,56 Милош Станојевић

  1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Подршка локалним спортским организацијама, удрежењима 
и савезима 8.000.000 0,54 Милош Станојевић

  1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –  Спровођење омладинске политике 3.650.000 0,25 Милош Станојевић
  1301-1001 ПРОЈЕКАТ – Бесплатне спортске чланарине за децу школског узраста 30.362.000 2,06 Милош Станојевић
  1301-1003 ПРОЈЕКАТ – Манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац 800.000 0,05 Иван Јегоровић
  1301-1004 ПРОЈЕКАТ – Реализација посебног годишњег програма спортских манифестација 22.516.128 1,53 Иван Јегоровић
  1301-1005 ПРОЈЕКАТ – Асистент у настави 1.600.000 0,11 Милош Станојевић
  1301-1006 ПРОЈЕКАТ – Позорница за младе 1.100.000 0,07 Милош Станојевић
  1301-1007 ПРОЈЕКАТ – Санација стадиона ФК Раднички 14.000.000 0,95 Мирослав Чучковић

0602   Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 302.681.666 20,52 Мирослав Чучковић

  0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 199.975.356 13,56 Мирослав Чучковић

  0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање месних заједница 11.245.919 0,76 Радован Манојловић
  0602-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Сервисирање јавниог дуга 21.500.000 1,46 Мирослав Чучковић
  0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Општинско јавно правобранилаштво 7.740.000 0,52 Зорица Цупара
  0602-0007 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање националних савета националних мањина 300.000 0,02 Милорад Јанковић
  0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Текућа буџетска резерва 1.000.045 0,07 Мирослав Чучковић
  0602-0014 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ– Управљање у ванредним ситуацијама 510.000 0,03 Мирослав Чучковић
  0602-1001 ПРОЈЕКАТ – Студентске награде и студентске стипендије 3.600.000 0,24 Олга Миросављевић
  0602-1002 ПРОЈЕКАТ – Подршка функционисању ЈП СКЦ 16.930.346 1,15 Мирослав Чучковић
  0602-1009 ПРОЈЕКАТ – Прослављање и обележавање значајних датума 380.000 0,03 Зоран Ћорломановић
  0602-1010 ПРОЈЕКАТ – Избори 1.500.000 0,10 Милорад Косановић
  0602-1012 ПРОЈЕКАТ – Одржавање зграде Хелп 3.000.000 0,20 Милорад Косановић
  0602-1023 ПРОЈЕКАТ – Управљање и издавање у закуп пословног простора 35.000.000 2,37 Петар Петровић

2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 67.950.000 4,61 Мирослав Чучковић 
  2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – Функционисање скупштине 29.410.000 1,99 Мирко Вранешевић
  2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ –  Функционисање извршних органа 32.540.000 2,21 Мирослав Чучковић 
  2101-1001 ПРОЈЕКАТ- Електронска седница 6.000.000 0,41 Мирослав Чучковић 
    УКУПНО: 1.475.182.212 100,00  

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
 „Текућа буџетска резерва за 2017. годину износи 1.000.045,00 динара.”

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.475.182.212 динара, финансирани 

из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и програмима
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
Члан 11. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета за општу потрошњу у износу 

од 789.494.257 динара повећавају се за износ средстава која 
се из буџета града преносе градским општинама за финан-
сирање капиталних издатака, а на основу акта Градског већа 
Града Београда за реализацију достављеног програма град-
ске општине.”

Члан 10.

Члан 18. мења се и гласи:
„Средства текуће буџетске резеве у износу од 1.000.045 

динара, користиће се на основу решења о употреби средста-
ва текуће буџетске резерве која доноси председник градске 
општине, на предлог одељења, а по прибављеном мишљењу 
већа градске општине.

Средства текуће буџетске резерве користе се за неплани-
ране сврхе за које апропријације нису извршене или за свр-
хе за које се у току године покаже да планиране апроприја-
ције нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу 
представљају повећање апропријације за одређене намене и 
исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.”

Члан 11.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београ-
да” и доставити Секретеријату за финансије Града Београда.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда.”

Скупштина Градске општине Обреновац
VII – 01 број 400-1, 24. фебруара 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. фебруара 2017. године, на основу члана 5. став 
3. и члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС”, број 15/16) и члана 24. тачке 26. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 19/14 и бр. 73/14), донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНО-

ВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА

Члан 1.

У одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-
ног предузећа „Обреновац” из Обреновца („Службени лист 
Града Београда”, број 85/16), у члану 24. брише се став 3. 

Досадашњи ст. 4, 5 и 6, постају ст. 3, 4 и 5. 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац

VII-01 бр. 020-37, 24. фебруара 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. фебруара 2017. године на основу члана 36. 
ст. 3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 40. 
одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног пре-
дузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 85/16 и 103/16), донела је 

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ ЧИЈИ ЈЕ ОС-

НИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за 
избор и именовање на период од четири године директора 
Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац, чији 
је оснивач Градска општина Обреновац. 

2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на 
основу огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим 
су наведени услови за именовање директора утврђени Зако-
ном о јавним предузећима и оснивачким актом предузећа. 

3. Поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове одлуке 
спровешће комисија за спровођење јавног конкурса за из-
бор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији 
је оснивач Градска општина Обреновац образована ре-
шењем скупштине градске општине („Службени лист Гра-
да Београда”, број 85/16 и VII-01 бр. 020-9 од 24. фебруара 
2017. године), у складу са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и Уредбом о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа („Службени гла-
сник РС”, број 65/16).

По спроведеном изборном поступку комисија за избор 
директора саставиће ранг листу са највише три најбоље 
рангирана кандидата и исту са записником о спроведе-
ном изборном поступку доставити већу градске општине у 
циљу припреме предлога акта о именовању директора који 
ће бити достављен скупштини градске општине на одлучи-
вање, у складу са законом. 

4. Текст огласа за избор и именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Топловод” Обреновац биће обја-
вљен у „Службеном гласнику РС”, у дневном листу „Ве-
черње новости” – примерак који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије, у року од осам дана од дана 
доношења ове Одлуке.

По објављивању огласа о јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Топ-
ловод” Обреновац у „Службени гласнику РС”, исти ће бити 
објављен и на интернет страници градске општине Обрено-
вац.
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5. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-6 од 24. фебруара 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на основу чла-
на 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број. 15/16), члана 24. Ста-
тута Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда‘‘, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 40. 
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног пре-
дузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 85/16 и 103/16) и одлуке о спровођењу Јавног 
конкурса за избор и именовање директора Jавног комунал-
ног предузећа „Топловод” Обреновац VII-01 бр. 020-6 од 24. 
фебруара 2017. године, објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ 

ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно кому-

нално предузеће „Топловод” Обреновац.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Топловод” 

Обреновац.
Седиште предузећа је у Обреновцу, Цара Лазара број 3/1.
Матични број ЈКП „Топловод” Обреновац је 20233940, а 

ПИБ је 104764767.
Претежна делатност предузећа је 35.30 Снабдевање па-

ром и климатизација, која обухвата дистрибуцију паре и 
топле воде за грејање.

ЈАВНИ КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ ЗА РАДНО МЕСТО:
Директор Jавног комуналног предузећа „Топловод” Об-

реновац.
Директор се именује на период од четири године. 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА JАВНОГ КО-

МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ:
Кандидат за избор за директора предузећа мора испуни-

ти следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама; 

3)  да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог 
става; 

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
МЕСТО РАДА
Обреновац, Ул. цара Лазара број 3/1
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ
Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата 

оцењује се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, усменом 
и писаном провером, односно на други одговарајући на-
чин сходно потребама рада предузећа у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства, податке о познавању корпорати-
вног управљања и податке о посебним областима знања. 

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се 
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фо-
токопији и то:

– Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са За-
коном о матичним књигама),

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног Центра за социјални рад),

– Уверење о држављанству РС (не старије од шест месе-
ци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику РС”),

– диплома о стеченом високом образовању,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти којима се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева високо обра-
зовање),

– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа (потврде 
или други акти којима се доказује да лице има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима ЈКП „Топловод” Обреновац),

– исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти који-
ма се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова),

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке,

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање 6 месеци и уверење надлежног ор-
гана да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”),
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Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, комисија за спровођење 
конкурса одбациће закључком против ког није допуштена 
посебна жалба. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављи-

вања овог конкурса у „Службени гласнику РС”.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова 

подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавних и јавно кому-
налних предузећа чији је оснивач градска општина Обре-
новац, преко службе за скупштинске послове и прописе 
Обреновац путем поште или преко писарнице управе Град-
ске општине Обреновац, на адресу Обреновац, Ул. Вука Ка-
раџића број 74, са назнаком „Јавни конкурс за избор дирек-
тора ЈКП „Топловод”, Обреновац.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБА-
ВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Томислав Бугарски, шеф одсека за скупштинске посло-
ве и радна тела скупштине градске општине, контакт теле-
фон 064/8322-038, сваког радног дана од 7.30–15.30 часова.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у днев-
ном листу „Вечерње новости” примерак који се дистрибу-
ира на целој територији Републике Србије, у року од осам 
дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкур-
са за именовање директора.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. фебруара 2017. године на основу члана 36. 
ст. 3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 36 од-
луке о промени оснивачког акта Jавног комуналног преду-
зећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, број 85/16) донела је 

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ ЧИЈИ 

ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

1. Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за 
избор и именовање на период од четири године директора 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац, 
чији је оснивач Градска општина Обреновац. 

2. Јавни конкурс из тачке 1 ове одлуке спровешће се на 
основу огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим 
су наведени услови за именовање директора утврђени Зако-
ном о јавним предузећима и оснивачким актом предузећа. 

3. Поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове одлуке 
спровешће комисија за спровођење јавног конкурса за из-
бор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је 
оснивач градска општина Обреновац образована решењем 
Скупштине Градске општине („Службени лист Града Бео-
града”, број 85/16 и VII-01 бр. 020-9 од 24. фебруара 2017. 
године), у складу са Законом о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС”, број 15/16) и Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа („Службени гласник 
РС”, број 65/16).

По спроведеном изборном поступку Комисија за избор 
директора саставиће ранг листу са највише три најбоље 
рангирана кандидата и исту са записником о спроведе-
ном изборном поступку доставити већу градске општине у 
циљу припреме предлога акта о именовању директора који 
ће бити достављен скупштини градске општине на одлучи-
вање, у складу са законом. 

4. Текст огласа за избор и именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац биће 
објављен у „Службеном гласнику РС”, у дневном листу „Ве-
черње новости” – примерак који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије, у року од осам дана од дана 
доношења ове одлуке.

По објављивању огласа о јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пар-
кинг сервис” Обреновац у „Службени гласнику РС”, исти 
ће бити објављен и на интернет страници Градске општине 
Обреновац.

5. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 – 7, 24. фебруара 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на основу чла-
на 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24 ста-
тута Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 36. 
одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног пре-
дузећа „Паркин сервис” Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, број 85/16) и Одлуке о спровођењу Јавног кон-
курса за избор и именовање директора Jавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац VII-01 бр. 020-7 од 
24. фебруара 2017. године, објављује

ОГЛАС 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД 

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно кому-

нално предузеће „Паркинг сервис” Обреновац.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Паркинг сер-

вис”, Обреновац.
Седиште предузећа је у Обреновцу, Милоша Обрено-

вића бр. 135 а.
Матични број ЈКП „Паркинг сервис”, Обреновац је 

20190655, а ПИБ је 104614161.
Претежна делатност предузећа је 52. 21 – услужне делат-

ности у копненом саобраћају, као делатности од општег ин-
тереса.

ЈАВНИ КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ ЗА РАДНО МЕСТО:
Директор Jавног комуналног предузећа „Паркинг сер-

вис” Обреновац.
Директор се именује на период од четири године. 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА JАВНОГ КО-

МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕ-
НОВАЦ:
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Кандидат за избор за директора предузећа мора испуни-
ти следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог члана;

4. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
МЕСТО РАДА
Обреновац, Милоша Обреновића бр. 135 а.
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ
Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата 

оцењује се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, усменом 
и писаном провером, односно на други одговарајући на-
чин сходно потребама рада предузећа у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства, податке о познавању корпорати-
вног управљања и податке о посебним областима знања. 

