
ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула на 12. седни-
ци одржаној 27. децембра 2017. године, на основу чл. 6. и 
43. 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, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14) и 
члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2018. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

ОПИС
Износ

(динара)
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8): 673.591.456
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 673.591.456
– текући приходи буџета укључујући и донације 673.591.456
– приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника  –
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8): –
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 
4+5): 818.978.634
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 677.604.561
– текући буџетски расходи укључујући и донације 677.604.561
– расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника  –

ОПИС
Износ

(динара)
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
у чему: 141.374.073
– текући буџетски издаци са донацијама 141.374.073
– издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских корисника  -
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -145.387.178
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) 50.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-
62): -145.337.178
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228)  –
Примања од задуживања (категорија 91) –
Неутрошена средства из претходних година 145.337.178
Издаци за отплату главнице дуга (61) -
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спро-
вођења јавних политика (део 62) -
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 145.337.178

Члан 2.
Укупан обим средстава за јавну потрошњу утврђен Град-

ској општини Палилула чланом 4. Одлуке о обиму средстава 
за вршење послова града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају граду, односно градским 
општинама у 2018. години (у даљем тексту: градска одлука) 
увећава се за износ средстава која се преносе из буџета Гра-
да за конкретне намене а на основу акта Већа Града Београда 
на основу члана 5. став 1. градске Одлуке. 

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине 
Палилула утврђен чланом 4. градске одлуке, повећава се 
и за износ средстава који се оствари по основу донација и 
трансфера.
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Члан 3.
Капитални издаци у 2018. години планирају се у износу од 141.374.073 динара и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2018.
година

– износ -
(динара)

2019.
година

– износ -
(динара)

2020.
година

– износ -
(динара)

511 13 Реконструкција зграде Локалне самоуправе – Котеж 2.472.128
511 13 Уређење некатегорисаних путева – капитално одржавање 76.521.517
511 01 Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација 3.000.000
511 01 Пројекат водоводне мреже на територији Општине 2.500.000
512 01 Пројекат опремања дечјих игралишта 500.000
511 13 Уређење некатегорисаних путева – пројектна документација 1.000.000
511 13 Пројекат зграде Локалне самоуправе – Крњача 3.000.000
511 13 Изградња Дома културе у Борчи – пројектна документација 1.967.508
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Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2018.
година

– износ -
(динара)

2019.
година

– износ -
(динара)

2020.
година

– износ -
(динара)

511 04 ЦК „Влада Дивљан” – пројектно планирање 350.000
512 01 Административна опрема 4.250.000
512 13 Административна опрема 600.000
512 13 Административна опрема – канцеларија за младе 158.000
512 01 Административна опрема ЦК „Влада Дивљан” 2.050.000
512 04 Административна опрема ЦК „Влада Дивљан” 1.310.000
512 01 Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан” 700.000
512 04 Опрема за образовање, културу и спорт ЦК „Влада Дивљан” 790.000
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 Теретане на отвореном 6.000.000
512 01 Опремање дечјих игралишта 21.200.000
512 01 Набавка ППЗ опреме у зградама на територији Општине 3.000.000
541 01 Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила 6.000.000

УКУПНО 141.374.073

Члан 4.
За средства резерве издваја се 3.509.720 динара, и то за сталну резерву 410.000 динара, а текућу резерву 3.099.720 динара.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује председник градске општине Палилула на предлог Одељења за 

финансије и привреду. 

Члан 5.
Примања по врстама и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА 
 Економска

класификација Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321  ДЕО ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ 2017. ГОДИНЕ - 145.337.178 145.337.178
   Свега 3: - 145.337.178 145.337.178
7  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71  Порези
711  Порез на зараде 302.500.000 - 302.500.000
711  Порез на приходе од самосталних делатности 4.000.000 - 4.000.000
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) 289.628.627 - 289.628.627
713  Порез на имовину (на апсолутна права) 6.407.829 - 6.407.829
714  Порези на добра и услуге (комуналне таксе) 3.800.000 - 3.800.000
716  Други порези (комуналне таксе) 3.200.000 - 3.200.000

  Свега 71: 609.536.456 - 609.536.456
73  Донације и трансфери

732  Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина - - -
733  Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина - - -
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: - 60.000 60.000
74  Други приходи

741  Приходи од камата на средства буџета општине - - -
741  Приходи од имовине (комуналне таксе) 1.500.000 - 1.500.000
742  Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 20.000.000 7.650.000 27.650.000
742  Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом) - - -
742  Општинске административне таксе 2.600.000 - 2.600.000
742  Приходи од делатности општинских органа и организација 400.000 - 400.000
743  Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина 25.000 - 25.000
743  Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 800.000 - 800.000
744  Текући добровољни трансфери од правних лица - - -
745  Остали приходи у корист нивоа општина 8.500.000 22.520.000 31.020.000

   Свега 74: 33.825.000 30.170.000 63.995.000
77  Меморандумске ставке за рефундацију расхода

772  Меморандумске ставке из претходне године - - -
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 Економска
класификација Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

   Свега 77: - - -
   Свега 7: 643.361.456 30.230.000 673.591.456

812  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ - - -
911  ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА - - -
921  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 50.000 50.000

   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 643.361.456 175.617.178 818.978.634

ИЗДАЦИ – Општи део 
Економска 

класификација Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 4  ТЕКУЋИ РАСХОДИ
 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 194.384.438 - 194.384.438
 412  Социјални доприноси на терет послодавца 34.915.469 - 34.915.469
 413  Накнаде у натури 4.350.000 680.000 5.030.000
 414  Социјална давања 2.890.000 384.734 3.274.734
 415  Накнаде трошкова за запослене 3.624.000 340.000 3.964.000
 416  Награде запосленима и остали посебни расходи 1.224.000 600.000 1.824.000

   Свега 41: 241.387.907 2.004.734 243.392.641
 42  Коришћење услуга и роба

 421  Стални трошкови 43.159.300 11.332.115 54.491.415
 422  Трошкови путовања 1.601.000 4.460.071 6.061.071
 423  Услуге по уговору 98.801.272 11.440.591 110.241.863
 424  Специјализоване услуге 34.225.000 12.933.216 47.158.216
 425  Текуће поправке и одржавање 43.770.091 18.610.464 62.380.555
 426  М а т е р и ј а л 13.879.228 2.099.000 15.978.228

   Свега 42: 235.435.891 60.875.457 296.311.348
 43  Амортизација и употреба средстава за рад

 431  Амортизација некретнина и опреме - - -
   Свега 43: - - -

 44  Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
 441  Отплата домаћих камата - - -
 444  Пратећи трошкови задуживања - - -

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

 463  Трансфери осталим нивоима власти 27.000.000 11.213.478 38.213.478
 465  Остале дотације и трансфери 23.519.925 222.000 23.741.925

   Свега 46: 50.519.925 11.435.478 61.955.403
 47  Социјално осигурање и социјална заштита

 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 33.500.000 9.171.799 42.671.799
   Свега 47: 33.500.000 9.171.799 42.671.799

 48  Остали расходи
 481  Дотације невладиним организацијама 16.140.013 831.637 16.971.650
 482  Порези, обавезне таксе и казне 7.502.000 2.200.000 9.702.000
 483  Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000 - 2.000.000

 484  Накнада за штету насталу од елементарних 
 непогода - 924.000 924.000

 485  Накнада за штету насталу од стране државних 
 органа 166.000 - 166.000

   Свега 48: 25.808.013 3.955.637 29.763.650
 49  Средства резерве

 499  Средства резерве (стална и текућа) 3.509.720 - 3.509.720
   Свега 49: 3.509.720 - 3.509.720
   Свега 4: 590.161.456 87.443.105 677.604.561

 5  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
 ИМОВИНУ

 51  Основна средства
 511  Зграде и грађевински објекти 6.000.000 85.311.153 91.311.153
 512  Машине и опрема 41.200.000 2.862.920 44.062.920
 513  Остале некретнине и опрема - - -
 515  Нематеријална имовина - - -

   Свега 51: 47.200.000 88.174.073 135.374.073
 54  Природна имовина

 541  Земљиште 6.000.000 - 6.000.000
   Свега 54: 6.000.000 - 6.000.000
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Економска 
класификација Опис Средства

из буџета
Из других

извора
Укупно

   Свега 5: 53.200.000 88.174.073 141.374.073

 6
 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
 ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

 61  Отплата главнице
 611  Отплата главнице домаћим кредиторима - - -

   Свега 61: - - -
 62  Набавка финансијске имовине

 621  Набавка домаће финансијске имовине - - -
   Свега 62: - - -
   Свега 6: - - -
   УКУПНИ РАСХОДИ: 643.361.456 175.617.178 818.978.634

II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Укупна средства буџета у 2018. години утврђена су у износу од 818.978.634 динара.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– текућих прихода у износу од 643.361.456 динара – извор финансирања 01,
– сопствених прихода буџетског корисника у износу од 30.170.000 динара – извор 04,
– донација од осталих нивоа власти у износу од 60.000 динара – извор финансирања 07,
– прихода из претходних година у износу од 145.337.178 динара – извор финансирања 13,
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 50.000 динара – извор финансирања 12.

ИЗДАЦИ – Посебни део 

Ра
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ео

Гл
ав

а

П
ро
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ик
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а

Ф
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кц
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а

Ек
он
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ск

а
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

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) 3.426.151 - 3.426.151
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 611.100 - 611.100
    413  Накнаде у натури - - -

414  Социјална давања запосленима 70.000 - 70.000
415  Накнаде трошкова за запослене 84.000 - 84.000

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 424.000 - 424.000
    421  Стални трошкови 330.000 - 330.000
    422  Трошкови путовања - - -
    423  Услуге по уговору 4.840.000 - 4.840.000

424  Специјализоване услуге 200.000 - 200.000
465  Остале дотације и трансфери 441.000 - 441.000

    481  Дотације невладиним организацијама
       – дотације политичким странкама 640.013 31.637 671.650

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01  Приходи из буџета 11.066.264 - 11.066.264
13  Приходи из претходних година - 31.637 31.637
07  Трансфери од других нивоа власти власти - - -
   Укупно за програмску активност 2101-0001: 11.066.264 31.637 11.097.901

  2101-1004  ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине
423  Услуге по уговору 250.000 - 250.000

 Извори финансирања за пројекат 2101-1004:
01  Приходи из буџета 250.000 - 250.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 2101-1004: 250.000 - 250.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 11.316.264 - 11.316.264
13  Приходи из претходних година - 31.637 31.637
07  Трансфери од других нивоа власти власти - - -
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   Укупно за функцију 110: 11.316.264 31.637 11.347.901
 Извори финансирања за програм 16:

01  Приходи из буџета 11.316.264 - 11.316.264
13  Приходи из претходних година - 31.637 31.637
07  Трансфери од других нивоа власти власти - - -
   Укупно за програм 16: 11.316.264 31.637 11.347.901

 Извори финансирања за раздео I:
01  Приходи из буџета 11.316.264 - 11.316.264
13  Приходи из претходних година - 31.637 31.637
07  Трансфери од других нивоа власти власти - - -
   Укупно за раздео I: 11.316.264 31.637 11.347.901

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 Извршних органа
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19.924.381 - 19.924.381
412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.542.490 - 3.542.490

    413  Накнаде у натури 50.000 - 50.000
414  Социјална давања запосленима 150.000 - 150.000
415  Накнаде трошкова за запослене 400.000 - 400.000

    422  Трошкови путовања 220.000 - 220.000
423  Услуге по уговору - - -
465  Остале дотације и трансфери 2.518.635 - 2.518.635

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01  Приходи из буџета 26.805.506 - 26.805.506
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 2101-0002: 26.805.506 - 26.805.506

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 26.805.506 - 26.805.506
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за функцију 110: 26.805.506 - 26.805.506

 Извори финансирања за програм 16:
01  Приходи из буџета 26.805.506 - 26.805.506
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 16: 26.805.506 - 26.805.506

 Извори финансирања за раздео II:
01  Приходи из буџета 26.805.506 - 26.805.506
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II: 26.805.506 - 26.805.506

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) 7.579.320 - 7.579.320
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.364.999 - 1.364.999

    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 160.000 - 160.000

423  Услуге по уговору 2.590.000 - 2.590.000
426  Материјал 340.000 - 340.000
465  Остале дотације и трансфери 903.000 - 903.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 420.000 - 420.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000 - 2.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01  Приходи из буџета 15.667.319 - 15.667.319
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0004: 15.667.319 - 15.667.319

 Извори финансирања за функцију 330:
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01  Приходи из буџета 15.667.319 - 15.667.319
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 330: 15.667.319 - 15.667.319
 Извори финансирања
 за програм 15:

01  Приходи из буџета 15.667.319 - 15.667.319
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 15: 15.667.319 - 15.667.319

 Извори финансирања за раздео III:
01  Приходи из буџета 15.667.319 - 15.667.319
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III: 15.667.319 - 15.667.319

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
   0901  ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита

  070    Социјална помоћ угроженом становништву

   0901-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Једнократне помоћи и други
 облици помоћи

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600.000 - 600.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01  Приходи из буџета 600.000 - 600.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0001: 600.000 - 600.000

   0901-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Дневне услуге у заједници

481  Дотације невладиним организацијама 6.000.000 800.000 6.800.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:

01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - 800.000 800.000
07  Трансфери од других нивоа власти власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0003: 6.000.000 800.000 6.800.000

   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

   0901-1001  ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.500.000 215.818 2.715.818

 Извори финансирања за пројекат 0901-1001:
01  Приходи из буџета 2.500.000 - 2.500.000
13  Приходи из претходних година - 215.818 215.818
   Укупно за пројекат 0901-1001: 2.500.000 215.818 2.715.818

   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
   0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за избегла лица

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 3.025.000 3.025.000
 Извори финансирања за пројекат 0901-1005:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.025.000 3.025.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 0901-1005: - 3.025.000 3.025.000
   0901-1006 ПРОЈЕКАТ: Грађевински пакети за интерно расељенa лица

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета - 3.300.000 3.300.000
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 Извори финансирања за
 пројекат 0901-1006:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.300.000 3.300.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 0901-1006: - 3.300.000 3.300.000
   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  Трансфери од других нивоа власти
 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  Трансфери од других нивоа власти
 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  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 0901-1011: 4.000.000 - 4.000.000

   0901-1012 ПРОЈЕКАТ: Локални акциони
план за праћење миграција

423  Услуге по уговору - - -
 Извори финансирања за пројекат 0901-1012:

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

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 0901-1012: - - -
   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 - 4.070.071 4.070.071

 Извори финансирања за
 пројекат 0901-1014:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 4.070.071 4.070.071
   Укупно за пројекат 0901-1014: - 4.070.071 4.070.071

 Извори финансирања за функцију 070:
01  Приходи из буџета 25.600.000 - 25.600.000
13  Приходи из претходних година - 16.487.792 16.487.792

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за функцију 070: 25.600.000 16.487.792 42.087.792

 Извори финансирања
 за програм 11:

01  Приходи из буџета 25.600.000 - 25.600.000
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13  Приходи из претходних година - 16.487.792 16.487.792

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за програм 11: 25.600.000 16.487.792 42.087.792

   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 6.112.500 982.819 7.095.319

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 300.000 26.000 326.000
444  Пратећи трошкови задуживања - - -

    463  Трансфери осталим
 нивоима власти - - -

465  Остале дотације и трансфери - - -

    481  Дотације невладиним 
 организацијама - - -

    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 6.412.500 - 6.412.500
13  Приходи из претходних година - 1.008.819 1.008.819

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 6.412.500 1.008.819 7.421.319

   0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Текућа буџетска резерва

499  Средства резерве 3.099.720 - 3.099.720
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:

01  Приходи из буџета 3.099.720 - 3.099.720
   Укупно за програмску активност 0602-0009: 3.099.720 - 3.099.720

   0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Стална буџетска резерва

499  Средства резерве 410.000 - 410.000
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:

01  Приходи из буџета 410.000 - 410.000
   Укупно за програмску активност 0602-0010: 410.000 - 410.000

   0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења
423  Услуге по уговору 8.000.000 544.400 8.544.400

 Извори финансирања за пројекат 0602-1001:
01  Приходи из буџета 8.000.000 - 8.000.000
13  Приходи из претходних година - 544.400 544.400
   Укупно за пројекат 0602-1001: 8.000.000 544.400 8.544.400

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 17.922.220 - 17.922.220
13  Приходи из претходних година - 1.553.219 1.553.219

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 17.922.220 1.553.219 19.475.439
130    Опште услуге

   0602-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалне 
 самоуправе и градских општина

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 151.312.186 - 151.312.186
412  Социјални доприноси на терет послодавца 27.217.780 - 27.217.780
413  Накнаде у натури 4.100.000 - 4.100.000
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414  Социјална давања запосленима 2.600.000 44.734 2.644.734
415  Накнаде трошкова за запослене 3.100.000 - 3.100.000

416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи 800.000 - 800.000

421  Стални трошкови 24.912.300 766.734 25.679.034
422  Трошкови путовања 1.175.000 - 1.175.000
423  Услуге по уговору 56.720.000 3.275.572 59.995.572
424  Специјализоване услуге 25.000 330.000 355.000
425  Текуће поправке и одржавање 6.960.091 259.909 7.220.000
426  Материјал 12.985.000 - 12.985.000
465  Остале дотације и трансфери 18.537.290 - 18.537.290

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета - - -

481  Дотације невладиним 
 организацијама - - -

482  Порези, обавезне таксе и казне 282.000 - 282.000

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 166.000 - 166.000

511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 4.250.000 604.000 4.854.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 315.142.647 - 315.142.647
13  Приходи из претходних година - 5.280.949 5.280.949

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од
 физичких и правних лица - - -

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: 315.142.647 5.280.949 320.423.596
   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  Трансфери од других нивоа власти
 власти - 60.000 60.000

   Укупно за пројекат 0602-1002: - 60.000 60.000
 Извори финансирања за функцију 130:

01  Приходи из буџета 315.142.647 - 315.142.647
13  Приходи из претходних година - 5.280.949 5.280.949

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - 60.000 60.000

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
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: 315.142.647 5.340.949 320.483.596
 Извори финансирања за програм 15:

01  Приходи из буџета 333.064.867 - 333.064.867
13  Приходи из претходних година - 6.834.168 6.834.168

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - 60.000 60.000

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
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 Укупно за програм 15: 333.064.867 6.894.168 339.959.035
   0101  ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој

421    Пољопривреда

   0101-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Мере подршке руралном развоју

422  Трошкови путовања 25.000 - 25.000
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање - 6.037.641 6.037.641
426  Материјал - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 6.037.641 6.037.641

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску
 активност 0101-0002: 25.000 6.037.641 6.062.641

 Извори финансирања за функцију 421:
01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 6.037.641 6.037.641

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за функцију 421: 25.000 6.037.641 6.062.641
 Извори финансирања за програм 5:

01  Приходи из буџета 25.000 - 25.000
13  Приходи из претходних година - 6.037.641 6.037.641

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програм 5: 25.000 6.037.641 6.062.641
   0701  ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

450    Саобраћај

   0701-0002
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање и одржавање саобраћајне 
 инфраструктуре

425  Текуће поправке и одржавање 1.155.000 - 1.155.000
511  Зграде и грађевински објекти 3.000.000 77.521.517 80.521.517

 Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:
01  Приходи из буџета 4.155.000 - 4.155.000
13  Приходи из претходних година - 77.521.517 77.521.517

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску активност 0702-0002: 4.155.000 77.521.517 81.676.517
   0701-1001 ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а

425  Текуће поправке и одржавање - 4.100.000 4.100.000
 Извори финансирања за пројекат 0701-1001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 4.100.000 4.100.000
   Укупно за пројекат 0701-1001: - 4.100.000 4.100.000

 Извори финансирања
 за функцију 450:

01  Приходи из буџета 4.155.000 - 4.155.000
13  Приходи из претходних година - 81.621.517 81.621.517

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за функцију 450: 4.155.000 81.621.517 85.776.517
 Извори финансирања за програм 7:

01  Приходи из буџета 4.155.000 - 4.155.000
13  Приходи из претходних година - 81.621.517 81.621.517

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програм 7: 4.155.000 81.621.517 85.776.517
   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 - - -
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422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - 920 920
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 - - -

 Извори финансирања
 за програмску активност
 0401-0001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 925.840 925.840

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску активност 0401-0001: - 925.840 925.840
   0401-1002 ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине

424  Специјализоване услуге 6.000.000 12.382 6.012.382
 Извори финансирања за
 пројекат 0401-1002:

01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - 12.382 12.382
   Укупно за пројекат 0401-1002: 6.000.000 12.382 6.012.382

   0401-1003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега
424  Специјализоване услуге - 3.718.720 3.718.720

 Извори финансирања за
 пројекат 0401-1003:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.718.720 3.718.720
   Укупно за пројекат 0401-1003: - 3.718.720 3.718.720

 Извори финансирања
 за функцију 560:

01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - 4.656.942 4.656.942

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за функцију 560: 6.000.000 4.656.942 10.656.942
 Извори финансирања
 за програм 6:

01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - 4.656.942 4.656.942

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програм 6: 6.000.000 4.656.942 10.656.942
   1101  ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

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

424  Специјализоване услуге - 5.147.229 5.147.229
 Извори финансирања за пројекат 1101-1001:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 5.147.229 5.147.229

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1101-1001: - 5.147.229 5.147.229
   1101-1007 ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи

511  Зграде и грађевински објекти - 5.472.128 5.472.128
 Извори финансирања за пројекат 1101-1007:

01  Приходи из буџета - - -
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13  Приходи из претходних година - 5.472.128 5.472.128