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се 
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фо-
токопији и то:

– Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са за-
коном о матичним књигама),

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад),

– Уверење о држављанству РС (не старије од шест месе-
ци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику РС”),

– диплома о стеченом високом образовању,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или 

други акти којима се доказује најмање пет година радног ис-
куства на пословима за које се захтева високо образовање),

– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима Предузећа (потврде 
или други акти којима се доказује да лице има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац),

– исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти који-

ма се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова),

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке,

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлеж-
ног органа да му нису изречене мере безбедности у складу 
са законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”),
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса одбациће закључком против ког није допуштена 
посебна жалба. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављи-

вања овог конкурса у „Службени гласнику РС”.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова 

подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавних и јавно кому-
налних предузећа чији је оснивач Градска општина Обре-
новац, преко службе за скупштинске послове и прописе 
Обреновац путем поште или преко писарнице управе Град-
ске општине Обреновац, на адресу Обреновац, Ул. Вука Ка-
раџића број 74, са назнаком „Јавни конкурс за избор дирек-
тора ЈКП „Паркинг сервис”, Обреновац.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБА-
ВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове 
и радна тела скупштине градске општине, контакт телефон 
064/8322-038, сваког радног дана од 7.30–15.30 часова.

Овај Оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у днев-
ном листу „Вечерње новости”, примерак који се дистрибу-
ира на целој територији Републике Србије, у року од 8 дана 
од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. фебруара 2017. године на основу члана 36. 
ст. 3. и 4. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 33. Одлуке о 
промени оснивачког акта Jавног предузећа Спортско- кул-
турни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист 
Града Београда”, број 85/16), члана 24, Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
19/14 – пречишћен текст и 73/14), донела је 

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ НОВОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНО-
ВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА 

ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

1. Расписује се нови јавни конкурс за спровођење 
поступка за избор и именовање на период од четири годи-
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не директора Јавног предузећа спортско-културни центар 
„Обреновац” у Обреновцу, чији је оснивач Градска општина 
Обреновац.

2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на 
основу огласа чији текст је саставни део ове одлуке, а којим 
су наведени услови за именовање директора утврђени Зако-
ном о јавним предузећима и оснивачким актом предузећа. 

3. Поступак по јавном конкурсу из тачке 1. ове одлуке 
спровешће комисија за спровођење јавног конкурса за из-
бор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је 
оснивач Градска општина Обреновац образована решењем 
скупштине градске општине („Службени лист Града Београда”, 
број 85/16 и VII-01 бр. 020-9 од 24. фебруара 2017. године), у 
складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директо-
ра јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

По спроведеном изборном поступку комисија за избор 
директора саставиће ранг листу са највише три најбоље 
рангирана кандидата и исту са записником о спроведе-
ном изборном поступку доставити већу градске општине у 
циљу припреме предлога акта о именовању директора који 
ће бити достављен Скупштини Градске општине на одлучи-
вање, у складу са законом. 

4. Текст огласа за избор и именовање директора Јавног 
предузећа спортско-културни центар „Обреновац” у Обре-
новцу биће објављен у „Службеном гласнику РС”, у днев-
ном листу „Вечерње новости” – примерак који се дистри-
буира на целој територији Републике Србије, у року од осам 
дана од дана доношења ове одлуке.

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и 
именовање директора Јавног предузећа Спортско-култур-
ни центар „Обреновац” у Обреновцу у „Службени гласнику 
РС”, исти ће бити објављен и на интернет-страници Градске 
општине Обреновац.

5. Oву одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 – 8, 24. фебруара 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на основу чла-
на 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 24. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 33. 
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа спорт-
ско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службе-
ни лист Града Београда”, број 85/16) и Одлуке о спровођењу 
новог Јавног конкурса за избор и именовање директора 
јавног предузећа спортско-културни центар „Обреновац” 
у Обреновцу VII-01 бр. 020-8 од 24. фебруара 2017. године, 
објављује

ОГЛАС 
О НОВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНО-
ВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ 

НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно преду-

зеће спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП СКЦ 
„Обреновац”.

Седиште Предузећа је у Обреновцу у Улици краља Алек-
сандра I бр. 63.

Матични број ЈП СКЦ „Обреновац” је 07065809, а ПИБ 
је 101215650.

Претежна делатност предузећа је 93.11 – Делатност 
спортских објеката.

ЈАВНИ КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ ЗА РАДНО МЕСТО:
Директор Јавног предузећа Спортско-културни центар 

„Обреновац” у Обреновцу.
Директор се именује на период од четири године. 
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП СПОРТ-

СКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ:
Кандидат за избор за директора предузећа мора испуни-

ти следеће услове:
1) да је пунолетан и пословно способан;
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
МЕСТО РАДА
Обреновац, Краља Александра I бр. 63.
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ
Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата 

оцењује се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, усменом 
и писаном провером, односно на други одговарајући на-
чин сходно потребама рада предузећа у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства, податке о познавању корпорати-
вног управљања и податке о посебним областима знања. 