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1101-1007: - 5.472.128 5.472.128
   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  Трансфери од других нивоа власти
 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 20.000.000 499.580 20.499.580
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за
 пројекат 1101-1010:

01  Приходи из буџета 23.000.000 - 23.000.000
13  Приходи из претходних година - 499.580 499.580

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1101-1010: 23.000.000 499.580 23.499.580
 Извори финансирања
 за функцију 620:

01  Приходи из буџета 29.000.000 - 29.000.000
13  Приходи из претходних година - 11.118.937 11.118.937

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

     Укупно за функцију 620: 29.000.000 11.118.937 40.118.937
660  Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

   1101-1012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови 150.000 50.000 200.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1012:
01  Приходи из буџета 150.000 - 150.000
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 50.000 50.000
   Укупно за пројекат 1101-1012: 150.000 50.000 200.000

 Извори финансирања за функцију 660:
01  Приходи из буџета 150.000 - 150.000
13  Приходи из претходних година - - -

12  Примања од отплате датих кредита 
 и продаје финансијске имовине - 50.000 50.000

   Укупно за функцију 660: 150.000 50.000 200.000
 Извори финансирања
 за програм 1:

01  Приходи из буџета 29.150.000 - 29.150.000
13  Приходи из претходних година - 11.118.937 11.118.937
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 50.000 50.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за програм 1: 29.150.000 11.168.937 40.318.937
   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 1.256.000 22.000 1.278.000
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 10.000 - 10.000
426  Материјал - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 4.800.000 - 4.800.000
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512  Машине и опрема - - -
 Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:

01  Приходи из буџета 6.066.000 22.000 6.088.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску активност 1102-0005: 6.066.000 22.000 6.088.000

   1102-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Одржавање гробаља

421  Стални трошкови 390.000 23.040 413.040
423  Услуге по уговору - - -
425  Текуће поправке и одржавање - - -
426  Материјал - - -
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
01  Приходи из буџета 390.000 - 390.000
13  Приходи из претходних година - 23.040 23.040

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску активност 1102-0006: 390.000 23.040 413.040
 Извори финансирања за функцију 410:

01  Приходи из буџета 6.456.000 - 6.456.000
13  Приходи из претходних година - 45.040 45.040

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

     Укупно за функцију 410: 6.456.000 45.040 6.501.040
620    Развој заједнице

   1102-0008  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Управљање и снабдевање водом за пиће

511  Зграде и грађевински објекти 2.500.000 - 2.500.000
 Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:

01  Приходи из буџета 2.500.000 - 2.500.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску
 активност 1102-0008: 2.500.000 - 2.500.000

   1102-1001 ПРОЈЕКАТ: Уређење паркова
541  Земљиште 6.000.000 - 6.000.000

 Извори финансирања за пројекат 1102-1001:
01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1102-1001: 6.000.000 - 6.000.000
   1102-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 9.000.000 - 9.000.000
425  Текуће поправке и одржавање 9.800.000 333.334 10.133.334
511  Зграде и грађевински објекти 500.000 - 500.000
512  Машине и опрема 21.200.000 - 21.200.000

 Извори финансирања за
 пројекат 1102-1002:

01  Приходи из буџета 40.500.000 - 40.500.000
13  Приходи из претходних година - 333.334 333.334

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1102-1002: 40.500.000 333.334 40.833.334
 Извори финансирања за функцију 620:

01  Приходи из буџета 49.000.000 - 49.000.000
13  Приходи из претходних година - 333.334 333.334

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

     Укупно за функцију 620: 49.000.000 333.334 49.333.334
 Извори финансирања за програм 2:
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01  Приходи из буџета 55.456.000 - 55.456.000
13  Приходи из претходних година - 378.374 378.374

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за програм 2: 55.456.000 378.374 55.834.374
   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 6.000.000 - 6.000.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

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

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0001: 6.000.000 - 6.000.000

   1301-0002

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

422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 200.000 - 200.000
465  Остале дотације и трансфери - - -

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0002: 200.000 - 200.000

   1301-0004
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалних
 спортских установа

421  Стални трошкови 1.620.000 103.438 1.723.438
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 190.000 - 190.000
426  Материјал 100.000 - 100.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:
01  Приходи из буџета 1.910.000 - 1.910.000
13  Приходи из претходних година - 103.438 103.438

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0004: 1.910.000 103.438 2.013.438
   1301-1001  ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 6.700.000 1.113.965 7.813.965
426  Материјал - - -

 Извори финансирања за пројекат 1301-1001:
01  Приходи из буџета 6.700.000 - 6.700.000
13  Приходи из претходних година - 1.113.965 1.113.965

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1301-1001: 6.700.000 1.113.965 7.813.965
   1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата

421  Стални трошкови 51.000 - 51.000
422  Трошкови путовања 21.000 - 21.000
423  Услуге по уговору 218.772 - 218.772
426  Материјал 9.228 - 9.228
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 Извори финансирања за пројекат 1301-1002:
01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1301-1002: 300.000 - 300.000
 Извори финансирања за функцију 810:

01  Приходи из буџета 15.110.000 - 15.110.000
13  Приходи из претходних година - 1.217.403 1.217.403

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

 Укупно за функцију 810: 15.110.000 1.217.403 16.327.403
150    Опште јавне услуге – истраживање и развој

   1301-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Спровођење омладинске политике

421  Стални трошкови 40.000 15.000 55.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - 72.000 72.000
426  Материјал 115.000 48.000 163.000
465  Остале дотације и трансфери - 222.000 222.000

481  Дотације невладиним 
 организацијама - - -

512  Машине и опрема - 158.000 158.000
 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:

01  Приходи из буџета 155.000 - 155.000
13  Приходи из претходних година - 515.000 515.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од
 физичких и правних лица - - -

 Укупно за програмску
 активност 1301-0005: 155.000 515.000 670.000

   1301-1006 ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера
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 - 515.000 515.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
 Укупно за функцију 150: 2.255.000 515.000 2.770.000
 Извори финансирања за програм 14:

01  Приходи из буџета 17.365.000 - 17.365.000
13  Приходи из претходних година - 1.732.403 1.732.403

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за програм 14: 17.365.000 1.732.403 19.097.403

   1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања
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 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
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13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 1.000.000 - 1.000.000

   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 - - -
13  Приходи из претходних година - 1.967.508 1.967.508

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 1201-1003: - 1.967.508 1.967.508
 Извори финансирања за функцију 820:

01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13  Приходи из претходних година - 1.967.508 1.967.508

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 820: 1.000.000 1.967.508 2.967.508

830    Услуге емитовања и издаваштва

   1201-0004

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Остваривање и унапређивање 
 јавног интереса у области јавног
 информисања

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

 – гласило „Палилула” 3.800.000 587.000 4.387.000
 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:

01  Приходи из буџета 3.800.000 - 3.800.000
13  Приходи из претходних година - 587.000 587.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0004: 3.800.000 587.000 4.387.000

 Извори финансирања за функцију 830:
01  Приходи из буџета 3.800.000 - 3.800.000
13  Приходи из претходних година - 587.000 587.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за функцију 830: 3.800.000 587.000 4.387.000

 Извори финансирања за програм 13:
01  Приходи из буџета 4.800.000 - 4.800.000
13  Приходи из претходних година - 2.554.508 2.554.508

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 13: 4.800.000 2.554.508 7.354.508

   2001  ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитањe и образовање
911    Предшколско образовање

   2001-1002  ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића
463  Трансфери осталим нивоима власти 12.000.000 6.000.000 18.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2001-1002:
01  Приходи из буџета - 6.000.000 6.000.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти 12.000.000 - 12.000.000

   Укупно за пројекат 2001-1002: 12.000.000 6.000.000 18.000.000
 Извори финансирања
 за функцију 911:

01  Приходи из буџета 12.000.000 - 12.000.000
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13  Приходи из претходних година - 6.000.000 6.000.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за функцију 911: 12.000.000 6.000.000 18.000.000
 Извори финансирања за програм 8:

01  Приходи из буџета 12.000.000 - 12.000.000
13  Приходи из претходних година - 6.000.000 6.000.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за програм 8: 12.000.000 6.000.000 18.000.000
   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 2.000.000 - 2.000.000
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 4.500.000 - 4.500.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за програмску активност 2002-0001: 4.500.000 - 4.500.000
   2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.800.000 920.981 9.720.981
 Извори финансирања за пројекат 2002-1001:

01  Приходи из буџета 8.800.000 - 8.800.000
13  Приходи из претходних година - 920.981 920.981

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 2002-1001: 8.800.000 920.981 9.720.981
   2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа

425  Текуће поправке и одржавање - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти 15.000.000 5.213.478 20.213.478

 Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01  Приходи из буџета 15.000.000 - 15.000.000
13  Приходи из претходних година - 5.213.478 5.213.478

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 2002-1002: 15.000.000 5.213.478 20.213.478
   2002-1003  ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.900.000 460.000 5.360.000
 Извори финансирања за пројекат 2002-1003:

01  Приходи из буџета 4.900.000 - 4.900.000
13  Приходи из претходних година - 460.000 460.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 2002-1003: 4.900.000 460.000 5.360.000

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

472  Накнаде за социјалну
 заштиту из буџета 4.700.000 - 4.700.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1004:
01  Приходи из буџета 4.700.000 - 4.700.000
13  Приходи из претходних година - - -

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -
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   Укупно за пројекат 2002-1004: 4.700.000 - 4.700.000
   2002-1009 ПРОЈЕКАТ: Настава страних језика

423  Услуге по уговору - 838.800 838.800
 Извори финансирања за
 пројекат 2002-1009:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 838.800 838.800

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за пројекат 2002-1009: - 838.800 838.800
 Извори финансирања за функцију 912:

01  Приходи из буџета 37.900.000 - 37.900.000
13  Приходи из претходних година - 7.433.259 7.433.259

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 912: 37.900.000 7.433.259 45.333.259

 Извори финансирања за програм 9:
01  Приходи из буџета 37.900.000 - 37.900.000
13  Приходи из претходних година - 7.433.259 7.433.259

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 9: 37.900.000 7.433.259 45.333.259

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 6.550.000 450.000 7.000.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 55.000 - 55.000
426  Материјал 30.000 - 30.000
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01  Приходи из буџета 6.635.000 - 6.635.000
13  Приходи из претходних година - 450.000 450.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за програмску активност 0602-0002: 6.635.000 450.000 7.085.000
 Извори финансирања за функцију 160:

01  Приходи из буџета 6.635.000 - 6.635.000
13  Приходи из претходних година - 450.000 450.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за функцију 160: 6.635.000 450.000 7.085.000
 Извори финансирања за програм 15:

01  Приходи из буџета 6.635.000 - 6.635.000
13  Приходи из претходних година - 450.000 450.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за програм 15: 6.635.000 450.000 7.085.000
 Извори финансирања за главу 4.1:

01  Приходи из буџета 6.635.000 - 6.635.000
13  Приходи из претходних година - 450.000 450.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за главу 4.1: 6.635.000 450.000 7.085.000

4.2    ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВЛАДА ДИВЉАН”
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   1201  ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања
820    Услуге културе

   1201-0001
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 
 Функционисање локалних 
 установа културе 

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.142.400 - 12.142.400
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.179.100 - 2.179.100
413  Накнаде у натури - 680.000 680.000
414  Социјална давања запосленима - 340.000 340.000
415  Накнаде трошкова за запослене - 340.000 340.000

416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи - 600.000 600.000

421  Стални трошкови 7.860.000 6.025.000 13.885.000
422  Трошкови путовања - 330.000 330.000
423  Услуге по уговору 13.770.000 5.140.000 18.910.000
424  Специјализоване услуге 10.000.000 2.610.000 12.610.000
425  Текуће поправке и одржавање 5.600.000 7.380.000 12.980.000
426  Материјал - 2.025.000 2.025.000

431  Амортизација некретнина
 и опреме - - -

441  Отплата домаћих камата - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 1.120.000 - 1.120.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 50.000 50.000
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000 2.200.000 4.200.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти - 350.000 350.000
512  Машине и опрема 2.750.000 2.100.000 4.850.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Приходи из буџета 57.421.500 - 57.421.500
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 30.170.000 30.170.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за програмску активност 1201-0001: 57.421.500 30.170.000 87.591.500
 Извори финансирања за функцију 820:

01  Приходи из буџета 57.421.500 - 57.421.500
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 30.170.000 30.170.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за функцију 820: 57.421.500 30.170.000 87.591.500
 Извори финансирања за програм 13:

01  Приходи из буџета 57.421.500 - 57.421.500
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 30.170.000 30.170.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за програм 13: 57.421.500 30.170.000 87.591.500
 Извори финансирања за главу 4.2:

01  Приходи из буџета 57.421.500 - 57.421.500
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 30.170.000 30.170.000

07  Трансфери од других нивоа власти
 власти - - -

   Укупно за главу 4.2: 57.421.500 30.170.000 87.591.500
 Извори финансирања за раздео IV:

01  Приходи из буџета 589.572.367 0 589.572.367
13  Приходи из претходних година - 145.305.541 145.305.541
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 30.170.000 30.170.000
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07  Трансфери од других нивоа властивласти - 60.000 60.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 50.000 50.000
06  Донације од међународних организација - - -
   Укупно за раздео IV: 589.572.367 175.585.541 765.157.908

Члан 7.
Средства буџета у износу од 643.361.456 динара и средства из осталих извора у износу од 175.617.178 динара, утврђена 

су и распоређена по програмској класификацији, и то:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1101 Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 29.150.000 11.168.937 40.318.937

 
 

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. 
Министарства Грађевин. и Града Београда - 5.147.229 5.147.229

Одељење за инспекци-
јске 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    

1007 Пројекат „ Зграде локалне самоуправе у Котежу и Крњачи „ – Реконструкција зграда - 5.472.128 5.472.128

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Привођење намени згра-
да локалне самоуправе

1. Уложена буџетска средства 
у односу на рок за обављање 
реконструкције

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 ма-
совно 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 23.000.000 499.580 23.499.580

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Омогућавање услова за 
привредни развој општине, 
и живот становништва

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

1012 Пројекат „Комуналне услуге” -Сервисирање трошкова комуналних услуга 150.000 50.000 200.000
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 55.456.000 378.374 55.834.374

 
 

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

1. Број м2 јавних зелених по-
вршина на којима се уређује 
и одржава зеленило, у односу 
на укупан број м2 јавних 
зелених површина

1 >1    

2. Број м2 површина јавне на-
мене где се одржава чистоћа, 
у односу на укупан број м2 
јавне намене

1 >1    

0005 Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 6.066.000 22.000 6.088.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Адекватан квалитет пру-
жених услуга уређивања, 
одржавања и коришћења 
пијаца

1. Број опремљених пијачних 
места, у односу на укупан 
број пијачних места пред-
виђених у складу са општин-
ском Одлуком

1 >1    

0006 Програмска активност Одржавање гробаља 390.000 23.040 413.040

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Адекватан квалитет пру-
жених услуга одржавања 
гробаља

1. Број интервенција, у 
односу на укупан број под-
нетих иницијатива грађана 
за чишћење и одржавање 
гробаља

1 >1    
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Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0008 Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће 2.500.000 - 2.500.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга водосна-
бдевања

1. Број кварова по км водово-
дне мреже 1 <1    

1001 Пројекат „Уређење паркова” -Радови на пејзажном уређењу паркова на територији 
ГО Палилула 6.000.000 - 6.000.000

Веће градске општине- 
члан Већа
 

Уређење паркова и 
унапређење здравља стано-
вништва

1.Укупан број м2 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” 40.500.000 333.334 40.833.334

Веће градске општине- 
члан Већа
 

Исправност парковских 
мобилијара и доступност 
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    

0101 Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 25.000 6.037.641 6.062.641

 
2. Раст производње и 
стабилност дохотка про-
извођача

1. Удео регистрованих 
пољопривредних газдинстава 
у укупном броју пољопри-
вредних газдинстава

1 >1    

0002 Програмска активност Мере подршке руралном развоју 25.000 6.037.641 6.062.641

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење руралног 
развоја

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

1 >1    

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6.000.000 4.656.942 10.656.942

  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 - 925.840 925.840

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Испуњење обавеза у 
складу са законима у доме-
ну постојања стратешких и 
оперативних планова као и 
мера заштите

1. Усвојен програм заштите 
животне средине са акцио-
ним планом

да да

1002 Пројекат „Чишћење канала на територији Општине”- Дренажа и чишћење регулацио-
них канала на левој обали Дунава 6.000.000 12.382 6.012.382

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Одводњавање пољопри-
вредног земљишта

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

1003 Пројекат: „Чишћење снега” – чишћење снега у насељима и на некатегорисаним 
путевима - 3.718.720 3.718.720

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1.Омогућавање несметаног 
одвијања саобраћаја у усло-
вима природних непогода

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

0701 Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 4.155.000 81.621.517 85.776.517

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

1. Дужина изграђених 
саобраћајница које су у 
надлежности града / општине 
(у км)

1 <1    

0002 Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – за 
одржавање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници 4.155.000 77.521.517 81.676.517

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Одржавање квали-
тета путне мреже кроз 
реконструкцију и редовно 
одржавање асфалтног 
покривача 

1. Проценат санираних путе-
ва од укупне дужине путне 
мреже која захтева санацију 
и/или реконструкцију

1 >1    

2. Број километара санираних 
и/или реконструисаних 
путева

1 >1

3. Износ трошкова одржа-
вања путева по км 1 <1    

2. Опремање и одржавање 
саобраћајне сигнализације 
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 - 4.100.000 4.100.000

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  

2001 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 12.000.000 6.000.000 18.000.000

 
1. Омогућавање обухва-
та предшколске деце у 
вртићима

1. Проценат уписане деце у 
односу на број укупно прија-
вљене деце

1 <1    
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1002 Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” – за трошкове редовног одржавања предш-
колске инфраструктуре 12.000.000 6.000.000 18.000.000

Веће градске општине
1. Ефикасно предшколско 
васпитање и образовање 
и рационална употреба 
средстава

1. Проценат буџета који се 
издваја за текуће одржавање 
објеката дечјих вртића

1 >1    

2. Проценат буџета који се 
издваја за набавку и текуће 
одржавање опреме у дечјим 
вртићима

1 >1    

2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 37.900.000 7.433.259 45.333.259

 
1. Потпуни обухват 
основним образовањем и 
васпитањем

1. Обухват деце основним 
образовањем (разложено 
према полу)

1 >1    

0001 Програмска активност Функционисање основних школа 4.500.000  - 4.500.000

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, грађе-
винска 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 8.800.000 920.981 9.720.981
Одељење за друштвене 
делатности и заједничке 
послове- Одсек за 
друштвене делатности

1. Подршка деци са сметња-
ма 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 
инфраструктуре 15.000.000 5.213.478 20.213.478

Веће градске општине
1. Ефикасно основно 
образовање 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 ученика ОШ „Олга Петров”, ради 
редовног похађања наставе 4.900.000 460.000 5.360.000

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

1.Ефикасно основно 
образовање 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 одли-
чан успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима 4.700.000 - 4.700.000

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    

1009 Пројекат: „Настава страних језика” – Настава страних језика у основним школама на 
територији Општине - 838.800 838.800

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Повећање обухвата 
ученика наставом страних 
језика

1. Број ученика који похађају 
наставу страних језика 1 >1    

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

0901 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 25.600.000 16.487.792 42.087.792

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 стам-
бених 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)

  5,14%    

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)

  0,89%    
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0001 Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи – средствима 
Градске општине и Комесаријата за избеглице РС 600.000 - 600.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђење подршке за 
материјално угрожена лица 
/ породице

1. Проценат буџетских 
издвајања за једнократне и 
друге облике помоћи

  0,07%    

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

1 >1    

0003 Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области соција-
ле 6.000.000 800.000 6.800.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Подстицање развоја 
разноврсних социјалних и 
других услуга у заједници

1. Број удружења / хумани-
тарних организација које 
добијају средства из буџета 
ЛС

1 >1    

2. Број програма које реали-
зују ове организације 1 >1

0005 Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста 500.000 - 500.000

Веће градске општине- 
члан Већа

Социјално деловање – 
олакшавање људске патње 
пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима 
у невољи, развијањем 
солидарности међу људима, 
организовањем различитих 
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    

1001 Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим примањи-
ма у уклањању кварова у домаћинству 2.500.000 215.818 2.715.818

Веће градске општине- 
члан Већа

Обезбеђивање помоћи 
најугроженијем станов-
ништвуу 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” – Помоћ родитељима деце са територије ГО Пали-
лула, која су рођена 2017. године 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    

1005 Пројекат: Грађевински пакети за избегла лица – Помоћ избеглим лицима у трајном 
решавању стамбеног питања - 3.025.000 3.025.000

Веће градске општине- 
члан Већа
 

1.Трајно стамбено збриња-
вање избеглих 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 интерно расељена лица -Помоћ интерно расељеним 
лицима у трајном решавању стамбеног питања - 3.300.000 3.300.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1.Трајно стамбено збриња-
вање интерно 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 
издржавање избеглица - 200.000 200.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успешнија интеграција 
избеглица

1. Број лица међу избегли-
цама која се самостално 
издржавају

1 >1    

1009 Пројекат: Економско оснаживање интерно расељених лица – подршка пројектима за 
самостално издржавање интерно расељених лица - 1.000.000 1.000.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успешнија интеграција 
интерно расељених лица

1. Број лица међу интерно 
расељеним лицима која се 
самостално издржавају

1 >1    

1011 Пројекат: Економско оснаживање социјално угрожених категорија – Подршка 
пројектима 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    

1012 Пројекат: Локални акциони план за праћење миграција – Подршка мигрантима - - -
Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђивање подршке 
мигрантима

1. Број регистрованих мигра-
ната који примају помоћ 1 >1    

1013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи - 3.876.903 3.876.903
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Веће градске општине- 
члан Већа

1. Успешнија интеграција 
становника контејнерског 
насеља

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

1 >1    

1014 Пројекат: Једнодневни излети пензионера – туристичке туре намењене најстаријим 
суграђанима - 4.070.071 4.070.071

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење положаја 
пензионера обезбеђивањем 
мера материјалне подршке

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

1 >1    

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 62.221.500 32.724.508 94.946.008

 
 
 
 

1. Подстицање развоја 
културе

1. Број реализованих про-
грама на 1000 становника 
који доприносе остваривању 
општег интереса у култури

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” 57.421.500 30.170.000 87.591.500

Директор ЦК „Влада 
Дивљан” 

1. Обезбеђење редовног 
функционисања установа 
културе 

1. Број запослених у уста-
новама 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 1.000.000 - 1.000.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Повећање учешћа грађа-
на у културној продукцији 
и уметничком ствара-
лаштву

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 3.800.000 587.000 4.387.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Повећана понуда квали-
тетних медијских садржаја 
из области друштвеног 
живота локалне заједнице

1. Број програмских садржаја 
подржаних на конкурсима 
јавног информисања

1 >1    

2. Број издатих билтена гра-
да/општине (штампани или 
електронски)

1 >1    

1003 Пројекат „Месни Домови културе на територији Општине” – подршка раду месних 
домова културе - 1.967.508 1.967.508

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 17.365.000 1.732.403 19.097.403

 
 
 

1. Обезбеђење услова за ба-
вљење спортом свих грађа-
на и грађанки Општине

1. Број чланова спортских 
организација и удружења 1 >1    

2. Број спроведених акција, 
програма, пројеката који 
подржавају активно и рекреа-
тивно бављење спортом

1 >1    

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

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима 6.000.000 - 6.000.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Унапређење подршке 
локалним спортским орга-
низацијама преко којих се 
остварује јавни интерес у 
области спорта

1. Број посебних програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
Oпштине

1 >1    

2. Проценат буџета намењен 
финансирању спортских 
организација 

1 >1    

0002 Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури 200.000 - 200.000
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ПРОГРАМ / Програмска 
активност и пројекат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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 
реализују активности школ-
ског спорта

1 >1    

2. Повећање учешћа 
девојчица у спортским 
активностима

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

1 >1    

2. Проценат девојчица које су 
укључене у школска такми-
чења у односу на укупан број 
девојчица

1 >1    

0004 Програмска активност Функционисање локалних спортских установа – трошкови 
редовног рада спортских објеката 1.910.000 103.438 2.013.438

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Обезбеђивање услова за 
рад установа из области 
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 актив-
ности којима се побољшава положај младих на Палилули 155.000 515.000 670.000

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Подршка активном укљу-
чивању 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” 6.700.000 1.113.965 7.813.965

Веће градске општине- 
члан Већа

1. Популаризација пливања 
међу омладином оба пола

1.Утрошак буџетских сред-
става / број полазника курса 1 <1    

1. Број полазника курса који 
су пропливали (по полу – 
мушки / женски)

1 >1    

1002 Пројекат „Дунавска регата” – подршка одржавању међународне туристичке манифес-
тације 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 „Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера” – Сту-
дијскe посетe најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима 2.100.000 - 2.100.000

Одељење за друштв. 
делатн. и заједничке 
послове- Канцеларија 
за младе

1. Интеракција студената 
и волонтера из различитих 
земаља

1. Уложена буџетска средства 
/ број учесника – студената и 
волонтера

1 <1

0602 Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 355.367.186 7.344.168 362.711.354

 
 
 

1. Одрживо управно и фи-
нансијско функционисање 
Општине у складу са на-
длежностима и пословима 
локалне самоуправе

1. Суфицит или дефицит 
локалног буџета да да    

2. Однос броја запослених 
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 321.555.147 6.289.768 327.844.915

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове рада Управе Градске општине 321.555.147 6.289.768 327.844.915

Начелник Управе град-
ске општине
 

1. Функционисање управе 

1. Број решених предмета по 
запосленом 1 >1    

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

1 >1

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

1 >1

0002 Програмска активност Функционисање месних заједница – за трошкове редовног 
рада месних заједница 6.635.000 450.000 7.085.000
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ПРОГРАМ / Програмска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Одељење за општу уп-
раву- Одсек за сарадњу 
са месним заједницама

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

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

1 >1

0004 Програмска активност Општинско правобранилаштво – за трошкове заступања 
права и интереса Општине пред домаћим и међународном судовима 15.667.319 - 15.667.319

Општинско правоб-
ранилаштво градске 
општине Палилула- 
Општински правобра-
нилац

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 служба-
ма и другим правним лицима 
чија имовинска и друга права 
заступа

1 >1

0009 Програмска активност Текућа буџетска резерва 3.099.720 - 3.099.720

0010 Програмска активност Стална буџетска резерва 410.000 - 410.000

1001 Пројекат „Услуге медијског праћења” – за маркетиншке трошкове истраживања 
заступљеости Општине у медијима 8.000.000 544.400 8.544.400

Помоћник председника 
градске општине

1. Комуникација са 
јавношћу и испољавању 
њихових потреба

1. Број чланака/репортажа у 
којима се помиње ГО Пали-
лула 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 град-
ске општине

1. Лакше и брже остварење 
права грађана по питању 
личних стања грађана, 
вођења матичних 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 града/
општине који се користи за 
трошкове и планове рада /
програме матичне службе

1 >1    

2101 Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 38.121.770 31.637 38.153.407

1. Ефикасно и ефективно 
функционисање органа по-
литичког система локалне 
самоуправе

1. x  -  -    

2.x  -  -    

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

11.066.264 31.637 11.097.901

Председник скупштине 
градске општине

1. Функционисање локалне 
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 Председни-
ка и Већа Градске општине

26.805.506 - 26.805.506

Председник градске 
општине

1. Функционисање изврш-
них органа

1. Број усвојених аката 1 >1

2. Број седница извршних 
органа 1 >1

1004 Пројекат: „Општинска слава и Дан општине” – за режијске трошкове обележавања 
празника 250.000 - 250.000

Председник градске 
општине

1. Комуникација са јавно-
шћу и промоција градске 
Општине

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

УКУПНО ПРОГРАМИ         643.361.456 175.617.178 818.978.634
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са законом и другим прописима, независно од из-
носа утврђених овом одлуком, за поједине врсте прихода и 
примања.

Члан 9.
Председник градске општине Палилула је наредбодавац 

за извршење буџета, и може појединачним актом пренети 
овлашћења одређеним лицима за потписивање налога за 
пренос средстава. 

Председник градске општине одговоран је за спро-
вођење фискалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима, расходима и издацима на начин 
који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 10.
Одељење за финансије и привреду Градске општине Па-

лилула, обавезно је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по 
истеку шестомесечног и деветомесечног периода, инфор-
мише Веће Градске општине Палилула.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана, Веће Градске општине Палилула усваја и доста-
вља извештај Скупштини Градске општине Палилула.

Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу, исплата плата 
запосленима, минимални стални трошкови неопходни за 
несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Председник градске општине Палилула може привреме-
но обуставити извршење појединих издатака буџета, у слу-
чају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 12.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши 

контролу законитости, рационалности и наменског ко-
ришћења средстава распоређених директним и индирект-
ним корисницима буџета. 

Ако се контролом утврди да се средства не користе за-
конито, наменски и рационално, Одељење за финансије и 
привреду неће извршити поднете налоге за плаћање.

Корисици буџетских средстава дужни су да уз захтев за 
плаћање доставе Одељењу за финансије и привреду ком-
плетну документацију за плаћање на основу које је утврђе-
на обавеза корисника буџетских средстава. 

Члан 13.
У оквиру распоређених средстава у члану 6. ове одлуке, 

буџетски корисници могу користити средства распоређена 
овом одлуком, само за намене за које су им, по њиховом за-
хтеву, та средства одобрена.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријација-
ма у 2017. години, а неизвршене у току те године, преносе 
се и имају статус преузетих обавеза у 2018. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво по принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, од-
носно актом Владе предвиђен другачији метод.

Корисници средстава буџета, који одређени расход извр-
шавају из средстава буџета и из других извора, обавезни су 
да измирење тог расхода прво врше из тих других извора.

Члан 14.
Функционер, односно руководилац директног, односно 

индиректног корисника буџетских средстава, одговоран 
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа 
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је 
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских апропријација.

Функционер, односно руководилац директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава, може прене-
ти поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица 
у директном, односно индиректном кориснику буџетских 
средстава.

Члан 15.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

Градске општине Палилула могу да врше плаћања до виси-
не тромесечних квота које одреди Одељење за финансије и 
привреду Градске општине Палилула. 

Приликом одређивања тромесечних квота за директ-
не и индиректне кориснике буџетских средстава, Одељење 
за финансије и привреду Градске општине Палилула има у 
виду средства планирана у буџету за буџетске кориснике 
као и ликвидне могућности буџета.

Члан 16.
Председник градске општине Палилула може донети 

одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење 
Одељења за финансије и привреду Управе општине, може 
извршити преусмеравање апропријација одобрених на име 
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих 
прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације 
за расход и издатак чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода из буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промена околности које не уг-
рожавају утврђене приоритете унутар буџета, председник 
градске општине Палилула доноси одлуку да се износ ап-
ропријације коју није могуће искористити пренесе у текућу 
буџетску резерву и може се користити за намене које нису 
предвиђене буџетом, или за намене за које нису предвиђена 
средства у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања апропријација из става 4. 
овог члана, не може бити већи од износа разлике између 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске ре-
зерве утврђеног Законом о буџетском систему и буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве. 

Члан 17.
У случају да се буџету Градске општине Палилула из 

другог буџета (Републике, Града Београда или друге локал-
не самоуправе) определе актом наменска трансферна сред-
ства, укључујући и наменска трансферна средства за надок-
наду штета услед елементарних непогода, као и у случају 
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати 
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у поступку доношења ове oдлуке, Одељење за финансије 
и привреду, на основу тог акта, отвара одговарајуће апро-
пријације за извршење расхода по том основу. 

Члан 18.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стан-
дардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, председник градске општине Палилула ће изврши-
ти одговарајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за 
финансије и привреду. 

Члан 19.
Распоред средстава утврђених у оквиру раздела IV – 

Управа градске општине – економска класификација 481 – 
„дотације невладиним организацијама”, врши председник 
градске општине Палилула на предлог комисије за спро-
вођење поступка јавног конкурса за финасирање пројеката 
невладних организација. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у скла-
ду са оценом остваривања пројеката невладиних организа-
ција у 2018. години. 

Члан 20.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва у 2018. години обрачунату исправку вредности нефи-
нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 21.
Слободна новчана средства консолидованог рачуна Тре-

зора Градске општине Палилула, која преостану по извр-
шењу обавеза буџета Градске општине Палилула, осим при-
хода за које је у посебном закону, односно пропису Градске 
општине Палилула утврђена намена која ограничава упо-
требу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем фи-
нансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства консолидованог рачуна тре-
зора Градске општине Палилула могу се користити за пре-
времено враћање кредита у циљу смањења обавеза Град-
ске општине Палилула, депоновати средства код Народне 
банке Србије или код пословних банака које имају одгова-
рајући бонитет.

Члан 22.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. 
које је донео министар надлежан за послове финансија на 
основу одредби члана 36а. 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) и Зако-
ном о начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15), број 
запослених код корисника буџета Градске општине Па-
лилула (директни и индиректни буџетски корисници) не 
може прећи максимални број запослених на неодређено и 
одређено време.

Члан 23.
У буџетској 2018. години, обрачун и исплата плата, као 

и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних на-
града и бонуса предвиђених посебним и појединачним ко-
лективним уговорима за директне и индиректне кориснике 
средстава буџета Градске општине Палилула, вршиће се у 
складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. го-
дину. 

Члан 24. 
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, који закључују директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава, морају бити додељени у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 25. 
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директног корисника буџета који доноси руководи-
лац тог буџетског корисника, у року од најкасније 15 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана 
средства буџета распоређују се по ближим наменама, у скла-
ду са програмском, функционалном, економском класифи-
кацијом и по изворима финансирања. На финансијски план 
из става 1. овог члана сагласност даје Веће Градске општине 
Палилула по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 
финансије и привреду Градске општине Палилула.

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променом апропријација утврђених чланом 6. 
ове одлуке у складу са законом.

Члан 26.
Текући дефицит у 2018. години, покриће се пренетим 

средствима из 2017. године.

Члан 27. 
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извр-

шења буџета, до 31. децембра 2018. године, сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџе-
ту Градске општине Палилула за 2018. годину.

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-45/2017-I-7, 27. децембра 2017. године

Председник 
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 12. седници 
одржаној 27. децембра 2017. године, на основу члана 196. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 
21/16 ), члана 32, став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.закон 
и 101/16 – др.закон) и члана 25. Статута Градске општине 
Палилула („Службени лист Града Београд”, бр. 43/08, 16/10 
и 35/13), донела је

КОДЕКС
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс
Члан 1.

Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем 
тексту: Кодекс) је скуп правила понашања службеника и 



27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 106 – 29

намештеника који садржи професионалне и етичке стан-
дарде за обављање службених послова и остваривање кому-
никације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и 
доступности услуга, као и подстицању поверења у интегри-
тет, непристрасност и ефикасност органа и служби Градске 
општине Палилула (у даљем тексту: Општина).

Странке су физичка и правна лица без обзира на држа-
вљанство и седиште, као и органи, организације и групе 
лица која се обраћају јединици локалне самоуправе.

Област примене

Члан 2.
Правила овог кодекса дужни су да примењују службе-

ници и намештеници у органима и службама Општине (у 
даљем тексту: службеници) када обављају послове из своје 
надлежности.

Сврха Кодекса

Члан 3.
Сврха овог кодекса је:
– да утврди стандарде личног и професионалног интегри-

тета и понашања којих би требало да се придржавају служ-
беници,

– да подржи службенике у поштовању професионалних 
и етичких стандарда,

– да упозна странке о правилном начину поступања и 
понашања службеника,

– да допринесе изградњи поверења грађана у локалну 
власт,

– да допринесе успостављању ефикаснијег и одговор-
нијег поступања службеника.

Члан 4.
Сви појмови који су у овом кодексу употребљени у 

мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род 
лица на која се односе.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

Законитост и непристрасност

Члан 5.
Службеник је дужан да се у обављању својих послова 

понаша законито и да своја дискрециона овлашћења при-
мењује непристрасно. 

Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу 
права, обавеза или на закону заснованих интереса странака 
имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са 
законом.

Службеници су дужни да се уздржавају од било које са-
мовољне или друге радње која ће неоправдано утицати на 
странке или им се неосновано даје повлашћени третман.

Службеници се у свом раду никада не руководе личним, 
породичним, нити политичким притисцима и мотивима.

Објективност

Члан 6.
У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све 

релевантне чињенице и да сваку од њих правилно оцени у 
односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од 
значаја за предметни случај.

Забрана дискриминације

Члан 7.
Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују 

принцип једнакости странака пред законом, а посебно када 
решавају о захтевима странака и доносе одлуке.

Службеници поступају једнако према свим странкама у 
истој правној и фактичкој ситуацији. 

Уколико дође до другачијег поступања службеника пре-
ма одређеној странци него што је то уобичајено, службеник 
је дужан да образложи такво поступање релевантним раз-
лозима конкретног случаја.

Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности 
омогући остваривање права, поштовање интегритета и дос-
тојанства странака и других службеника без дискриминације 
или повлашћивања по било ком основу, а нарочито по осно-
ву пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења, генет-
ских својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, 
политичког или другог уверења, држављанства, припадности 
народу или националној мањини, имовног стања, психичког 
и физичког инвалидитета, старосне доби, родног идентитета 
и сексуалне оријентације, здравственог стања, брачног и по-
родичног статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства 
у политичким, синдикалним и другим организацијама и дру-
гим стварним и претпостављеним личним својствима.

Забрана злоупотребе и прекорачења службених овла-
шћења

Члан 8.
Службеници су дужни да овлашћења у свом раду кори-

сте искључиво у сврхе које су утврђене законом и другим 
одговарајућим прописима.

При обављању приватних послова, службеник не сме 
користити службене ознаке, службена овлашћења или ау-
торитет радног места у локалној самоуправи.

Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши 
увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, а који су неопходни за одлу-
чивање, односно поступање. 

Заштита података о личности

Члан 9.
Службеник који обрађује податке о личности поштује 

све законске прописе и важеће стандарде у погледу њихове 
заштите.

Службеник посебно не користи личне податке у сврхе 
које нису законите, не доставља их неовлашћеним особама 
и не омогућава им увид у њих.

Приступ информацијама од јавног значаја

Члан 10.
Службеник се стара о поштовању права на приступ ин-

формацијама од јавног значаја на начин који обезбеђује нај-
потпуније и најефикасније остваривање тог права, у скла-
ду са законом који регулише приступ информацијама од 
јавног значаја и правилима која важе у органу, служби или 
организацији.

Пружање информација о поступку

Члан 11.
Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, 

дају информације о поступку који се код њих води. Служ-



Број 106 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 27. децембар 2017.

беник ће упутити странку на који начин може да изврши 
увид у стање поступка.

Службеници су дужни да странкама пруже и информа-
ције о правним радњама које странке треба да предузму у 
циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води 
рачуна да информације које пружа буду јасне и разумљиве 
странци.

Када службеник не сме да обелодани информацију због 
њене поверљиве природе, дужан је да наведе датој заинте-
ресованој странци разлоге због којих није у могућности да 
јој повери наведену информацију.

Ако је усмени захтев странке превише сложен, службе-
ник је дужан да посаветује странку о томе како да форму-
лише свој захтев писаним путем.

Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за 
које одређени службеник није надлежан, упутиће странку 
на надлежног службеника и назначити његово име и по мо-
гућству контакт податке.

Исправљање пропуста

Члан 12.
У случају грешке у раду службеника која има непожељан 

утицај на права или интересе странака, службеник је дужан 
да упути писмено извињење странци и настоји да отклони 
негативне последице проузроковане његовом грешком што 
је пре могуће, као и да обавести странку о праву на одгова-
рајуће правно средство и приговор због пропуста.

Разумни рок за доношење одлука

Члан 13.
Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву 

или приговору донесе у разумном року, без одлагања, а у 
сваком случају најкасније у законом предвиђеном року.  
Исто правило примењује се за одговоре на дописе страна-
ка или одговоре на службене дописе којима службеници од 
претпостављених траже упутства у погледу поступка који 
се води.

Ако због сложености поступка, односно питања која су 
покренута, одлуку није могуће донети у законском року, 
службеник ће о томе обавестити странку и свог претпоста-
вљеног, и предузети све што је потребно да се одлука донесе 
што пре.

Понашање службеника у јавним наступима

Члан 14.
У свим облицима јавних наступа и деловања у којима 

представља јединицу локалне самоуправе, службеник је ду-
жан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењи-
ма, стручним знањем и Кодексом.

Приликом изношења стручних и личних ставова, служ-
беник пази на углед јединице локалне самуправе и лични 
углед и сме износити само истините податке, садржином и 
тоном којим се не вређа углед органа, установа, предузећа, 
као ни њихових представника, а на исти начин има посту-
пати и када је реч о личном и пословном угледу других фи-
зичких и правних лица.

Поштовање других и учтивост службеника

Члан 15.
Службеници су дужни да се међусобно и према стран-

кама опходе са поштовањем. Приликом комуникације са 

странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, 
тачни и кооперативни.

Приликом одговарања на дописе, у телефонским разго-
ворима и у преписци путем електронске поште, службеник 
је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што исцр-
пније и прецизније одговоре.

У присуству странака службеницима нису дозвољени 
приватни телефонски разговори.

Стандард пословне комуникације

Члан 16.
Стандард пословне комуникације подразумева да се у 

најкраћем могућем року (најкасније у року од 24 сата) одго-
вори на поруку примљену радним данима путем електрон-
ске поште. 

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора 
бити постављено обавештење на електронској пошти о од-
суству са радног места са информацијама коме се могу об-
ратити странке или службеници у хитним случајевима, а 
током одсуства примаоца поруке.

Слање поднеска/дописа или електронске поште

Члан 17.
Службеник је дужан да приликом слања поднеска или 

дописа увек користи меморандум.
Поднесак, допис или електронску пошту потребно је 

насловити на особу (физичко лице) или функцију, односно 
пословно име привредног друштва. 

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је 
уредно потписати својим именом, звањем и осталим пода-
цима за контакт.

Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде 
јасне садржине и концизан, а стил писања треба да буде 
прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом. 

Приликом припреме поднеска, дописа или електронске 
поште проверити правопис и тачност информација које се 
наводе.

Поштовање радног времена

Члан 18.
Запослени су дужни да поштују прописано радно време, 

као и да се приликом доласка или одласка са радног места 
евидентирају на прописан начин.

Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном 
временском интервалу у трајању од 30 минута.

Пауза не може бити на почетку или на крају радног вре-
мена.

Није дозвољено напуштање радног места у оквиру рад-
ног времена без одобрења руководиоца или запосленог 
којег руководилац овласти.

Службеницима без претходне најаве и одобрења пре-
тпостављеног, није допуштен улазак у радне просторије ор-
гана, службе или организације ван радног времена.