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се 
докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фо-
токопији и то:

– Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са за-
коном о матичним књигама),
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– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад),

– Уверење о држављанству РС (не старије од шест месе-
ци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику РС”),

– диплома о стеченом високом образовању,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти којима се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева високо обра-
зовање),

– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима предузећа (потврде 
или други акти којима се доказује да лице има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа Спортско-културни центар 
„Обреновац” у Обреновцу),

– исправе којима се доказује радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (потврде или други акти који-
ма се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова),

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке,

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлеж-
ног органа да му нису изречене мере безбедности у складу 
са законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”).
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса одбациће закључком против ког није допуштена 
посебна жалба. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављи-

вања овог конкурса у „Службени гласнику РС”.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова 

подноси се у запечаћеној коверти комисији за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавних и јавно-кому-
налних предузећа чији је оснивач Градска општина Обре-
новац, преко службе за скупштинске послове и прописе 
Обреновац путем поште или преко писарнице управе Град-
ске општине Обреновац, на адресу Обреновац, Ул. Вука Ка-
раџића број 74, са назнаком „Јавни конкурс за избор дирек-
тора ЈП СКЦ „Обреновац”.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБА-
ВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове 
и радна тела скупштине градске општине, контакт телефон 
064/8322-038, сваког радног дана од 7.30–15.30 часова.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, у днев-
ном листу „Вечерње новости”, примерак који се дистрибу-
ира на целој територији Републике Србије, у року од осам 
дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкур-
са за именовање директора.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. фебруара 2017. године, на основу члана 34. 
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16) и члана 24. Статута Градске општине Обре-
новац („Службени лист Града Београда”, број 19/14 – пре-
чишћен текст и 73/14), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О OБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕ-

НОВАЦ

I. У решењу о образовању комисије за спровођење ја-
вног конкурса за избор директора јавних и јавно комунал-
них предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац 
VII-01 бр. 020-139 од 2. септембра 2016. године („Службе-
ни лист Града Београда”, број 85/16) у тачки II подтачки 1. 
врши се измена тако што се:

– разрешава Горан Лукић, дипломирани електро ин-
жењер из Обреновца, дужности председника Комисије и 
што се 

–  др Обрад Исаиловић, неуропсихијатар из Обреновца 
и члан већа градске општине именује за новог председника 
комисије.

II. У свему осталом решење VII-01 бр. 020-139 од 2. сеп-
тембра 2016. године („Службени лист Града Београда”, број 
85/16), остаје непромењено.

III. Ово решење доставити: Горану Лукићу, члановима 
комисије, јавним и јавним комуналним предузећима у који-
ма се врши именовање директора и архиви. 

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 – 9, 24. фебруара 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. фебруара 2017. године, на основу члана 24. 
став 1. тачка 42. и члана 42. Статута Градске општине Об-
реновац („Службени лист Града Београда”, бр.19/14 – пре-
чишћен текст и 73/14), чл. 64. и 65. Пословника Скупштине 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 102/16 – пречишћен текст), имајући у виду од-
редбе чл. 16. и 27. Закона о полицији („Службени гласник 
РС”, број 6/16) и одредбе Стратегије полиције у заједници 
(„Службени гласник РС”, број 43/13), на предлог Већа Град-
ске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. Образује се савет за безбедност Градске општине Об-
реновац (у даљем тексту: савет), као саветодавно тело за 
континуирано праћење и анализирање актуелне безбед-
носне ситуације, превентивно деловање, сарадњу са по-
лицијом и унапређење безбедности на територији градске 
општине Обреновац. 
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Савет чине председник и девет чланова.
У Савет се именују:
за председника:
– Мирко Вранешевић, председник Скупштине Градске 

општине Обреновац;
за чланове:
1) Ђорђе Комленски, одборник Скупштине Градске 

општине Обреновац и народни посланик,
2) Милорад Косановић, начелник Управе Градске 

општине Обреновац,
3) Горан Недељковић, начелник Полицијске станице Об-

реновац,
4) Марко Бојат, шеф Безбедносно-информативне аген-

ције у Обреновцу,
5) Радован Вељовић, начелник центра Министарства од-

бране у Обреновцу,
6) Зоран Лапчевић, директор ЈКП „Обреновац” из Обре-

новца, 
7) Бојан Пешић, директор Дома здравља Обреновац,
8) Зоран Миросављевић, руководилац Одељења Град-