Стандарди одевања на радном месту

Члан 19.
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно оде-

вен, примерено пословима службеника, и да на тај начин не 
нарушава углед Општине, нити изражава своју политичку, 
верску или другу личну припадност која би могла да доведе 
у сумњу његову непристрасност и неутралност. 
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Запослени треба да се одевају у складу са захтевима рад-
них места и радних активности, а основни стандард свако-
дневног одевања јесте уредна и чиста одећа. 

Службеника који је неприкладно одевен, непосредни 
руководилац ће упозорити на обавезу поштовања овог Ко-
декса у погледу одевања на радном месту и на могућност 
покретања дисциплинског поступка у случају поновљене 
повреде Кодекса.

Уредност радних просторија

Члан 20.
Радне просторије службеника морају бити чисте и уред-

не о чему службеници воде рачуна све време током трајања 
радног времена, као и приликом напуштања истих.

Забрањено је конзумирање хране у радној просторији, 
као и њено држање на радном столу.

III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Право притужбе због кршења Кодекса

Члан 21.
Странка се због повреде правила овог кодекса може 

притужбом обратити руководиоцу органа или службе 
Општине (у даљем тексту: надлежни руководилац).

Надлежни руководилац дужан је да обавести подносио-
це притужбе о предузетим радњама.

Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, 
мишљењима, препорукама и другим актима стварају прак-
су од значаја за примену овог кодекса.

Праћење примене Кодекса

Члан 22.
Надлежни руководилац прати и разматра примену Ко-

декса. 
За спровођење овог кодекса одговорни су руководиоци 

организационих јединица.
Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то по-

требно, надлежни руководилац може за примену Кодекса 
издати посебна упутства.

Извештај о примени Кодекса чини саставни део го-
дишњег извештаја о раду органа, службе или организације.

Извештај садржи статистичке податке о укупном броју 
примљених приговора странака на кршење Кодекса, струк-
тури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покре-
нутим и окончаним дисциплинским поступцима, изреченим 
мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и околности за 
које руководиоци органа, служби или организација сматрају 
да су од значаја за праћење примене Кодекса.

Дисциплинска одговорност

Члан 23.
Повреде обавеза из овог кодекса представљају лакшу по-

вреду дужности из радног односа, уколико није обухваћена 
неком од тежих повреда радних дужности предвиђених За-
коном или другим прописом.

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса

Члан 24.
Текст Кодекса начелник Управе поставља на интернет-

страници општине, а у штампаном облику истиче на оглас-

ној табли и у довољном броју примерака чини доступним 
странкама на другим одговарајућим местима (услужни сер-
вис грађана, шалтерске службе, месне канцеларије и др.). 

Надлежни руководилац упознаје све службенике са 
садржином Кодекса.

Ступање на снагу

Члан 25.
Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула

Број 060-46/2017-I-7, 27. децембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

ЧУКАРИЦА

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 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. За-
кон, 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 24. Статута Градске општине 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – 
пречишћен текст), а на предлог Већа општине, Скупштина 
Градске општине Чукарица, на 13. седници, одржанoj 27. де-
цембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2018. 

ГОДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и 

издаци Градске општине Чукарица за 2018. годину (у даљем 
тексту: буџет), њено извршење, коришћење донација, ко-
ришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских ко-
рисника, права и обавезе корисника буџетских средстава.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Чукарица за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), 
састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА Економска класифи-

кација У динарима

Укупни приходи и примања остварени по 
основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 706.299.692

Укупни расходи и издаци за набавку нефи-
нансијеске имовине 4 + 5 937.961.300

Буџетски дефицит (7+8) – (4+5) 231.661.608
Издаци за отплату главнице
Издаци за набавку финансијске имовине 62 /
Укупни фискални суфицит/дефицит 231.661.608
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања 91 /
Примања од продаје финансијске имовине 92 /
Неутрошена средства из претходних година 3 231.661.608
Издаци за отплату главнице дуга 61 /
Издаци за набавку нефинансијске имовине 
(домаћих хартија од вредности) 6211 /

Нето финансирање (3+91+92) – (61+6211) /
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Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени 

су у следећим износима:

Р. бр. ОПИС

Шифра 
економ. 

класифика-
ције

Укупна 
средства

1. 2. 3. 4.

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРО-
ДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 706.299.692

1. Порески буџетски приходи 71 624.075.692
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 380.500.000
1.2. Порез на имовину 713 238.274.692
1.3. Остали порески приходи 714 + 716 5.301.000
2. Непорески буџетски приходи 14.124.000

2.1. Накнаде за коришћење простора и грађ.зем. 741530 399.000
2.2. Таксе у корист нивоа општина 742250 2.950.000

2.3. Приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације општине 742351 6.500.000

2.4. Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа општина 743350 775.000

2.5. Остали непорески приходи 745 3.500.000

1. 2. 3. 4.
3. Трансфери 733 54.000.000
4. Сопствени и остали приходи инд. корисника 744 + 742 14.100.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 811 + 812 /

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НА-
БАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4 + 5 937.961.300

Текући расходи 4 (без 46) 682.763.072
Расходи за запослене 41 254.137.910

1.2. Коришћење роба и услуга 42 286.005.804
1.3. Социјална заштита из буџета 47 72.744.426
1.4. Остали расходи 44+48+49 69.874.932
2. Трансфери и субвенције 46+45 137.280.000

2.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 111.050.000
2.2. Остале дотације и трансфери 465 25.230.000
2.3. Субвенције јавним предузећима 451 1.000.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 117.918.228

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
МОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 9 /

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈС-
КЕ МОВИНЕ 6 /

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 3 231.661.608

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове одлуке у износу од 231.661.608 динара, обезбе-

диће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.
Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:
У 000. Дин.

Р. 
бр. Назив капиталног пројекта

Екон.
кла-
сиф.

Из-
вор

Година
почетка
финанс.
пројекта

Година
заврш.

финанс.
проје-

кта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализ. 
закључно са 
31. децем-
бром 2016.

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Уређење поткровља зграде Управе ГО Чукарица 5113 01 2018. 2018. 2.000 2.000

2. Набавка опреме за потребе Управе (канцеларијска, рачу-
нарска, противпожарна, софтвера и ост.) 5122 01 Вишегодишње набавке са 

горишњим уговарањем 43.975 8.070 9.790 11.115 8.000 7.000

3. Набавка софтвера за финансијско – рачуноводствено 
пословање инд. корисника 5151 13 2018. 2018. 750 750

4. Адаптација простора општине у ул. 10. октобра бр. 2 – МЗ 
В. Моштаница 5113 13 2017. 2018. 9.007 9.007

5. Видео надзор по парковима 5128 13 2017. 2018. 2.769 1.269 1.500

6. Санација некатегорисаних путева 5112
07

2017. 2019. 70.932
30.000 24.000

13 16.932

7.
Уређење објекта Културног центра Чукарица (замена сто-
ларије, санација хола, санација и адаптација позоришне 
сале са опремањем)

5113
13 2017. 2018. 85.470

34.418 16.174

5126 29.350 5.528

8. Изградња „Урбаних џепова Чукарице“ 5112
01 Вишегод. контин. програми са 

год. уговарањем 78.441 43.980 9.955
2.000 8.000

13 14.506

9. Израда пројекта за санацију и адапт. спортског објекта 
ДТВ Партизан 5114 07 2017. 2017. 3.000 3.000

УКУПНО: 296.344 52.050 84.782 112.512 40.000 7.000

Члан 6.
Укупна примања из буџета и приходи из осталих извора 

планирају се у следећим износима:
Еко-

номска 
класи-
фика-
ција

Врста прихода и примања Износ
Струк-

тура 
%

1 2 3 4

3 Пренета новчана средства буџета из претходних 
година 231.661.608 24,7

3213 Пренета новчана средства буџета из претходних 
година 231.661.608 24,7

7 Текући приходи 706.299.692 75,3

7111 Порези на доходак и капиталне добитке које 
плаћају физичка лица 380.500.000 40,6

7131 Периодични порези на непокретности 233.000.000 24,8
7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 5.274.692 0,5

7145
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 
дозволу да се добра
употребљавају или делатности обављају

2.907.000 0,3

1 2 3 4

7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, 
односно предузетници 2.394.000 0,3

7331 Текући трансфери од др. нивоа власти 21.000.000 2,2
7332 Капитални трансфери од др. нивоа власти 33.000.000 3,5
7415 Закуп непроизводне имовине 399.000 0,1
7422 Таксе и накнаде 2.950.000 0,3

7423 Споредне продаје добара и услуга које врше 
државне нетржишне јединице 20.500.000 2,2

7433 Приходи од новчаних казни и прекршаја 775.000 0,1

7441 Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 100.000 /

7451 Мешовити и неодређени приходи 3.500.000 0,4
8 Примања од продаје нефинансијске имовине / /

8121 Примања од продаје покретне имовине / /

9 Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине / /

9114
Примања од задуживања од пословних банака у 
земљи у корист нивоа
градова

/ /

УКУПНО: 937.961.300 100,00
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Члан 7.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су и 

распоређени у следећим износима:
Еко-

номска 
класи-
фика-
ција

Врста прихода и примања Износ Струк-
тура %

1 2 3 4
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 254.137.910 27,1
411 Плате и додаци запослених 204.227.360 21,8
412 Социјални доприноси на терет послодавца 36.590.550 3,9
413 Накнаде у натури (превоз) 1.700.000 0,2
414 Социјална давања запосленима 2.850.000 0,3
415 Накнаде за запослене 6.010.000 0,6
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 2.760.000 0,3
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 286.005.804 30,5
421 Стални трошкови 50.406.800 5,4
422 Трошкови путовања 2.246.600 0,2
423 Услуге по уговору 73.061.362 7,8
424 Специјализоване услуге 57.147.222 6,1
425 Текуће поправке и одржавање 83.997.820 8,9
426 Материјал 19.146.000 2,1
440 ОТПЛАТА КАМАТА 10.000 0,0
441 Отплата домаћих камата 10.000 0,0
450 СУБВЕНЦИЈЕ 1.000.000 0,1

451
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 1.000.000 0,1

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 136.280.000 14,5
463 Трансфери осталим нивоима власти 112.050.000 11,9
465 Остале дотације и трансфери 24.230.000 2,6
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 72.744.426 7,8
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 72.744.426 7,8
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 36.869.932 3,9
481 Дотације невладиним организацијама 20.186.632 2,1
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.683.300 0,2
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 15.000.000 1,6
490 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 32.995.000 3,5

49911 Стална резерва 500.000 0,1
49912 Текућа резерва 32.495.000 3,4

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 117.918.228 12,6
511 Зграде и грађевински објекти 97.675.228 10,4
512 Машине и опрема 19.493.000 2,1
515 Нематеријална имовина 750.000 0,1
610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ / /
611 Отплата главнице домаћим кредиторима / /

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 937.961.300 100,00

Члан 8.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, 

утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функ-
цио-

нална 
класи-
фика-
ција

ФУНКЦИЈЕ Укупна 
средства

Струк-
тура

%

1 2 3 4
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 72.737.426 7,8
010 Болест и инвалидност 28.770.000 3,1
040 Породица и деца 11.894.000 1,3

070
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласифик. на
другом месту

32.073.426 3,4

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 445.801.074 47,5
111 Извршни и законодавни органи 57.231.734 6,1
112 Финансијски и фискални послови 32.995.000 3,5
130 Опште услуге 343.224.340 36,6

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 12.350.000 1,3

1 2 3 4
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 9.775.300 1,0
330 Судови 9.775.300 1,0
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 63.085.542 6,8
421 Пољопривреда 6.080.110 0,7
451 Друмски саобраћај 57.005.432 6,1
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 11.900.000 1,3

560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 11.900.000 1,3

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 58.688.578 6,2
620 Развој заједнице 58.688.578 6,2
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 132.590.380 14,1
810 Услуге рекреације и спорта 41.899.330 4,5
820 Услуге културе 81.527.050 8,7
830 Услуге емитовања и штампања 9.164.000 0,9
900 ОБРАЗОВАЊЕ 143.383.000 15,3
911 Предшколско образовање 32.560.000 3,5
912 Основно образовање 108.323.000 11,5
920 Средње образовање 2.500.000 0,3

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 937.961.300 100,0

Члан 9.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђе-

ни су и распоређени у следећим износима:
Шифра

НАЗИВ Укупна 
средства

Струк-
тура

%
Про-
грам 

Програм-
ска актив-

ност/
Пројекат

1 2 3 4 5
1102 Програм 2. Комуналне делатности 11.900.000 1,3

1102-0002
Одржавање јавних зелених повр-
шина 11.900.000 1,3

0101
Програм 5. Пољопривреда и рурал-
ни развој 6.080.110 0,6

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 6.080.110 0,6

0701
Програм 7. Организација саобраћаја 
и саобраћајна инфраструктура 57.005.432 6,1

0701-0002
Управљање и одржавање саобраћај-
не инфраструктуре 57.005.432 6,1

2001
Програм 8. Предшколско васпитање 
и образовање 32.560.000 3,5

2001-0001
Функционисање предшколских 
установа 32.560.000 3,5

2002 Програм 9. Основно образовање 108.323.000 11,5

2002-1001
Пројекат: Исхрана и смештај 
ученика 7.200.000 0,7

2002-1002 Пројекат:Текуће одржавање школа 41.300.000 4,4
2002-1003 Пројекат: Превоз ученика 45.823.000 4,9

2002-1004

Пројекат:Награде ученицима и 
остали расходи за основно обра-
зовање 11.000.000 1,2

2002-1005
Пројекат: Безбедност деце у 
саобраћају 3.000.000 0,3

2003
Програм 10. Средње образовање и 
васпитање 2.500.000 0,3

2003-0001 Функционисање средњих школа 2.500.000 0,3

0901
Програм 11. Социјална и дечија 
заштита 72.737.426 7,8

0901-0001
Једнократне помоћи и остали обли-
ци помоћи 5.383.000 0,6

0901-0005
Подршка реализацији програма 
Црвеног крста 2.200.000 0,2

0901-0006 Подршка деци и породица са децом 11.894.000 1,3

0901-0008
Подршка особама са инвалиди-
тетом 28.770.000 3,1

0901-1001
Пројекат: Социјална давања избе-
глим и интерно расељеним 24.490.426 2,6

1201
Програм 13. Развој културе и 
информисања 90.691.050 9,6

1201-0001
Функционисање локалних установа 
културе 42.440.050 4,5
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1 2 3 4 5

1201-0002
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 17.385.000 1,8

1201-0004

Остваривање и унапређење јавног 
интереса у области јавног
информисања 9.164.000 1,0

1201-1001
Пројекат: Уређење објекта Култур-
ног центра Чукарица 21.702.000 2,3

1301
Програм 14. Развој спорта и 
омладине 41.899.330 4,5

1301-0001

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 10.900.000 1,2

1301-0002
Подршка предшколском и школ-
ском спорту 3.618.000 0,4

1301-0003
Одржавање спортске инфраструк-
туре 23.856.330 2,5

1301-0005 Спровођење омладинске политике 3.525.000 0,4

1 2 3 4 5

0602
Програм 15. Опште услуге локалне 
самоуправе 457.033.218 48,7

0602-0001
Функционисање локалне самоупра-
ве и градских општина 343.224.340 36,6

0602-0002 Функционисање месних заједница 12.350.000 1,3
0602-0004 Општинско правобранилаштво 9.775.300 1,0

0602-0009 Текућа буџетска резерва 32.495.000 3,5
0602-0010 Стална буџетска резерва 500.000 0,1

0602-1002
Пројекат: Текуће и капитално одр-
жавање јавних објеката и површина 58.688.578 6,2

2101
Програм 16. Политички систем 
локалне самоуправе 57.231.734 6,1

2101-0001 Функционисање скупштине 16.129.112 1,7
2101-0002 Функционисање извршних органа 41.102.622 4,4

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 937.961.300 100,0

Члан 10.
Стална буџетска резерва за 2018. годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 32.495.000,00 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.
Укупни расходи и издаци у укупном износу од 937.961.300 динара распоређују се по корисницима, у склопу припа-

дајућих програма, програмских активности и пројеката, по функционалној класификацији и изворима, у слоедећим изно-
сима:

У дин.

Ра
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ео
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ав

а

П
ро
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ам
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кц
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а
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он
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ОПИС
Приходи из 

буџета
Извор 01

Средства 
из осталих 

извора
УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ( 8 + 9)
01 СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА

2101 Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2101-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање скупштине

111 Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,561,230  – 5,561,230
412 Социјални доприноси на терет послодавца 985,000  – 985,000
413 Накнаде у натури 40,000  – 40,000
415 Накнаде трошкова за запослене 100,000  – 100,000
421 Стални трошкови 80,000  – 80,000
422 Трошкови путовања 290,000  – 290,000
423 Услуге по уговору 7,906,250  – 7,906,250
465 Остале дотације и трансфери 500,000  – 500,000
481 Дотације невладиним организацијама 666,632  – 666,632

Свега за програмску активност 2101-0001: Функцион. скупштине 16,129,112  – 16,129,112
Извори финансирања за раздео 01:Скупштина ГО Чукарица,
Програм 16: Пол.сист.лок.самоуп.

01 Приходи из буџета 16,129,112 16,129,112
Укупно за раздео 01: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА 16,129,112   16,129,112

02 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА
2101 Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Функционисање извршних органа
111 Извршни и законодавни органи

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 25,740,400  – 25,740,400
412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,603,000  – 4,603,000
415 Накнаде трошкова за запослене 550,000  – 550,000
421 Стални трошкови 300,000  – 300,000
422 Трошкови путовања 460,000  – 460,000
423 Услуге по уговору 4,750,000  1,199,222 5,949,222
465 Остале дотације и трансфери 3,500,000  – 3,500,000

Свега за програмску активност 2101-0002: Функционисање извршних органа 39,903,400  1,199,222 41,102,622
Извори финансирања за раздео 02: Председник и Веће ГО Чукарица
Програм 16: Пол.сист.лок.самоуп.

01 Приходи из буџета 39,903,400  39,903,400 
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,199,222 1,199,222
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ОПИС
Приходи из 

буџета
Извор 01

Средства 
из осталих 

извора
УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ( 8 + 9)
Укупно за раздео 02: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА 39,903,400 1,199,222 41,102,622

03 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602 Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Општинско правобранилаштво
330 Судови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,135,000  – 7,135,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,275,300  – 1,275,300
415 Накнаде трошкова за запослене 130,000  – 130,000
421 Стални трошкови 50,000  – 50,000
422 Трошкови путовања 155,000  – 155,000
423 Услуге по уговору 50,000  – 50,000
426 Материјал 40,000  – 40,000
465 Остале дотације и трансфери 940,000  – 940,000

Свега за програмску активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво 9,775,300 0  9,775,300 
Извори финансирања за раздео 03: Општинско правобранилаштво
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

01 Приходи из буџета 9,775,300 9,775,300
Укупно за раздео 03: ОПШТИНСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 9,775,300 0 9,775,300

04 УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА
0101 Програм 05: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Мере подршке у руралном развоју
421 Пољопривреда

424 Специјализоване услуге 3,400,000 2,680,110 6,080,110
Свега за програмску активност 0101-0002: Мере подршке у руралном развоју 3,400,000 2,680,110 6,080,110
Извори финансирања за програм 05 – Пољоприв. и рурални развој:  

01 Приходи из буџет 3,400,000  3,400,000 
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,680,110  2,680,110 

Свега за програм 05: 3,400,000 2,680,110 6,080,110
0602 Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
130 Општи послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 150,210,730  – 150,210,730
412 Социјални доприноси на терет послодавца 26,888,500  – 26,888,500
413 Накнаде у натури 1,150,000  – 1,150,000
414 Социјална давања запосленима 2,550,000  – 2,550,000
415 Накнаде трошкова за запослене 4,800,000  – 4,800,000
416 Награде запосленим и остали посебни расходи 1,400,000  – 1,400,000
421 Стални трошкови 27,385,000  3,701,800 31,086,800
422 Трошкови путовања 1,111,600  – 1,111,600
423 Услуге по уговору 30,570,000  2,449,890 33,019,890
424 Специјализоване услуге 12,030,000  1,705,000 13,735,000
425 Текуће поправке и одржавање 8,370,000  1,417,820 9,787,820
426 Материјал 12,255,000  2,270,000 14,525,000
463 Трансфери осталим нивоима власти 850,000  – 850,000
465 Остале дотације и трансфери 17,500,000  – 17,500,000
481 Дотације невладиним организацијама 320,000  – 320,000
482 Порези, обавезне таксе и казне 700,000  900,000 1,600,000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 15,000,000  – 15,000,000
511 Зграде и грађевински објекти 2,050,000  3,774,000 5,824,000
512 Машине и опрема 10,870,000  245,000 11,115,000
515 Нематеријална имовина -  750,000 750,000

Свега за програмску активност 0602-0001: Функц. локал. самоуп. и град. општина 326,010,830 17,213,510 343,224,340 
0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0009: Текућа буџетска резерва

112 Финансијски и фискални послови
499 Средства резерве 32,495,000  – 32,495,000

Свега за програмску активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва 32,495,000 0 32,495,000 
0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0010: Стална буџетска резерва

112 Финансијски и фискални послови
499 Средства резерве 500,000  – 500,000

Свега за програмску активност 0602-0010: Стална буџетска резерва 500,000 0 500,000 
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0602-1002 ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина

620 Развој заједнице
423 Услуге по уговору 500,000  – 500,000
425 Текуће поправке и одржавање 5,500,000 41,000,000 46,500,000
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1,000,000  – 1,000,000
463 Трансфери осталим нивоима власти -  100,000 100,000
511 Зграде и грађевински објекти -  9,088,578 9,088,578
512 Машине и опрема -  1,500,000 1,500,000

Свега за пројекат 0602-1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и 
површина 7,000,000 51,688,578 58,688,578
Извори финансирања за програм 15 – Локална самоуправа:

01 Приходи из буџета 366,005,830 366,005,830
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година    68,902,088 68,902,088

Свега за програм 15: 366,005,830 68,902,088 434,907,918
0701 Програм 07: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
451 Друмски саобраћај

423 Услуге по уговору 135,000  – 135,000
424 Специјализоване услуге 6,000,000  3,938,112 9,938,112
511 Зграде и грађевински објекти -  46,932,320 46,932,320

Свега за програмску активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина 6,135,000 50,870,432 57,005,432
Извори финансирања за програм 07 – Организација саобраћаја и саобраћајне 
инфраструктуре:

01 Приходи из буџета 6,135,000  6,135,000 
07 Трансфери од других нивоа власти  30,000,000  30,000,000 
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  20,870,432  20,870,432 

Свега за програм 07: 6,135,000 50,870,432 57,005,432
0901 Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

423 Услуге по уговору 816,000  – 816,000
426 Материјал 50,000  – 50,000
465 Остале дотације и трансфери 50,000  – 50,000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџ. 1,167,000  1,000,000 2,167,000
481 Дотације невладиним организацијама 2,300,000  – 2,300,000

Свега за програмску активност 0901-0001: Једнократне помоћи и остали облици 
помоћи 4,383,000 1,000,000 5,383,000

0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

481 Дотације невладиним организацијама 2,200,000  – 2,200,000
Свега за програмску активност 0901-0005: Подршка реализацији програма Црве-
ног крста 2,200,000 0 2,200,000

0901-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006: Подршка деци и породицама са децом
040 Породица и деца

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,600,000  6,294,000 11,894,000
Свега за програмску активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом 5,600,000 6,294,000 11,894,000

0901-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0008: Подршка особама са инвалидитетом
010 Болест и инвалидност

425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000  – 5,000,000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,840,000  14,930,000 23,770,000

Свега за програмску активност 0901-0008: Подршка старијим лицима и особама са 
инвалидит. 13,840,000 14,930,000 28,770,000

0901-1001 ПРОЈЕКАТ 1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

463 Трансфери осталим нивоима власти  200,000 200,000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,800,000  22,490,426 24,290,426

Свега за пројекат 0901-1001: Социјална давања избеглим и расељеним лицима по 
пројектима 1,800,000 22,690,426 24,490,426
Извори финансирања за програм 11 – Социјална и дечија заштита:

01 Приходи из буџета 27,823,000 27,823,000
07 Трансфери од других нивоа власти  19,000,000 19,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  25,914,426 25,914,426
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Свега за програм 11: 27,823,000 44,914,426 72,737,426

1102 Програм 02: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1102-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Одржавање јавних зелених површина

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
424 Специјализоване услуге 11,900,000  – 11,900,000

Свега за програмску активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина 11,900,000 0 11,900,000
Извори финансирања за програм 02 – Комуналне делатности:

01 Приходи из буџета 11,900,000  11,900,000 
Свега за програм 02: 11,900,000 0 11,900,000

1201 Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820  Услуге културе
423 Услуге по уговору 1,415,000  2,700,000 4,115,000
424 Специјализоване услуге 500,000  – 500,000
426 Матeријал 1,100,000  – 1,100,000
465 Остале дотације и трансфери 150,000  – 150,000
481 Дотације невладиним организацијама 3,200,000  – 3,200,000

Свега за програмску активност 1201-0002: Јачање уметничке продукције и култ. 
стваралаштва 6,365,000 2,700,000 9,065,000

1201-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
830 Услуге емитовања и штампања

421 Стални трошкови 200,000 - 200,000
423 Услуге по уговору 2,910,000 3,454,000 6,364,000
424 Специјализоване услуге 2,600,000  – 2,600,000

Свега за програмску активност 1201-0004: Оствар. и унапређ. јав.интереса у обл.
јавног информ. 5,710,000 3,454,000 9,164,000

1201-1001 ПРОЈЕКАТ 1001: Уређење објекта Културног центра Чукарица
820  Услуге културе

511 Стални трошкови -  16,174,000 16,174,000
512 Машине и опрема -  5,528,000 5,528,000

Свега за програмску активност 1201-0004: Оствар. и унапр. јавног интереса у 
области јавног информ. - 21,702,000 21,702,000
Извори финансирања за програм 13 – Развој културе и информис.

01 Приходи из буџета 12,075,000 12,075,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  27,856,000 27,856,000

Свега за програм 13: 12,075,000 27,856,000 39,931,000
1,301 Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Подршка лок. спортским организацијама, удружењима и савезима
810 Услуге рекреације и спорта

421 Стални трошкови 400,000  – 400,000
423 Услуге по уговору 1,880,000  2,000,000 3,880,000
426 Материјал 320,000  – 320,000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000  – 300,000
481 Дотације невладиним организацијама 6,000,000  – 6,000,000

Свега за програмску активност 1301-0001: Подршка лок.спорт. организ., удру-
жењима и савезима 8,900,000 2,000,000 10,900,000

1301-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подршка предшколском и школском спорту
810 Услуге рекреације и спорта

421 Стални трошкови 130,000  – 130,000
423 Услуге по уговору 1,768,000  800,000 2,568,000
424 Специјализоване услуге 300,000  244,000 544,000
426 Материјал 300,000  76,000 376,000

Свега за програмску активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту 2,498,000 1,120,000 3,618,000
1301-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003: Одржавање спортске инфраструктуре

810 Услуге рекреације и спорта
424 Специјализоване услуге 600,000  – 600,000
425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000  – 3,000,000
511 Зграде и грађевински објекти 2,020,000 17,636,330 19,656,330
512 Машине и опрема 600,000 - 600,000

Свега за програмску активност 0003: Одржавање спортске инфраструктуре 6,220,000 17,636,330 23,856,330
1301-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе

810 Услуге рекреације и спорта
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423 Услуге по уговору 300,000  300,000 600,000
426 Материјал 325,000  100,000 425,000
481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000  – 2,500,000

Свега за програмску активност 1301-0005: Канцеларија за младе 3,125,000 400,000 3,525,000
Извори финансирања за програм 14 – Развој спорта и омладин:

01 Приходи из буџета 20,743,000  20,743,000 
07 Трансфери од других нивоа власти  3,000,000  3,000,000 
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  18,156,330  18,156,330 

Свега за програм 14: 20,743,000 21,156,330 41,899,330
2001 Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
911 Предшколско образовање

423 Услуге по уговору -  170,000 170,000
425 Текуће поправке и одржавање -  17,190,000 17,190,000
463 Трансфери осталим нивоима власти 10,000,000  5,200,000 15,200,000

Свега за програмску активност 2001-0001: Функционисање предшколских установа 10,000,000 22,560,000 32,560,000
Извори финансирање за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање:

01 Приходи из буџета 10,000,000 10,000,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  22,560,000 22,560,000

Свега за програм 8: 10,000,000 22,560,000 32,560,000
2002 Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-1001 ПРОЈЕКАТ 1001: Исхрана и смештај ученика
912 Основно образовање

463 Трансфери осталим нивоима власти 4,500,000  2,700,000 7,200,000
Свега за пројекат 2002-1001: Исхрана и смештај ученика 4,500,000 2,700,000 7,200,000

2002-1002 ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће одржавање школа
912 Основно образовање

424 Специјализоване услуге 1,000,000  – 1,000,000
425 Текуће поправке и одржавање 300,000  – 300,000
463 Трансфери осталим нивоима власти 20,000,000  20,000,000 40,000,000

Свега за пројекат 2002-1002: Текуће одржавање школа 21,300,000 20,000,000 41,300,000
2002-1003 ПРОЈЕКАТ 1003: Превоз ученика

912 Основно образовање
463 Трансфери осталим нивоима власти 33,000,000  12,500,000 45,500,000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000 123,000 323,000

Свега за пројекат 2002-1003: Превоз ученика 33,200,000 12,623,000 45,823,000
2002-1004 ПРОЈЕКАТ 1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање

912 Основно образовање
423 Услуге по уговору  150,000  –  150,000 
426 Материјал  150,000  –  150,000 
463 Трансфери осталим нивоима власти  500,000  –  500,000 
465 Остале дотације и трансфери  200,000  – 200,000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6,500,000  3,500,000 10,000,000

Свега за пројекат 2002-1004: Ученичке награде 7,500,000 3,500,000 11,000,000
2002-1005 ПРОЈЕКАТ 1005: Безбедност деце у саобраћају

912 Основно образовање
481 Дотације невладиним организацијама 0 3,000,000 3,000,000

Свега за пројекат 2002-1005: Безбедност деце у саобраћају 0 3,000,000 3,000,000
Извори финансирања за програм 9 – Основно образ. и васпитање:

01 Приходи из буџета 66,500,000 66,500,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  41,823,000 41,823,000

Свега за програм 9: 66,500,000 41,823,000 108,323,000
2003 Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање средњих школа
920 Средње образовање

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,700,000  800,000 2,500,000
Свега за програмску активност 2003-0001: Функционисање средњих школа 1,700,000 800,000 2,500,000
Извори финансирања за програм 10 – Средње образ. и васпитање:

01 Приходи из буџета 1,700,000 1,700,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  800,000 800,000

Свега за програм 10: 1,700,000 800,000 2,500,000
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ОПИС
Приходи из 

буџета
Извор 01

Средства 
из осталих 

извора
УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ( 8 + 9)
Извори финансирања за раздео 4. глава 0 – Управа ГО Чукарица:

01 Приходи из буџета 526,281,830 526,281,830
07 Трансфери од других нивоа власти  52,000,000  52,000,000 
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 229,562,386  229,562,386 

Укупно за раздео/главу 4.0: 
УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА 526,281,830 281,562,386 807,844,216

04 01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602 Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Месне заједнице
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

421 Стални трошкови 9,850,000  – 9,850,000
425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000  – 1,500,000

426 Материјал 600,000  – 600,000
512 Машине и опрема 400,000  – 400,000

Свега за прогр.актив. 0602-0002: Месне заједнице 12,350,000  – 12,350,000
Извори финансирања за раздео 4. глава 1.: Месне заједнице

01 Приходи из буџета 12,350,000 12,350,000
Укупно за раздео/главу 4.01: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 12,350,000 0 12,350,000

04 02 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА
1201 Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалних установа културе 
820 Услуге културе

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,200,000  2,850,000 13,050,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,860,000  525,000 2,385,000
413 Накнаде у натури 330,000  50,000 380,000
414 Социјална давања запосленима -  160,000 160,000
415 Накнаде трошкова за запослене 230,000  200,000 430,000
416 Награде запосленим и остали посебни расходи 1,230,000  – 1,230,000
421 Стални трошкови 3,870,000  3,505,000 7,375,000
422 Трошкови путовања 20,000  40,000 60,000
423 Услуге по уговору 3,830,000  1,550,000 5,380,000
425 Текуће поправке и одржавање -  370,000 370,000
426 Материјал 160,000  360,000 520,000
441 Отплата домаћих камата -  10,000 10,000
465 Остале дотације и трансфери 620,000  430,000 1,050,000
482 Порези, обавезне таксе и казне -  30,000 30,000
512 Машине и опрема -  200,000 200,000

Свега за програмску активност 1201-0001: Функцион. локалних установа културе 22,350,000 10,280,000 32,630,000
1201-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820 Услуге културе
423 Услуге по уговору  770,000 770,000
424 Специјализоване услуге 1,600,000  5,700,000 7,300,000
426 Материјал -  250,000 250,000

Свега за програмску активност 1201-0002: Јачање културне продукције и умет. 
стваралаштва 1,600,000 6,720,000 8,320,000
Извори финансирања за раздео 4. глава 2. – Културни центар Чукарица:

01 Приходи из буџета 23,950,000  – 23,950,000
04 Сопствени приходи  14,000,000 14,000,000
07 Трансфери од других нивоа власти  2,000,000 2,000,000
08 Трансфери од физичких и правних лица  100,000 100,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  900,000 900,000

Укупно за раздео/главу 4.2.: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА 23,950,000 17,000,000  40,950,000 
04 03 ГАЛЕРИЈА 73

1201 Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалних установа културе 

820 Услуге културе
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,530,000  – 2,530,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 453,750  – 453,750
413 Накнаде у натури 130,000  – 130,000
414 Социјална давања запосленима 140,000  – 140,000
416 Награде запосленим и остали посебни расходи 130,000  – 130,000
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ОПИС
Приходи из 

буџета
Извор 01

Средства 
из осталих 

извора
УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ( 8 + 9)
421 Стални трошкови 935,000 - 935,000
422 Трошкови путовања 170,000  – 170,000
423 Услуге по уговору 688,000  – 688,000
424 Специјализоване услуге 2,950,000  – 2,950,000
425 Текуће поправке и одржавање 350,000  – 350,000
426 Материјал 790,000  – 790,000
465 Трансфери осталим нивоима власти 340,000  – 340,000
482 Порези, обавезне таксе и казне 53,300  – 53,300
512 Машине и опрема 150,000  – 150,000

Свега за програмску активност 0001: Функцион. локалних установа културе 9,810,050 0 9,810,050
Извори финансирања за раздео 4.глава 03.: Галерија `73

01 Приходи из буџета 9,810,050 9,810,050
Укупно за раздео/главу 4.3: 
ГАЛЕРИЈА 73 9,810,050 0 9,810,050

 Извори финансирања за раздео 4:
01 Приходи из буџета 572,391,880 572,391,880
04 Сопствени приходи буџетских корисника  14,000,000  14,000,000 
07 Трансфери од других нивоа власти  54,000,000 54,000,000
08 Трансфери од физичких и правних лица  100,000  100,000 
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 230,462,386 230,462,386

Свега за раздео 04: 572,391,880 298,562,386 870,954,266

Извори финансирања укупно:
01 Приходи из буџета 638,199,692 638,199,692
04 Сопствени приходи 14,000,000 14,000,000
07 Трансфери од других нивоа власти 54,000,000 54,000,000
08 Трансфери од физичких и правних лица 100,000 100,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 231,661,608 231,661,608

Укупно 638,199,692 299,761,608 937,961,300

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.
Примања буџета Градске општине Чукарица прикупљају 

се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, не-
зависно од износа утврђених овом oдлуком за поједине вр-
сте примања.

Члан 13.
На терет буџетских средстава корисник може преузети 

обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлу-
ком.

Члан 14.
Директни корисник буџетских средстава, који оствари 

приходе и примања чији износи нису могли бити познати 
у поступку доношења буџета, подноси захтев органу упра-
ве надлежном за финансије за отварање, односно повећање 
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и изда-
така из свих извора финансирања, осим из извора 01– При-
ходи из буџета.

Индиректни корисници средстава буџета Градске 
општине Чукарица, који остваре приходе и примања чији 
износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, подносе захтев надлежном директном кориснику 
за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације 
за извршавање расхода и издатака из свих извора финанси-
рања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати 
без ограничења..

Члан 15.
Обавезе које су преузете у складу са одобреним апро-

пријацијама у 2017. години, а нису извршене у целости у 
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза 
у 2018. години и извршавају се на терет апропријација одо-
брених овом одлуком.

Члан 16.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета из-

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

Члан 17.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим 

наменама финансијским планом прихода и расхода ко-
рисника буџетских средстава, а у склопу припадајућих про-
грама и у складу са економском и функционалном класифи-
кацијом, и извором средстава.

Финансијски план прихода и расхода из става 1. овог 
члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкас-
није 45 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Финансијски план директних корисника буџета, на пред-
лог Одељења за буџет и финансије, доноси Веће општине.

Скупштина општине даје сагласност на Годишњи про-
грам и финансијски план индиректних корисника: Култур-
ни центар Чукарица и Галерија 73, усвојених од стране Уп-
равног, односно Надзорног одбора корисника.
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Финансијски план месних заједница, до конституисања 
Савета месних заједница, на предлог Одељења за буџет и 
финансије, доноси Веће општине.

Члан 18.
У оквиру плана за извршење буџета, локални орган уп-

раве надлежан за финансије планира ликвидност буџета и 
према готовинском току буџета врши распоред остварених 
прихода и примања.

Распоред планираних прихода и примања буџета врши 
се тромесечним плановима (квотама) за извршење буџета 
које доноси Одељење за финансије. 

Члан 19.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске 

општине Чукарица и одговоран је за извршење ове одлуке. 

Члан 20.
Веће општине одговорно је, у смислу Закона о буџет-

ском систему, за спровођење фискалне политике и упра-
вљања јавном имовином, приходима и примањима и расхо-
дима и издацима.

Члан 21.
Наредбодавац директних и индиректних корисника 

буџетских средстава је руководилац, односно лице које је 
одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из средста-
ва органа, као и за издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, одговоран је за закониту, еконо-
мичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. 

Члан 22.
Локални орган управе надлежан за финансије обаве-

зан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут 
годишње информише Веће општине, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветоме-
сечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из ста-
ва 1. овог члана, Веће општине усваја и доставља извештаје 
Скупштини општине.

Члан 23.
Председник градске општине Чукарица може донети 

одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених 
расхода у износу до 5 % вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода буџета, док се приходи из осталих извора 
могу мењати без ограничења. 

Ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 
општине доноси Одлуку да се износ апропријације који 
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску ре-
зерву и може се користити за намене које нису предвиђене 
буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у 
довољном обиму.

Члан 24.
Председник градске општине може посебним актом (од-

луком, решењем) распоредити део средстава која се односе 

на Програм 9 – Основно образовање и васпитање, пројекат 
2002-1004 „Награде ученицима и остали расходи за основ-
но образовање”, економску класификацију 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета (за ученичке награде и остале 
накнаде за образовање), и Програм 11 – Социјална и дечија 
заштита, програмску активност 0901-0001 „Једнократне по-
моћи и други облици помоћи”, економску класификацију 
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за помоћ 
појединцима, породици и установама).

Члан 25.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така, односно програма корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом 
апропријација, односно утврђеним квотама. 

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

Захтеве за пренос, односно плаћање подноси руково-
дилац директног, односно индиректног корисника буџета 
Градске општине Чукарица Одељењу за буџет и финансије.

Након верификације од стране одговорног лица Одељења 
за буџет и финансије, којом се потврђује исправност захтева 
и пратеће документације и усаглашеност истог са одобреном 
апропријацијом, захтеве за плаћање, односно пренос сред-
става одобрава председник општине.

Члан 26.
Индиректни корисници средстава буџета могу корис-

тити средства распоређена овом одлуком само за намене 
за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена 
и пренета.

Члан 27.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава 

сталне буџетске резерве за намене у складу са чланом 70. 
Закона о буџетском систему.

Члан 28.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне.

Председник општине одлучује о коришћењу средста-
ва текуће буџетске резерве и на предлог органа управе на-
длежног за финансије, доноси решење о коришћењу сред-
става текуће буџетске резерве за намене у складу са чланом 
69. Закона о буџетском систему.

Члан 29.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. 
годину, које је донео министар надлежан за послове финан-
сија и Законом о одређивању максималног броја запосле-
них у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15), 
број запослених код корисника буџета Градској општини 
Чукарица (директни и индиректни буџетски корисници) не 
може прећи максимални број запослених на неодређено и 
одређено време.

У овој одлуци средства за плате обезбеђена су за број 
запослених утврђен у складу са прописима из става 1. овог 
члана, односно за 12 изабраних/именованих лица, 14 поста-
вљених лица и 177 запослена на неодређено време код ди-
ректних и индиректних корисника буџета Градске општине 
Чукарица.
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Члан 30.
У буџетској 2017. години обрачун и исплата плата, као 

и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и 
других врста награда и бонуса предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директне и ин-
директне кориснике средстава буџета градске општине, вр-
шиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 31.
Привремено расположива средства на рачуну буџета 

могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака 
или других финансијских организација, у складу са Законом.

Уговор из става 1. овог члана закључује председник 
општине.

Члан 32.
Одлуку о капиталном задуживању општине доно-

си Скупштина општине, по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија Републике Србије и са-
гласност града Београда.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Упра-

ви за трезор – филијала Чукарица, и Секретаријату за фи-
нансије Градске управе Града Београда.

Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2018. године.

О б р а з л оже њ е
Буџет Градске општине Чукарица за 2018 годину при-

премљен је у складу са Законом о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 
93/12, 62/13, 63/13, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон и 99/16), 
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и Одлу-
ком о обиму средстава за вршење послова града и градских 
општина и утврђивању прихода и примања који припадају 
граду, односно градским општинама у 2018. години.

Основне смернице за израду Одлуке о буџету за 2018. 
годину дефинисане су Упутством за припрему одлуке о 
буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 
2019. и 2020. годину, које је донео министар надлежан за по-
слове финансија, као и Упутством за припрему буџета град-
ских општина Града Београда за 2018. годину и пројекција 
за 2018. и 2019. годину, Секретаријата за финансије број 
I-03 бр. 031-638/2017 од 27. новембра 2017. године.

Упутством су предвиђене основне претпоставке са 
средњорочним пројекцијама, смернице за планирање масе 
средстава за плате запослених у 2018. години, планирање 
броја запослених, лимити расхода и издатака, смернице за 
капиталне пројекте, и сл.

Полазећи од ових параметара донета је Одлука о обиму 
средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања који припадају Граду, од-
носно градским општинама у 2018. години, која представља 
основни правни оквир за утврђивање права на потрошњу у 
предметној години.