ског центра за социјални рад у Обреновцу,
9) Вера Ђорђевић, председник актива директора основ-

них и средњих школа у Обреновцу.
II. Задаци савета су да: 
– прати и анализира актуелну безбедносну ситуацију у 

Обреновцу;
– прикупља информације од надлежних институција у 

вези укупне безбедности у градској општини Обреновац;
– врши идентификацију кључних проблема везаних за 

безбедност у градској општини;
– даје процену амбијента и безбедносне ситуације на ни-

воу градске општине, а у оквиру система безбедности града 
Београда и националне безбедности;

– указује на потребу превентивног деловања и доно-
си смернице за акционо деловање у циљу сузбијања кри-
минала, малолетничке деликвенције, болести зависности, 

насиља у породици и других штетних појава и догађаја на 
нивоу градске општине, оцењује потребу израде и доноше-
ња стратегије и акционог плана за унапређење безбедности 
градске општине;

– одређује приоритете и начин деловања у појединим 
безбедносним ситуацијама и случајевима;

– врши процену потребних ресурса за реализацију не-
опходних активности и предлаже начин њиховог обез-
беђења;

– пружа помоћ полицији и другим органима и радним 
телима градске општине на унапређењу безбедности;

– успоставља и развија сарадњу са грађанима, надлеж-
ним институцијама ради подизања нивоа свести грађана и 
свеукупне јавности, личне и колективне безбедности, заш-
тите људи и имовине, јавног реда, комуналног реда, безбед-
ности саобраћаја и животне средине;

– Скупштини Градске општине подноси извештај о свом 
раду и о безбедносној ситуацији у Обреновцу;

– врши и друге задатке у области безбедности који су од 
интереса за градску општину, у складу са законом.

III. Стручне, организационе и административно-техничке 
послове везане за рад, сазивање и одржавање седница савета 
обављаће Одељење за општу управу Управе Градске општине 
Обреновац.

IV. Доношењем овог решења престаје да важи решење 
VII-01 бр. 020-137 од 3. децембра 2015. године („Службени 
лист Града Београда”, број 73/15).

V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Решење се доставља: лицима из тачке I овог решења и 
архиви.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-10, 24. фебруара 2017. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.
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Страна

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине Градске општине Палилула  – – – – – –  1

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине Градске општине Палилула  – – – – – –  1

Одлука о изменама и допунама Пословника 
Скупштине Градске општине Палилула  – – – – – –  1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 
Градске општине Палилула за 2017. годину  – – – –  2

Одлука о уређивању, одржавању гробља и са-
храњивању на подручју градске општине Палилула  28

Одлука о некатегорисаним путевима на под-
ручју градске општине Палилула  – – – – – – – – – –  31

Одлука о изменама и допуни Одлуке о држању 
домаћих животиња на територији градске општине 
Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  33

Решење о именовању општинског правобрани-
оца Градске општине Палилула  – – – – – – – – – – –  33

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Центра за културу „Влада Дивљан”  – – – – – –  33

Решење о именовању Надзорног одбора Фонда 
„Зоран Божиновић”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

Решење о именовању Управног одбора Фонда 
„Зоран Божиновић”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

Страна

ГРОЦКА
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценов-

нику услуга превоза скелом преко Дунава са одлуком   34
ОБРЕНОВАЦ

Прва измена Одлуке о буџету Градске општине 
Обреновац за 2017. годину– – – – – – – – – – – – – –  35

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из 
Обреновца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  63

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
и именовање директора Јавног комуналног преду-
зећа „Топловод” Обреновац чији је оснивач Градска 
општина Обреновац са огласом   – – – – – – – – – –  63

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
и именовање директора Јавног комуналног преду-
зећа „Паркинг сервис” Обреновац чији је оснивач 
Градска општина Обреновац са огласом   – – – – – –  65

Одлука о спровођењу новог јавног конкурса за из-
бор и именовање директора Јавног предузећа Спорт-
ско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу чији 
је оснивач Градска општина Обреновац са огласом   –  66

Решење о измени Решења о образовању коми-
сије за спровођење јавног конкурса за избор дирек-
тора јавних и јавних комуналних предузећа чији је 
оснивач Градска општина Обреновац  – – – – – – –  68

Решење о образовању савета за безбедност град-
ске општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – –  68

САДРЖАЈ
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