1. Приходи и примања

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 

припадају граду, односно градским општинама у 2018. го-
дини, од укупно планираних прихода градских општина у 
износу од 10.072.112.240,00 динара, Општини Чукарица оп-
редељена су средства у износу од 638.199.692,00 динара.

На основу поменуте одлуке, члан 6. Општини Чукарица 
припадају у целости:

– порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде 
и шумарства,

– локалне административне таксе,
– самодопринос уведен за подручје градске општине,
– приходи од камате на средства депонована код банака,
– приходи од продаје покретних ствари које користи 

градска општина и индиректни корисници,
– приходи од продаје добара и услуга од стране тржиш-

них организација у корист нивоа општина,
– новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине градске општине,
– новчане казне наплаћене од стране органа градских 

општина,
– приходи по основу донација и трансфера градској 

општини,
– приходи које својом делатношћу остваре органи, орга-

низације и службе градске општине,
– део добити јавног предузећа, чији је оснивач градска 

општина идруги јавни приходи и примања у складу са зако-
ном и статутом.

Приходи који се деле између града и Градске општине 
Чукарица, а остварују се на подручју општине Чукарица, 
овом одлуком распоређују се на релацији Општина – Град:

– приход од пореза на доходак грађана, у односу 
11,81:88,19,

– приход од пореза на имовину, у односу 20:80,
– приход од локалних комуналних такси, у односу 3:97,
– приход од преноса апсолутних права, у односу 2:98,
– приход од пореза на доходак грађана на приход од са-

мосталних делатности, у односу 1:99.
Oвако утврђени буџетски приходи увећавају се за:
1. Наменске трансфере од других нивоа власти (извор 

07) и то:
– Наменски капитални трансфери из буџета града Београ-

да за реализацију капиталних издатака на подручју ГО Чука-
рица, по чл. 5. Одлуке о обиму средстава за вршење послова 
града и градских општина и утврђивању прихода и примања 
који припадају граду, односно градским општинама у 2018. 
години, у планираном износу од 33.000.000,00 динара;

– Наменска средства Комесеријата за избеглице за фи-
нансирање једнократних помоћи по појединачним решењи-
ма, у износу од 1.000,000,00 динара;

– Наменска средства Комесеријата за избеглице за фи-
нансирање једнократних помоћи кроз набавку грађевин-
ских пакета у процењеном износу од 11.000.000,00 динара;

– Наменска средства Комесеријата за избеглице за фи-
нансирање доходовних активности по програму, у износу 
од 4.000,000,00 динара;

– Наменска средства Комесаријата за избеглице за фи-
нансирање набавке кућа са окућницом по програму, у изно-
су од 3.000.000,00 динара;

– Наменска средства Града Београда и Министарства за 
културу за финансирање програмских активности Култур-
ног центра Чукарица у износу од 2.000.000,00 динара,

што укупно чини 54.000.000,00 динара. Ова средства 
распоређена су у Посебном делу Одлуке по функционалним 
и економским класификацијама према наменама за која су 
и добијена.

2. Средства од трансфера од других физичких и правних 
лица (извор 08) за реализацију програмских активности 
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индиректног корисника – КУ Културни центар Чукарица, у 
износу од 100.000,00 динара; и

3. Сопствене приходе индиректних корисника буџе-
та ГО Чукарица – Културни центар Чукарица у износу од 
14.000.000,00 динара.

Укупан износ прихода из свих извора финансирања из-
носи 706.299.692,00 динара.

Предвиђени приходи увећани за нераспоређен ви-
шак прихода из ранијих година у износу од 231.661.608,00 
динара чине обим буџета за 2018. годину у износу од 
937.961.300,00 динара.

2. Расходи и издаци
На основу Упутства за припрему буџета градских општи-

на града Београда за 2018. годину и пројекција за 2019. и 
2020. годину, добијеног од Секретаријата за финансије, маса 
средстава за плате у 2018. години планира се на нивоу ис-
плаћених плата у 2017. години, а највише до дозвољеног ни-
воа за исплату у складу са чл. 36. Закона о буџету Републике 
Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16). 
Тако добијена маса увећана је за 5% за запослене у органима 
локалне власти, односно за 10% за запослене у установама 
културе (Културни центар Чукарица и Галерија `73). 

Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања мак-
сималног броја запослених у јавном сектору („Службени 
гласник РС”, број 68/15) за сваку календарску годину, актом 
Владе се утврђује максималан број запослених на неодређе-

но време, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз 
прибављено мишљење Министарства државне управе и ло-
калне самоуправе и Министарства финансија.

Скупштина Града Београда у складу са чланом 6. Закона, 
својим актом утврђује максималан број запослених за све 
организационе облике, односно за органе Града Београда, 
органе градских општина, јавне службе, јавна предузећа, 
правна лица основана од стране тих предузећа и друге ор-
ганизације које имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у регистар који води министарство надлежно 
за послове финансија, односно запослене чије се плате, од-
носно зараде финансирају из буџета Града Београда.

Укупан број запослених за које су овом одлуком обез-
беђена средства за исплату плата у 2018. години износи 203 
(укључујући запослене код директних и индиректних ко-
рисника буџета Градске општине Чукарица), од чега:

– изабрана/именована лица – 12,
– постављена лица – 14, и 
– запослени на неодређено време – 177,
што је у складу са последње објављеном одлуком о мак-

сималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 4/16).

У наредној табели, која је прописана од стране Ми-
нистарства финансија као обавезан део Образложења одлу-
ке о буџету, дат је преглед планиране масе зарада као и број 
запослених у 2018. години.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Табела 2.
Маса средстава за плате исплаћена за период I–X 2017. године и 
планирана пројекција за период XI–XII према Одлуци о буџету 
ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским 
класификацијама 411 и 412

Ред. 
број

Директни и индиректни 
корисници буџетских 

средстава локалне власти

Укупан 
број зап. 
у октоб-
ру 2017. 
године 

из изво-
ра 01

Маса 
средстава 

за плате на 
извору 01 

Укупан 
број 

зап. у 
ок-

тобру 
2017. 

године 
из 

извора 
04

Маса 
средстава 
за плате 

на извору 
04 

Укупан 
број 

зап. у 
октобру 
2017. го-
дине из 
извора 
05-08

Маса 
средстава 
за плате 

на извору 
05-08 

Укупан 
планиран 
број зап. 
у децем-
бру 2018. 
године из 
извора 01

Маса 
средстава 

за плате на 
извору 01

Укупан 
плани-

ран број 
зап. у 

децемб-
ру 2018. 
године 

из изво-
ра 04

Маса 
средстава 
за плате 

на извору 
04

Укупан 
планиран 
број зап. у 
децембру 

2018. 
године из 

извора 
05-08

Маса 
сред-

става за 
плате на 
извору 
05-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Органи и службе локалне 
власти 172 214,176,000 0   0   185 222,399,160 0   0  
 Изабрана лица 12 хххххх   хххххх  0 хххххх  12 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Постављена лица 11 хххххх   хххххх  0 хххххх  11 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Запослени 149 хххххх    хххххх  0 хххххх  162 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 

2
Установе културе 18 13,687,500 0 3,000,000 0   18 15,043,750 0 3,375,000 0  
 Постављена лица 3 хххххх    хххххх  0 хххххх  3 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Запослени 15 хххххх    хххххх  0 хххххх  15 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 

3

Остале установе из обла-
сти јавних служби које се 
финансирају из буџета: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0   0   0   0   0   0  
 Постављена лица 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Запослени 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 

4

Дирекције основане од 
стране лок. вл. 0   0   0   0   0   0  
 Постављена лица 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Запослени 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 

5
Месне заједнице 0   0   0   0   0   0  
 Изабрана лица 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Запослени 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 

6
Предшколске установе 0   0   0   0   0   0  
Постављена лица 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
Запослени 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 

7

Нове установе и органи: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 0   0   0   0   0   0  
 Постављена лица 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Запослени 0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8

Укупно за све кориснике 
буџетa који се финанси-
рају са економских класи-
фикација 411 и 412 190 227,863,500 0 3,000,000 0 0 203 237,442,910 0 3,375,000 0 0
 Изабрана лица 12 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  12 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Постављена лица 14 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  14 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 
 Запослени 164 хххххх  0 хххххх  0 хххххх  177 хххххх  0 хххххх  0 хххххх 

Напомена: Табела је прописана од стране Министарства финанансија. Поља са „хххх” су у оригиналној верзији обрасца 
замрачена и у њих се не уносе подаци.

Упоредни преглед расхода и издатака планираних по по-
следњем ребалансу за 2017. годину и по овој одлуци за 2018. 
годину дати су у следећој табели:

Еко-
номска 

кла-
сиф.

Врста прихода и примања 2017. год. 2018. год. %

1 2 3 4 5
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 243.546.761 254.137.910 104,3
411 Плате и додаци запослених 195.764.150 204.227.360 104,3

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 35.099.350 36.590.550 104,2

413 Накнаде у натури (превоз) 1.610.000 1.700.000 105,6
414 Социјална давања запосленима 2.568.900 2.850.000 110,9
415 Накнаде за запослене 5.682.500 6.010.000 105,8

416
Награде,бонуси и остали посебни 
расходи 2.821.861 2.760.000 97,8

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 256.563.746 286.005.804 111,5
421 Стални трошкови 45.364.530 50.406.800 111,1
422 Трошкови путовања 1.749.600 2.246.600 128,4
423 Услуге по уговору 79.761.489 73.061.362 91,6
424 Специјализоване услуге 57.250.110 57.147.222 99,8
425 Текуће поправке и одржавање 46.896.240 83.997.820 179,1
426 Материјал 25.541.777 19.146.000 75,0
440 ОТПЛАТА КАМАТА 10.000 10.000 100,0
44 Отплата домаћих камата 10.000 10.000 100,0

450 СУБВЕНЦИЈЕ 2.800.000 1.000.000 35,7

451

Субвенције јавним нефинан-
сијским предузећима и организа-
цијама 2.800.000 1.000.000 35,7

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 110.016.000 136.280.000 123,9

463
Трансфери осталим нивоима 
власти 86.011.000 112.050.000 130,3

465 Остале дотације и трансфери 24.005.000 24.230.000 100,9
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 92.575.504 72.744.426 78,6

472
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 92.575.504 72.744.426 78,6

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 21.903.067 36.869.932 168,3

481
Дотације невладиним организа-
цијама 13.839.767 20.186.632 145,9

482
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 1.663.300 1.683.300 101,2

483
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 6.400.000 15.000.000 234,4

490 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  10.750.623 32.995.000 306,9
49911 Стална резерва 500.000 500.000 100,0
49912 Текућа резерва 10.250.623 32.495.000 317,0

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 155.050.857 117.918.228 76,1
511 Зграде и грађевински објекти 106.958.857 97.675.228 91,3
512 Машине и опрема 47.642.000 19.493.000 40,9
515 Нематеријална имовина 450.000 750.000 166,67

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 893.216.558 937.961.300 105,0

Маса средстава за плате запослених билансирана је на 
апропријацијама 411 и 412 и иста је увећана у складу са до-
звољеним увећањем Законом о буџету Републике Србије за 
2018. годину.

На апропријацији 413 – Накнаде у натури и 415 – Накнаде 
за запослене, билансирана су средства за финансирање месеч-
них карти градског саобраћаја за долазак и одлазак са посла, 
набавком претплатних бус-плус маркица, односно у готовини.

Апропријација 414 – Социјална давања запосленима, 
односи се на отпремнине за одлазак у пензију, социјалне по-
моћи запосленима у случају смрти или лечења запосленог 
односно члана уже породице и друга давања у складу са Ко-
лективним уговором.

Апропријација 416 – Награде и остали пословни расхо-
ди, односи се на јубиларне награде запосленима по основу 
сталности у раду (укупно за 23 запослена), као и на износ 
накнаде за запослене – чланове Управног, односно Надзор-
ног одбора индиректних корисника.

Стални трошкови (апропријација 421) планирани су на 
основу извршења истих у претходном периоду и процене 
њиховог раста на годишњем нивоу.

Средства за финансирање коришћења роба и услуга 
(група конта 420) утврђена су на основу захтева корисника 
односно органа општине, а у складу са предвиђеним про-
грамским активностима и пројектима.У процени ових рас-
хода, уз сагледавање мера уштеда, средства су опредељива-
на на бази приоритета.

Средства билансирана на апропријацији 423 – Услуге по 
уговору,односе се на:

– Накнаде одборницима Скупштине ГО Чукарица и за-
менику председника Скупштине,

– Уговоре о привременим и повременим пословима за 
несистематизована радна места и уговоре о делу за члано-
ве Управних и Надзорних одбора индиректних корисника, 
Комисије за повраћај земљишта, као и друге уговоре о делу 
по основу организације културних програма, спортских 
такмичења, социјалних услуга и сл.,

– Услуге одржавања софтвера и остале компјутерске ус-
луге,

– Услуге образовања и усавршавања запослених, котиза-
ције, и накнаде за стручне испите,

– Услуге штампања часописа, публикација, образаца, 
фасцикли и сл., услуге објављивања у „Службени гласнику 
РС”, Службеном листу Града Београда” и дневним новина-
ма, објављивање тендера и информативних огласа и сл. за 
потребе редовног рада,

– Услуге обезбеђења и услуге чишћења објеката,
– Услуге организације културних и спортских манифес-

тација,
– Услуге предаје архивске грађе Архиву, услуге чувања 

исте и излучивања, услуге надзора над радовима на текућем 
одржавању објеката, репрезентација и поклони (награде 
Дерета, Матија-бан, најбољи полицајац и ватрогасац године 
и друго), и остале услуге (извршитеља, вештака, фотоуслу-
ге, услуге озвучења и сл.).

Средства билансирана на апропријацији 424 – Специја-
лизоване услуге, односе се на:

– Услуге из области културе, рекреативног и школског 
спорта,
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– Здравствене услуге по основу систематских прегледа 
запослених и услуга испитивања микроклиме радних места,

– Услуге одржавања атарских путева (део се финансира из 
пренетих наменских средстава Секретаријата за привреду),

– Услуге одржавања јавних зелених површина и услуге 
одношења кабастог смећа које нису у надлежности јавних 
комуналних предузећа Града Београда, 

– Геодетске услуге и услуге ангажовања механизације и дру-
гих у случају ванредних околности – бујичних сливова и сл., 

– Консалтинг услуге и услуге сертификације система 
ИСО стандарда, услуге израде измена и допуна аката о про-
цени ризика на радном месту, израде плана развоја при-
вреде и пољопривреде на локалном нивоу, услуга ревизије 
Стратегије развоја, израде сајта општине, услуге Архива 
града Београда, услуге израде пројеката, предмера и пред-
рачуна и сл.,

– Услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта, одр-
жавање и рестаурација споменика, одржавање пружних 
прелаза, и остале специјализоване услуге.

Апропријација 425 – Текуће поправке и одржавање, од-
носи се на текуће одржавање зграде Управе, објеката мес-
них заједница и установа културе, објеката предшколске 
установе, као и на уређење других јавних објеката и повр-
шина (уређење стаза, платоа, паркинг површина, рушење 
бесправно подигнутих објеката, уређење рампи за инвали-
де, текуће одржавање спортских терена и Урбаних џепова у 
надлежности општине и сл.). Део средстава за ову намену 
обезбеђен је из пренетих наменских средстава Града Бео-
града уплаћених на рачун Општине Чукарица крајем де-
цембра 2017. године.

Апропријација 426 – Материјал, односи се на набавке 
канцеларијског материјала, материјала за културу, спорт и 
образовање, материјала за хигијену, бензина и материјала 
за превозна средства, резервне делове за рачунарску, кому-
никациону и другу опрему, алат и инвентар и остали пот-
рошни материјал.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и ор-
ганизацијама, апропријација 451, односи се на издвајања за 
ЈП „Пословни центар Чукарица” на основу Посебног про-
грама финансирања инвестиција из буџетских средстава 
оснивача за изградњу опсега на гробљима којима јавно пре-
дузеће управља.

На апропријацији 463 – Трансфери осталим нивоима 
власти билансирана су средства за смештај и исхрану деце 
са сметњама у развоју, текући превоз ученика, текуће одр-
жавање школа и остали расходи везани за образовање. 
Предметни расходи увећани су у односу на претходну го-
дину у циљу свеобухватнијег финансирања првенствено 
текућег одржавања школа и вртића у складу са захтевима 
ових установа. 

Апропријација 465 – Остале дотације и трансфери, 
највећим делом се односи на Законом о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) регулисан 
пренос средстава од умањења плата (10%, односно разлика 
између обрачуна по претходној и новоутврђеној основици 
за исплату плата) на рачун прописан за уплату јавних при-
хода Републике Србије. 

Социјална давања (апропријација 472) односе се на фи-
нансирање: помоћи старим и немоћним особама кроз пру-
жање услуга геронтодомаћица и телеасистенције, помоћи 

особама са инвалидитетом кроз пружање услуге родитељи-
ма деце са сметњама у развоју и услуга хипотерапије, јед-
нократних помоћи деци без родитељског старања, деци у 
хранитељским и једнородитељским породицама, набавку 
поклон-пакета за новорођенчад и новогодишњих слатких 
пакета, извршење пројеката Комесеријата за избеглице (за 
набавку грађевинских пакета, опреме везане за покретање 
доходовних активности, набавку кућа и друге помоћи), до-
тације удружењима грађана социјалног карактера, за финан-
сирање награда најбољим ученицима и професорима и сл. 

Дотације невладиним организацијама (апропријација 
481) обухватају дотације везане за исплату политичким 
странкама у складу са Законом о финансирању политичких 
активности, дотације Црвеном крсту Чукарице, као и дота-
ције удружењима грађана из области културе, спорта и ос-
талог по конкурсима.

Апропријација 483 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова, односи се на финансирање извршења судских пре-
суда по основу радних спорова покренутих 2006. године и 
могућих судских решења везаних за фактичку експроприја-
цију и накнаду штете, а на захтев општинског правобрани-
лаштва.

Апропријација 499 – Средства резерве, билансирана је у 
складу са члано 69. Закона о буџетском систему, у износу до 
4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске 
имовине за буџетску годину, а за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току 
године покаже да апропријације нису биле довољне.

Апропријације везане за капитална улагања (група 
конта 510) односе се на радове инвестиционог одржавања 
објеката и површина у надлежности Градске општине Чу-
карица, као и на набавку опреме за рад запослених код ди-
ректних и индиректних корисника буџета.

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза при-
казивања Капиталног буџета за текућу и наредне две го-
дине у Општем делу Одлуке о буџету. Капитални пројекти 
табеларно су приказани у члану 5. ове одлуке. Један део 
пројеката (део средстава за санацију некатегорисаних путе-
ва, адаптација простора у ул. 10. октобра бр. 2 у МЗ Велика 
Моштаница, друга фаза радова на објекту Културног цен-
тра Чукарица и изградња Урбаних џепова Чукарице) фи-
нансираће се из пренетих наменских средстава Града Бео-
града, трансферисаних на рачун буџета општине Чукарица 
у децембру 2017. године.

3. Програмска информација

Чланом 28. Закона о буџетском систему прописано је да 
се буџет састоји из општег дела, посебног дела и образло-
жења, као и да се финансијски планови састоје из расхода и 
издатака урађених у складу са економском, функционалном 
и програмском класификацијом према изворима финанси-
рања.

Чланом 9. Одлуке о буџету Градске општине Чукарица 
обухваћено је укупно једанаест програма са расходима и 
издацима по програмској класификацији, док је у члану 11. 
Одлуке садржан приказ планираних средстава буџета по 
програмској класификацији по корисницима. 

У наредном делу Образложења дати су циљеви програ-
ма, програмских активности и пројеката, са именованим 
одговорним особама и индикаторима за мерење поставље-
них циљева.
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РАЗДЕО 4 – УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађанства

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Виолета 
Јевђић
Циљ: 
1. Повећање покривености територије 
комуналним делатностима одржавања 
јавних зелених површина

1. Број м2 јавних зелених површина на 
којима се уређује и одржава зеленило 30.000 31.046 32.000 33.200 34.000

 Одељеље за 
грађевинско ко-
муналне послове

Програмска активност 1102–0002: Одржавање јавних зелених површина
Програм коме припада: 1102 – Комуналне делатности
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове редовног одржавања паркова и јавних по-

вршина у надлежности општине, послове уклањања депонија и кабастог смећа и сече стабала по решењима комуналне 
инспекције, као и послове ангажовања услуга чишћења снега и других комуналних услуга у ванредним условима.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: Руководилац одељења 
за грађевинско-комуналне послове
Циљ: Адекватан квалитет пружених 
услуга уређења и одржавања јавних 
зелених површина

1. Број зелених површина – паркова који 
се редовно одржавају 37 38 40 43 45

 Одељење за 
буџет и финан-

сије

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Правни основ: Статут Града Београда члан 74. и 77.
Сврха: Унапређење пољопривредне производње у градској општини

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
 верификације

Одговорно лице: члан Већа, Здравко 
Топаловић
Циљ: Спровођење усвојене пољопри-
вредне политике и политике руралног 
развоја 

 1. Усвојени програми развоја пољопри-
вреде и руралног развоја - - 1 - -

 Одељеље за 
друштвене 
делатности

Програмска активност 0101–0002: Мере подршке руралном развоју
Програм коме припада: 0101 – Пољопривреда и рурални развој
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове у вези са израдом плана равоја пољопривре-

де и одржавањем атарских путева у време пољопривредних радова. 

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Жељко 
Рабљеновић
Циљ: Унапређење руралног развоја

 1. Број уређених атарских путева 10 13 12 14 15  План уређења 
атарских путева2. Дужина уређених атарских путева у м 7030 9070 10.700 11200 12250

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Правни основ: Статут Града Београда члан 74. и 77.
Сврха: Унапређење саобраћајне инфраструктуре у градској општини у складу са надлежностима.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор верифи-
кације

Одговорно лице: члан Већа, Тања 
Видојевић
Циљ: Развијеност инфраструктуре у 
контексту доприноса социо економском 
развоју

 1. Број улица и некатегорисаних путева 
на којима су извршени радови санације, 
или радови на уређењу насипањем 
рециклираног асфалта

34 62 27 30 35  Радни 
извештаји

Програмска активност 0701–0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Програм коме припада: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везано за услуге утовара, превоза и наси-

пања рециклираног асфалта у циљу уређења улица и тротоара на подручју општине, као и на изградњу и санацију некате-
горисаних путева, а у складу са надлежностима градске општине.
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Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Тања 
Видојевић
Циљ: Одрж. путне мреже кроз изградњу 
и одржавање улица и некатегорисаних 
путева у складу са надлежностима

 1. Број/дужина санираних/реконструи-
саних некатегорисаних путева / / 6/8590 6/9000 7/11000

 Радни 
извештаји2. Дужина улица на којима је извршено 

ваљање рециклираног асфалта 4290 8490 5710 6000 7000

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
Сектор: Образовање
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Стана 
Лукић
Циљ: 
1. Повећање обухвата деце предшкол-
ским васпитањем и образовањем

1. Број уписане деце у односу на број 
укупно пријављене деце (исказано у %) 47,00 47,63 48,00 48,50 49,00

 Прикупљени 
подаци у одељ. 
за друштвене 
делатности и 

привреду

Програмска активност 2001–0001: Функционисање предшколских установа
Програм коме припада: 2001 – Предшколско васпитање и образовање
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на надлежност градске општине текућег одржавања 

дечијих вртића на свом подручју.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Стана 
Лукић
Циљ: Обезбеђени адекватни услови за 
васпитно – образовни рад са децом 

1. Број објеката који су обух-
ваћени радовима текућег одржавања / 3 3 3 4

 Одобрени 
захтеви ПУ 
Чукарица

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
Сектор: Образовање
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Доступност односног образовања свој деци са територије градске општине у складу са прописаним стандардима

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Дејан Јањић
Циљ: 
1. Потпуни обухват основним образо-
вањем и васпитањем

1. Обухват деце основним образо-
вањем (разложено према полу М/Ж) на 
Чукарици

7100/6700 7400/7100 7450/7150 7500/7200 7550/7250

 Прикупљени 
подаци у одељ. 
за друштвене 
делатности и 

привреду

Пројекат 2002–1001: Исхрана и смештај ученика
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове везане за транфеерисање новчаних средстава за финанси-

рање смештаја и исхране деце – ученика са сметњама у развоју а у складу са надлежностима градске општине.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: начелник Одељења за 
друштвене делатности и привреду
Циљ: Повећање доступности и присту-
пачности основног образовања деци

1. Проценат деце са сметњама у развоју 
са пребивалиштем са Чукарице којима је 
обезбеђена бесплатна исхрана, односно 
исхрана и смештај по захтевима школа

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду

Пројекат 2002-1002: Текуће одржавање школа
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове везане за обезбеђивање услова за нормално функциони-

сање и рад основних школа на подручју општине Чукарица, кроз текуће одржавање објеката школа.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: начелник Одељења за 
друштвене делатности и привреду
Циљ: Ефикасно основно образовање и 
рационална употреба средстава

1. Број објеката основних школа на 
којима су извршени радови текућег 
одржавања

14 18 18 18 18
Одељење за 

буџет и финан-
сије
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Пројекат 2002–1003: Превоз ученика
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове везане за финансирање превоза ученика основних школа 

који живе на удаљености већој од 4 km од седишта школе и превоз ученика са сметњама у развоју.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: начелник Одељења за 
друштвене делатности и привреду
Циљ: Повећање доступности и присту-
пачности основног образовања деци

1. Проценат деце којој је обезбеђен 
бесплатни школски превоз у односу на 
укупан број школске деце из средстава 
општине

5,00 5,45 5,50 5,70 5,90

Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду

Пројекат 2002–1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове подршке квалитету образовања кроз награђивање нај-

бољих ученика и њихових професора (ученици који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у 
току године), доделу награда носиоцима Вукове дипломе, ученицима и спортистима генерације, поклона ђацима прваци-
ма, као и финансирање превоза ученика на републичка и међународна такмичења и остале трансфере школама..

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: начелник Одељења за 
друштвене делатности и привреду
 Циљ: Унапређење квалитета образо-
вања у основним школама

1. Број ученика који су освојили од 1. до 
3. места на републичким и међународ-
ним такмичењима

67 70 73 75 78

Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду

Пројекат 2002–1005: Безбедност деце у саобраћају
Програм коме припада: 2002 – Основно образовање и васпитање
Опис активности по пројекту: Пројекат се односи на послове едукације деце предшколског и школског узраста кроз 

пројекте удружења грађана, прихваћене кроз конкурсе, а из трансферних средстава Секретаријата за саобраћај.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: начелник Одељења за 
друштвене делатности и привреду
 Циљ: Превентивна едукација по основу 
безбедности деце у саобраћају

1. Број прихваћених пројеката 3 3 3 4 4

Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
Сектор: Образовање
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Доступност односног образовања свој деци са територије градске општине у складу са прописаним стандардима

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Дејан Јањић
Циљ: 
1. Потпуни обухват средњим образо-
вањем и васпитањем

1. Обухват деце средњим образовањем 
на Чукарици 2.450 2.700 2.800 2.900 3.000

 Прикупљени 
подаци у одељ. 
за друштвене 
делатности и 

привреду

Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа
Програм коме припада: 2003 – Средње образовање и васпитање
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за унапређење 

доступности средњег образовања кроз финансирање исхране и смештаја ученика са сметњама у развоју.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Дејан Јањић
Циљ: Обезбеђени прописани услови 
за васпитно-образовни рад у средњим 
школама

1. Проценат деце са сметњама у развоју 
са пребивалиштем са Чукарице којима је 
обезбеђена бесплатна исхрана, односно 
исхрана и смештај по захтевима школа

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду
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ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
Сектор: Социјална заштита
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Стана 
Лукић
Циљ: 
1. Повећање доступности права и услуга 
социјалне заштите

1. Проценат корисника финансијске 
подршке и подршке у натури које се фи-
нансирају из буџета општине у односу 
на број становника

1,97 4,99 5,00 5,10 5,20
 Одељење за 

буџет и финан-
сије

Програмска активност 0901–0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за финансирање једнократних по-

моћи по решењима Комесаријата за избеглице, финансирање услуга чукаричког мајстора за социјално угрожена стара 
лица, исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад – филијала Чукарица, финансирање рада 
медијаторки дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације, набавке медикамената и сред-
става за хигијену за ромска нехигијенска насеља и сл. 

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Стана 
Лукић
Циљ: Унапређење заштите сиромашних

1. Број активности за помоћ материјал-
но угроженом становништву 4 6 8 9 10

Евиденција 
Одељења за 

буџет и финанс.

2. Број подржаних програма, пројеката 
намењен искључиво женама/мушкар-
цима

- - 10/8 12/10 14/13

 Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду

Програмска активност 0901–0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста Чукарице
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за финансирање прихваћених проје-

ката организације Црвени крст Чукарице у текућој години а у циљу социјалног деловања.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Стана 
Лукић
Циљ: Социјално деловање – олакшавање 
људске патње пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима у невољи, 
развијањем солидарности међу људима, 
организовањем разл. облика помоћи

1. Број акција на прикупљању различи-
тих врста помоћи које су финансирне из 
буџета општине

36 47 50 54 58  Извештај о раду 
организације 
Црвени крст 

Чукарице2. Број остварених сати рада волонтера 
Црвеног крста

Нема 
податка 16000 16500 16700 17000

Програмска активност 0901–0006: Подршка деци и породицама са децом
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за финансирање организације раз-

личитих облика помоћи у виду: организације превоза деце са сметњама у развоју и пратиоца до предшколских установа, 
подели поклон ваучера као помоћ деци без родитељског старања, деци у хранитељским породицама и материјално угроже-
ним једнородитељским породицама са подручја општине, подела поклон пакета за новорођенчад и новогодишњих пакета 
за децу предшколског узраста и сл.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Стана 
Лукић
Циљ: Унапређење популационе поли-
тике

1. Број мера материјалне подршке 
намењен мерама локалне популационе 
политике 

3 4 6 7 8

Евиденција 
Одељења за 

буџет и финан-
сије

Програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове организовања различитих врста помоћи 

кроз: спровођење хипотерапије за децу са сметњама у развоју, обезбеђивање услуга геронто домаћица и телеасистенције 
инвалидним и немоћним, услуга помоћи родитељима деце са сметњама у развоју, радове на изради рампи за инвалиде и 
набавка лифтова за инвалиде и сл.
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Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор верифи-
кације

Одговорно лице: члан Већа, Стана Лукић
Циљ: Унапређење услуга социјалне заш-
тите за старије и особа са инвалидитетом

1. Број услуга 4 4 5 5 6 Евиденција 
Одељења за буџет 

и финансије2. Број корисника услуга 88 110 130 150 160

Пројекат 0901–1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима
Програм коме припада: 0901 – Социјална и дечија заштита
Опис програмске активности: Пројекат се односи на послове обезбеђивања услова за реализацију пројеката Комеса-

ријата за избеглице, Светске банке и других организација и то: набавка грађевинских пакета, набавка алата и опреме за 
подстицање самосталног обављања привредне делатности, изградњу односно набавку кућа са окућницом, огрева, и сл.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: начелник Одељења за 
друштвене делатности и привреду
1. Циљ: Повећање броја радно оспо-
собљених избеглих и интерно расељених 
лица

1. Број избеглих,интерно расељених 
и порогнаних лица којима је пружена 
подршка у пословном самоосамостаљи-
вању

20 20 20 15 12
Евиденција 
Одељења за 

буџет 
и финансије 2. Побољшање социјално-економских 

услова живота избеглих и интерно 
расељених лица

2. Број избеглих,интерно расељених и 
повратника по Споразуму о реадмисији 
којима је обезбеђено адекватно реша-
вање стамбених услова

20 25 25 22 20

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
Сектор: Култура, комуникације и медији
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и 

стваралаштва у локалној заједници.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Горан 
Ускоковић
Циљ: 
1. Подстицање развоја културе

1.Проценат посетилаца на укупан број 
становника општине (195.000) 16,74 23,02 25,74 28,20  Извештај КЦ 

Чукарица и 
Галерије `732.Укупан број посетилаца на свим кул-

турним догађајима 32650 44900 50200 55000

Програмска активност 1201–0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм коме припада: 1201 – Развој културе и информисања
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едука-

тивних програма културних установа: Културни центар Чукарица и Галерија `73, организацију културних манифестација 
од значаја локалне заједнице и унапређење разноврсности културне понуде кроз реализацију програма и пројеката удру-
жења грађана, финансираних из буџета кроз конкурсе.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: Директор КУ
Циљ: 
1. Повећање учешћа грађана у културној 
продукцији и уметничком стваралаштву

1. Број полазника који похађају едука-
тивне програме и радионице Културног 
центра Чукарица 

358 375 380 390 400

 Сл. белешке и 
евиденције КУ2.Број посетилаца на вечерњој сцени, 

дечијим представама, едукативним пре-
давањима и изложбама у КЦ Чукарица 
и Галерији `73

9700 28650 39900 42200 43400

 2. Унапређење разноврсности културне 
понуде

1. Број програма и пројеката удружења 
грађана/КУД пријављених/подржаних 
од стране општине

54/34 41/29 50/30 55/35 60/40

Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду

Програмска активност 1204–0004: Остваривање и унапређивање интереса у области јавног инфоримсања
Програм коме припада: 1201 – Развој културе и информисања
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за боље информисање грађанства 

о пословима и активностима локалне самоуправе, као и о важним активностима из области друштвеног живота локалне 
заједнице, кроз штампу часописа, брошура, слање БУЛК смс порука, медијско праћење активности општине, учешће на 
Београдском манифесту, објављивање аката у „Службеном листу Града Београда” и „Службеном гласнику РС” и сл. 

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
 верификације

Одговорно лице: Златана Марковић, 
запослена на пословима ПР
Циљ: Повећање понуда квалитетних ме-
дијских садржаја из области друштвеног 
живота локалне заједнице

1. Број различитих тематских типова 
програма за боље информисање 4 6 8 9 10

Евиденција 
Одељења за 

буџет и финан-
сије
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ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
Сектор: Спорт и омладина
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Зоран 
Адамовић
Циљ: 
1. Обезбеђење услова за бављење 
спортом 

1. Број спортских организација преко 
којих се остварује јавни интерес у обла-
сти спорта

360 365 370 375 380

Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду

Програмска активност 1301–0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Програм коме припада: 1301 – Развој спорта и омладине
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за организацију спортских манифес-

тација и послове суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта. 

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
 верификације

Одговорно лице: Начелник Одељења 
за друштвене делатности и привреду, 
Милорад Цајковић
Циљ: 1. Унапређење подршке локалним 
спортским организацијама преко којих 
се остварује јавни интерес у области 
спорта

1.Број програма спортских организација 
финансираних од стране општине 17 19 25 28 32

Одељење за 
друштвене 

делатности и 
привреду

Циљ: 2. Унапређење рекреативног 
спорта

1.Број програма којима се реализују 
активности из рекреативног спорта - 20 21 22 23

2.Број програма омасовљења женског 
спорта - 19 20 21 22

Програмска активност 1301–0002: Подршка предшкослком и школском спорту
Програм коме припада: 1301 – Развој спорта и омладине
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за функционисање и подстицање фи-

зичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских 
секција и друштава, организација општинских школских спортских такмичења и др.) 

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: начелник Одељења за 
друштвене делатности и привреду
1. Циљ: Унапређење предшколског и 
школског спорта

1. Број програма којима се реализују 
активности школског спорта 16 16 16 16 16 Одељење за 

друштвене 
делатности и 

привреду 2. Циљ: Повећање учешћа девојчица у 
спортским активностима

2. Број девојчица укључен у спортске 
активности у односу на укупан број деце 
ангажоване за ткмичења

1813/3844 1850/3850 1860/3850 1870/3850 1880/3850

Програмска активност 1301–0003: Одржавање спортске инфраструктуре
Програм коме припада: 1301 – Развој спорта и омладине
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање услова за развој 

спорта изградњом нових спортских терена и терена за вежбање на отвореном, и капиталним и текућим одржавањем ис-
тих.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Виолета 
Јевђић
1. Циљ: Редовно одржавање постојећих 
спортских објеката од интереса за 
општину

1. Број изграђених/ реконструисаних 
јавних игралишта/вежбалишта на 
отвореном

4 3 3 4 4
Одељење за 

буџет 
и финансије

Програмска активност 1301–0005: Спровођење омладинске политике
Програм коме припада: 1301 – Развој спорта и омладине
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове подршке младима кроз одржавање креа-

тивних радионица за младе, програма припреме ученика за матуру, програма професионалне оријентације ученика осмог 
разреда и програма стручне праксе за студенте завршних година студија.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: начелник Одељења за 
друштвене делатности и привреду
1.Циљ: Подршка активности укључи-
вању младих у различите друштвене 
активности

1. Број организованих активности и 
пројеката КЗМ 31 15 16 17 17 Извештај КЗМ
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУ-
ПРАВЕ 

Сектор: Опште услуге јавне управе
Правни основ: Статут Града Београда чл. 74. и 77.
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 

и заштита права грађана и јавног интереса.
Одговорно лице: председник општине, Срђан Коларић
Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање 

општине у складу са надлежностима и пословима
Тип програма: Административни програм (не утврђују 

се показатељи учинка).
Програмска активност 0602–0001: Функционисање ло-

калне самоуправе и градских општина
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне са-

моуправе
Опис програмске активности: Програмска активност се 

односи на послове везане за одрживо управно и финансиј-
ско функционисање општине у складу са надлежностима и 
пословима које обавља.

Одговорно лице: начелник Управе, Бојан Поповић
Циљ: Функционисање Управе
Тип програма: Административни програм.
Програмска активност 0602–0002: Функционисање мес-

них заједница
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне са-

моуправе
Опис програмске активности: Програмска активност се 

односи на послове везане за задовољење потреба и интере-
са локалног становништва кроз деловање месних заједница. 

Одговорно лице: председник општине, Срђан Коларић
Циљ: Обезбеђено задовољење потреба локалног стано-

вништва.
Тип програма: Административни програм.
Програмска активност 0602–0004: Општинско правоб-

ранилаштво

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе

Опис програмске активности: Програмска активност 
се односи на обезбеђивање средстава за намене које нису 
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена 
средства у нских права и интереса градске општине Чука-
рица и њених органа и других правних лица чије се финан-
сирање обезбеђује из буџета општине.

Одговорно лице: општински правобранилац, Игор Мит-
ровић

Циљ: Заштита имовинских права и интереса општине.
Тип програма: Административни програм.
Програмска активност 0602–0009: Текућа буџетска ре-

зерва
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне са-

моуправе
Опис програмске активности: Програмска активност 

се односи на обезбеђивање средстава за намене које нису 
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена 
средства у довољном обиму.

Одговорно лице: председник општине, Срђан Коларић
Тип програма: Административни програм.
Програмска активност 0602–0010: Стална буџетска резерва
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне са-

моуправе
Опис програмске активности: Програмска активност се 

односи на обезбеђивање средстава за финансирање расхода 
и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању по-
следица ванредних околности.

Одговорно лице: председник општине, Срђан Коларић
Тип програма: Административни програм.
Пројекат 0602–1002: Текуће и капитално одржавање јав-

них објеката и површина
Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне са-

моуправе
Опис пројекта: Пројекат се односи на послове везане за задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз 

текуће и капитално одржавање јавних површина и објеката као што су: уређење паркинг простора који није у надлеж-
ности ЈП Паркинг простор, уређење стаза и платоа, рушење бесправно изграђених објеката, уградња противклизних трака 
на степеништама установа и сл.

Одговорно лице/Циљ Индикатор

Вредност
у базној
години
(2016)

Очекивана 
вредност у

2017.
години

Циљана
вредност у

2018.
години

Циљана
вредност у 

2019.
години

Циљана
вредност у 

2020.
години

Извор 
верификације

Одговорно лице: члан Већа, Виолета 
Јевђић
Циљ: Стварање услова за ефикасно 
функционисање објеката, односно јав-
них површина у надлежности општине, 
по прихваћеним захтевима грађана

1. Број објеката, односно локација на 
којима је извршено улагање у текуће и 
капитално одржавање

31 35 37 39 40

Евиденција 
Одељења за 

буџет и финан-
сије

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ СА-
МОУПРАВЕ 

Сектор: Политички систем
Правни основ: Статут Града Београда члан 74. и 77.
Сврха: Обављање основних функција изборних органа 

локалне самоуправе.
Одговорно лице: председник Скупштине општине, Ми-

лан Стојић
Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа по-

литичког система локалне самоуправе
Тип програма: Административни програм (не утврђују 

се показатељи учинка).
Програмска активност 2101–0001: Функционисање скуп-

штине
Програм коме припада: 2101 – Политички систем локал-

не самоуправе

Опис програмске активности: Програмска активност се од-
носи на послове везане за редовно функционисање скупштине 
и радних тела.

Одговорно лице: председник Скупштине општине, Ми-
лан Стојић

Циљ: Функционисање скупштине
Тип програма: Административни програм.
Програмска активност 2101–0002: Функционисање из-

вршних органа
Програм коме припада: 2101 – Политички систем локал-

не самоуправе
Опис програмске активности: Програмска активност се 

односи на послове везане за редовно функционисање Већа 
ГО Чукарица и комисија које је образовао председник ГО 
Чукарица у циљу обављања послова из изворне надлеж-
ности и поверених надлежности и других послова који су 
предвиђени законом и Статутом општине.
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Одговорно лице: председник општине, Срђан Коларић
Циљ: Функционисање извршних органа
Тип програма: Административни програм.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 бр.06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 101/16 – др. закон) и члана 24. Статута Градске општине 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 61/14 – пре-
чишћен текст), Скупштина Градске општине Чукарица на 13. 
седници одржаној 27. децембра 2017. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА 
И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ДЕЛОВАЊА АМА-
ТЕРСКИХ ДРУШТАВА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ СРЕД-

СТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Члан 1.

У Одлуци о начину, мерилима и критеријумима финан-
сирања и суфинансирања пројеката деловања аматерских 
друштава из области културе средствима буџета Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 
87/15 од 29. децембра 2015. године), после члана 8. додаје се 
нови члан 8а, који гласи:

Члан 8а
Чланови Комисије су обавезни да потпишу изјаву да не-

мају приватни интерес у вези са аматерским друштвом или 
одговорним лицима из аматерског друштва које се пријави-
ло на конкурс.

Уколико члан Комисије не потпише изјаву из става 1. 
овог члана, председник ГО Чукарица је бавезан да уместо 
тог члана, именује друго лице за члана комисије.

Уколико је у поступку одлучивања о редоследу прија-
вљених аматерских друштава на ранг листи, односно бодо-
вању предлога пројеката и формирања ранг листе, учест-
вовао члан комисије који је био у сукобу интереса у односу 
на аматерско друштво или одговорно лице из аматерског 
друштва, тако формирана ранг листа биће поништена.

Уколико члан комисије потпише лажну изјаву да нема 
приватни интерес у односу на аматерско друштво или од-
говорно лице из аматерског друштва, које се пријавило на 
конкурс и учествујући у конкурсном поступку доведе себе 
у стварни сукоб интереса, биће одговоран за тежу повреду 
радне обавезе за коју се може изрећи дисциплинска мера 
новчана казна или мера престанка радног односа.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 2. додаје се нова алинеја која гласи:
”– уколико је вредност пројекта за који се подноси захтев 

већа од 500.000.00 динара, потребно је поднети доказ о по-
седовању искуства у управљању пројектима исте или веће 
вредности у односу на пројекат са којим се конкурише”

Члан 3.
Члан 20. мења се и гласи:

Члан 20.
Одлука о избору пројеката, записник о вредновању 

пројеката, уговор о додели дотације, пројекти који су до-

били дотације и наративни и финансијски извештаји ама-
терских друштава који су добили дотацију за спровођење 
пројекта, објављују се на званичној интернет-страници 
Градске општине Чукарица.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

XII-01 број 06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 101/16 – др. закон) и члана 24. Статута Градске општине 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 61/14 – пре-
чишћен текст), Скупштина Градске општине Чукарица на 13. 
седници одржаној 27. децембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА 
И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛ-
ТУРЕ (ЛИКОВНА И ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ, КЊИ-
ЖЕВНОСТ, ПОЗОРИШТЕ И МУЗИКА) СРЕДСТВИМА 

БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Члан 1.
У Одлуци о начину, мерилима и критеријумима финанси-

рања и суфинансирања пројеката у области културе (ликов-
на и примењена уметност,књижевност,позориште и музика) 
средствима буџета Градске општине Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, бр. 11/2017 од 9. марта 2017. године), 
после члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи:

Члан 8а
Чланови Комисије су обавезни да потпишу изјаву да не-

мају приватни интерес у вези са удружењима или одговор-
ним лицима из удружења, односно са појединцима, који су 
се пријавили на конкурс.

Уколико члан Комисије не потпише изјаву из става 1. 
овог члана, председник ГО Чукарица је обавезан да уместо 
тог члана, именује друго лице за члана Комисије.

Уколико је у поступку одлучивања о редоследу пријавље-
них удружења или појединаца на ранг-листи, односно бодо-
вању предлога пројеката и формирања ранг-листе, учество-
вао члан Комисије који је био у сукобу интереса у односу на 
удружења или одговорна лица из удружења, односно поје-
динца, тако формирана ранг-листа биће поништена.

Уколико члан комисије потпише лажну изјаву да нема 
приватни интерес у односу на удружење или одговорно 
лице из удружења,односно појединца која су се пријавила 
на конкурс и учествујући у конкурсном поступку доведе 
себе у стварни сукоб интереса, биће одговоран за тежу по-
вреду радне обавезе за коју се може изрећи дисциплинска 
мера новчана казна или мера престанка радног односа.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 2., додаје се нова алинеја која гласи:
”– уколико је вредност пројекта за који се подноси захтев 

већа од 500.000.00 динара, потребно је поднети доказ о по-
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седовању искуства у управљању пројектима исте или веће 
вредности у односу на пројекат са којим се конкурише”.

Члан 3.
Члан 20. мења се и гласи:

Члан 20.
Одлука о избору пројеката, записник о вредновању 

пројеката, уговор о додели дотације, пројекти који су до-
били дотације и наративни и финансијски извештаји ор-
ганизација које су добиле дотацију за спровођење проје-
кта, објављују се на званичној интернет-страници Градске 
општине Чукарица.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

На основу чл. 137. и 138. Закона о спорту („Службени 
гласник РС”, број 10/16), члана 32. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 101/16 – 
др. закон) и члана 24. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), Скупштина Градске општине Чукарица на 13. седни-
ци одржаној 27. децембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА 
ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБ-
ЛАСТИ СПОРТА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Члан 1.
У Одлуци о начину, мерилима и критеријумима фи-

нансирања програма, пројеката и манифестација у обла-
сти спорта средствима буџета Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 87/15 од 29. децембра 
2015. године), после члана 8. додаје се нови члан 8а, који 
гласи:

Члан 8а
Чланови Комисије су обавезни да потпишу изјаву да не-

мају приватни интерес у вези са спортском организацијом 
или одговорним лицима из спортске организације која се 
пријавила на конкурс.

Уколико члан Комисије не потпише изјаву из става 1. 
овог члана, председник ГО Чукарица је обавезан да уместо 
тог члана, именује друго лице за члана Комисије.

Уколико је у поступку одлучивања о редоследу прија-
вљених спортских организација на ранг листи, односно бо-
довању предлога пројеката и формирања ранг листе, учест-
вовао члан комисије који је био у сукобу интереса у односу 
на организацију или одговорно лице из спортске организа-
ције, тако формирана ранг листа биће поништена.

Уколико члан комисије потпише лажну изјаву да нема 
приватни интерес у односу на спортску организацију или 
одговорно лице из спортске организације која се пријави-

ла на конкурс и учествујући у конкурсном поступку доведе 
себе у стварни сукоб интереса, биће одговоран за тежу по-
вреду радне обавезе за коју се може изрећи дисциплинска 
мера новчана казна или мера престанка радног односа.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 2. додаје се нова алинеја која гласи:
”– уколико је вредност пројекта за који се подноси захтев 

већа од 500.000.00 динара, потребно је поднети доказ о по-
седовању искуства у управљању пројектима исте или веће 
вредности у односу на пројекат са којим се конкурише”

Члан 3.
Члан 20. мења се и гласи:

Члан 20.
Одлука о избору пројеката и манифестација, записник 

о вредновању пројеката и манифестација, уговор о додели 
дотације, пројекти и манифестације који су добили дота-
ције и наративни и финансијски извештаји организација 
које су добиле дотацију за спровођење пројекта и манифес-
тације, објављују се на званичној интернет-страници Град-
ске општине Чукарица.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени 
гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 101/16 – 
др. закон) и члана 24. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), Скупштина Градске општине Чукарица на 13. седни-
ци одржаној 27. децембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И 
СУФИНАНСУРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НЕВ-
ЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Члан 1.
У Одлуци о начину, мерилима и критеријумима финан-

сирања и суфинансирања пројеката удружења и невлади-
них организација средствима буџета Градске општине Чу-
карица („Службени лист Града Београда”, бр. 87/15 од 29. 
децембра 2015. године), после члана 8. додаје се нови члан 
8а, који гласи:

Члан 8а
Чланови комисије су обавезни да потпишу изјаву да не-

мају приватни интерес у вези са организацијом цивилног 
друштва или одговорним лицима из организације цивил-
ног друштва која се пријавила на конкурс.

Уколико члан комисије не потпише изјаву из става 1. 
овог члана, председник ГО Чукарица је обавезан да уместо 
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тог члана, именује друго лице за члана комисије.
Уколико је у поступку одлучивања о редоследу прија-

вљених организација на ранг листи, односно бодовању 
предлога пројеката и формирања ранг листе, учествовао 
члан Комисије који је био у сукобу интереса у односу на ор-
ганизацију или одговорно лице из организације цивилног 
друштва, тако формирана ранг листа биће поништена.

Уколико члан Комисије потпише лажну изјаву да нема 
приватни интерес у односу на организацију цивилног друштва 
или одговорно лице из организације цивилног друштва, која 
се пријавила на конкурс и учествујући у конкурсном поступку 
доведе себе у стварни сукоб интереса, биће одговоран за тежу 
повреду радне обавезе за коју се може изрећи дисциплинска 
мера новчана казна или мера престанка радног односа.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 2., додаје се нова алинеја која гласи:
”– уколико је вредност пројекта за који се подноси захтев 

већа од 500.000.00 динара, потребно је поднети доказ о по-
седовању искуства у управљању пројектима исте или веће 
вредности у односу на пројекат са којим се конкурише”

Члан 3.
Члан 20. мења се и гласи:

”Члан 20.
Одлука о избору пројеката и манифестација, записник 

о вредновању пројеката и манифестација, уговор о додели 
дотације, пројекти и манифестације који су добили дота-
ције и наративни и финансијски извештаји организација 
које су добиле дотацију за спровођење пројекта и манифес-
тације, објављују се на званичној интернет-страници Град-
ске општине Чукарица.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

На основу члана 2. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 
– други пропис, 2/11, 10/11 – други пропис, 42/12, 31/13, 
44/14, 79/15 и 19/17) и чл. 14. и 24. Статута Градске општи-
не Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – 
пречишћен текст), Скупштина Градске општине Чукарица, 
на основу прибављене сагласности градоначелника града 
Београда, бр. 3-8386/17-Г-01 од 21. децембар 2017. године, 
на седници одржаној 27. децембра 2017. године, доноси 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДЕЛА СРЕМЧИЦЕ КАО ПОСЕБНОГ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ЧУКАРИЦА У СМИСЛУ ЧЛАНА 2. СТАВ 3. ОДЛУКЕ 

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се део Сремчице као посебно 

насељено место на подручју градске општине Чукарица у 
смислу члана 2. став 3. Одлуке о одржавању чистоће.

Члан 2.
Одлука је донета на основу предходне сагласности гра-

доначелника града Београда бр. 3-8386/17-Г-01 од 21. децем-
бра 2017. године, у складу са чланом 2. став 3. наведене од-
луке о одржавању чистоће.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 13. седни-
ци одржаној 27. децембра 2017. године, на основу члана 
24. став 1. тачка 30. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), а у вези са чланом 14. Закона о локалним изборима 
(„Службени Гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлуке УС и 
54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ   КОМИ-

СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Небојша Дуброја, дужности заменика 
члана Изборне комисије Градске општине Чукарица у стал-
ном саставу, на предлог одборничке групе Др ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 13. седници 
одржаној 27. децембра 2017. године, на основу члана 24. 
став 1. тачка 30. и члана 34. став 2. Статута Градске општи-
не Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 
– пречишћен текст), а у вези са чл. 14. и 15. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – 
одлуке УС и 54/11), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Горан Милановић, за заменика члана Из-
борне комисије Градске општине Чукарица у сталном саста-
ву, на предлог одборничке групе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 
– СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06 – 162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.
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Скупштина Градске општине Чукарица на 13. седници 
одржаној 27. децембра 2017. године, на основу члана 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 20. Закона 
о јаним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 
– испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 12. Одлуке 
о оснивању Туристичко спортске организације Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
86/17) и члана 24. став 1. тачка 16. Статута Градске општине 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – 
пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВ-
НОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗА-

ЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

I. Именују се у Управни одбор Туристичко-спортске ор-
ганизације Градске општине Чукарица:

За председника:
– Момчило Мићић,
за чланове:
– Верица Нововић,
– Филип Брајковић,
– Милица Филиповић.
II. Чланови Управног одбора именују се на период од че-

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 13. седници 
одржаној 27. децембра 2017. године, на основу члана 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 22. Закона 
о јаним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 
– испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 13. Одлуке 
о оснивању Туристичко спортске организације Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
86/17) и члана 24. став 1. тачка 16. Статута Градске општине 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – 
пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГА-

НИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

I. Именују се у Надзорни одбор Туристичко спортске 
организације градске општине Чукарица:

За председника:
– Мирољуб Васић,

за чланове:
– Драган Глишовић
II. Чланови Надзорног одбора именују се на период од 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-162/2017, 27. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац 22. децембра 
2017. године, на предлог Већа градске општине са седнице 
одржане 22. децембра 2017. године, на основу члана 28. За-
кона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 104/16), члана 69. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 30. Одлуке 
о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 85/16 и 103/16), члана 52. Статута Градске општине Об-
реновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пре-
чишћен текст и 73/14), поступајући по захтеву ЈКП „Топло-
вод” Обреновац бр. 2017-9093/1 од 4. децембра 2017. године 
– за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о из-
мени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних 
услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод” 
Обреновац за дванаестомесечно плаћање НО број ХХV – 
4/2017 од 30. новембра 2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛ-

НИХ УСЛУГА 

I. Даје се саглaсност на Одлуку ЈКП „Топловод” Обрено-
вац НО број ХХV – 4/2017 од 30. новембра 2017. године о 
измени и допуни Ценовника основних и осталих комунал-
них услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топло-
вод” Обреновац за дванаестомесечно плаћање.

Одлука из претходног става саставни је део овог ре-
шења. 

II. О ценама комуналних услуга из тачке I овог решења 
ЈКП „Топловод” из Обреновца обавестиће Градски секрета-
ријат за привреду – Управу за цене и надлежна министар-
ства РС.

III. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 103 од 22. децембра 2017. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.
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На основу члана 22. става 1. и члана 69. став 1. тачка 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16), члана 28. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), чл. 30. и. 38. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног пре-
дузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 85/16 од 5. септембра 2016. и 103/16 од 28. октобра 
2016. године) и члана 27. став 10. Статута ЈКП „Топловод” 
Обреновац (број 2016-6887/1 од 20. октобра 2016. године, 
Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац је на XXV сед-
ници одржаној дана 30. новембра 2017. године донео 

ОДЛУКУ

1. Усваја се допуна Ценовника основних и осталих ко-
муналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП 
„Топловод” Обреновац за дванаестомесечно плаћање 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 13/14 од 1. марта 
2014. године, 75/15 од 10. децембра 2015. године, 19/16 од 
18. марта 2016. године, 80/16 од 1. августа 2016, 101/16 од 17. 
октобра 2016, 12/17 од 13. марта 2017. године и 17/17 од 7. 
априла 2017. године, у даљем тексту: Ценовник), на следећи 
начин:

1.1. Део под називом „Ценовник услуга давања података, 
услова и сагласности на комуналну инфраструктуру”, мења 
се и гласи:

„1. Давање података о положају постојеће инфраструк-
туре – по захтеву – Основна цена 2.000,00, ПДВ 20% 400,00, 
УКУПНО 2.400,00”;

„2. Штампање издатих услова и ПКИ захтева – по за-
хтеву – Основна цена 1.000,00, ПДВ 20%, 200,00, УКУПНО 
1.200,00;

„3. ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА
– На трасу изградње/реконструкције мреже инфрастук-

туре (аутопут, водовод, улице и остали објекти линијске 
инфраструктуре и сл.) – по захтеву – Основна цена 8.000,00, 
ПДВ 20%, 1.600,00, УКУПНО 9.600,00;

– За израду урбанистичких планова, за пројектовање 
комуналне инфраструктуре и слично – по захтеву – Основ-
на цена 6.000,00 ПДВ 20%, 1.200,00, УКУПНО 7.200,00;

– За Измештање – по захтеву – Основна цена 4.000,00 
ПДВ 20% 800,00, УКУПНО 4.800,00;

– За извођење радова ради прикључења на комуналну 
инфраструктору – по захтеву – Основна цена 4.000,00, ПДВ 
20%, 800,00, УКУПНО 4.800,00;

– За извођење радова ради прикључења на СДСДГ или 
израде мреже инфраструктуре (полагања енергетских и 
ПТТ каблова, водова, гасовода, водовода, израда улица, 
тротоара и сл.) – по захтеву – Основна цена 8.000,00, ПДВ 
20% 1.600,00, УКУПНО 9.600,00”.

1.2. У делу под називом „Ценовник услуга давања ус-
лова, сагласности и прикључака на систем топлификације”, 
редни број 3. мења се и гласи:

„3. Давање услова за пројектовање и прикључење обје-
ката (обједињена процедура):

– За класификационе бројеве 111011, 113001 – по објек-
ту – Основна цена 4.000,00, ПДВ 20% 800,00, УКУПНО 
4.800,00;

– За класификационе бројеве 111021, 112111, 112121, 
112212 – по објекту – Основна цена 5.000,00, ПДВ 20% 
1.000,00, УКУПНО 6.000,00;

– За класификационе бројеве 112211,112221, 113001, 
124142, 124152, 124210, 24220, 127111, 127121, 127141, 
127210, 127222, 127223, 127230, 127301, 127302, 127303, 
127420 – по објекту – Основна цена 8.000,00, ПДВ 20% 
1.600,00, УКУПНО 9.600,00;

– За класификационе бројеве 111012, 111021, 111022, 
112112, 112121, 112212, 112221, 113002, 121111, 121113, 
121114, 121201, 121202, 122011, 122021, 123001, 124110, 
124121, 124122, 124133, 124151, 124160, 125101, 125211, 
125212, 125213, 125221, 125223, 125231, 125232, 126101, 
126102, 126103, 126104, 126201, 126202, 126310, 126321, 
126322, 126331, 126332, 126333, 126340, 126351, 126352, 
126411, 126412, 126413, 126414, 126415, 126416, 126421, 
126422, 126423, 126430, 127112, 127113, 127122, 127131, 
127132, 127142, 127143, 127221, 127410, 211111, 211112, 
211121, 211122, 211201, 211202, 212101, 212102, 212211, 
212213, 212221, 212222, 221300, 213001, 213302, 214101, 
214102, 214103, 214202, 214203, 215111, 215120, 215130, 
215201, 215202, 215301, 215302, 215303, 221220, 222100, 
222210, 222220, 222230, 222311, 222320, 241100, 241210, 
241221, 241222, 242001, 242002, 242003 – по објекту – Основ-
на цена 10.000,00, ПДВ 20% 2.000,00, УКУПНО 12.000,00;

– За класификационе бројеве 111013, 111022, 112113, 
112122, 112213, 112222, 121112, 121202, 122012, 122022, 
123002, 124122, 124131, 124133, 124141, 124170, 125102, 
125222, 126500, 127123, 212212, 214201, 215122, 221112, 
221122, 221210, 221300, 222312, 222330, 222410, 222431, 
222432, 241100 – по објекту – Основна цена 12.000,00, ПДВ 
20% 2.400,00, УКУПНО 14.400,00;

– За класификационе бројеве 123002, 124132, 124141, 
125103, 126500, 215113, 221111, 221121, 221130, 221411, 
221412, 221420, 222420, 230101, 230102, 230201, 230202, 
230203, 230301, 230302, 230303, 230400 – по објекту – Основ-
на цена 15.000,00, ПДВ 20% 3.000,00, УКУПНО 18.000,00;”

1.3. У делу под називом „Ценовник услуга давања усло-
ва, сагласности и прикључака на систем топлификације”, 
уместо досадашњег редног броја 5. додају се редни бројеви 
5, 6. и 7:

„5. Давање информације о могућим начинима за при-
кључење објеката на парцели:

– За прикључење снаге до 5 kW – по објекту – Основна 
цена 2.000,00, ПДВ 20% 400,00, УКУПНО 2.400,00;

– За прикључење снаге до 5–10 kW– по објекту – Основ-
на цена 3.500,00, ПДВ 20% 700,00, УКУПНО 4.200,00;

– За прикључење снаге до 10–25 kW – по објекту – Ос-
новна цена 4.000,00, ПДВ 20% 800,00, УКУПНО 4.800,00;

– За прикључење снаге до 25–50 kW – по објекту – Ос-
новна цена 8.000,00, ПДВ 20% 1.600,00, УКУПНО 9.600,00;

– За прикључење снаге преко 50 kW – по објекту – 
Основна цена 10.000,00, ПДВ 20% 2.000,00, УКУПНО 
12.000,00;”

„6. Измена информације о могућим начинима за при-
кључење објеката на парцели:

– За прикључење снаге до 5 kW – по објекту – Основна 
цена 1.000,00, ПДВ 20% 200,00, УКУПНО 1.200,00;

– За прикључење снаге до 5–10 kW– по објекту – Основ-
на цена 2.000,00, ПДВ 20% 400,00, УКУПНО 2.400,00;

– За прикључење снаге до 10–25 kW – по објекту – Ос-
новна цена 2.500,00, ПДВ 20% 500,00, УКУПНО 3.000,00;

– За прикључење снаге до 25–50 kW – по објекту – Ос-
новна цена 5.000,00, ПДВ 20% 1.000,00, УКУПНО 6.000,00;

– За прикључење снаге преко 50 kW – по објекту – Ос-
новна цена 8.000,00, ПДВ 20% 1.600,00, УКУПНО 9.600,00;”

„7. Продужење важења информације о могућим начини-
ма за прикључење објеката на парцели:

– За прикључење снаге до 5 kW – по објекту – Основна 
цена 200,00, ПДВ 20% 40,00, УКУПНО 240,00;

– За прикључење снаге до 5–10 kW– по објекту – Основ-
на цена 500,00, ПДВ 20% 100,00, УКУПНО 600,00;

– За прикључење снаге до 10–25 kW – по објекту – Ос-
новна цена 800,00, ПДВ 20% 160,00, УКУПНО 960,00;
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– За прикључење снаге до 25–50 kW – по објекту – Ос-
новна цена 1.000,00, ПДВ 20% 200,00, УКУПНО 1.200,00;

– За прикључење снаге преко 50 kW – по објекту – Ос-
новна цена 2.000,00, ПДВ 20% 400,00, УКУПНО 2.400,00;”

Досадашњи редни бројеви 6, 7, 8, 9. и 10. постају редни 
бр. 8, 9, 10, 11. и 12.

1.4. У делу под називом „Ценовник осталих услуга”, под 
редним бројем 74, врши се исправка техничке грешке, па се под 
ставком УКУПНО, уместо „7.960,00” уписује „370,00”. Истовре-
мено, након редног броја 80, додају се следећи редни бројеви:

– „81. Радијатор челично-панелни 600х1800 – испорука и 
монтажа – ком – Основна цена 12.829,93, ПДВ 20% 2.565,99, 
УКУПНО 15.395,92;

– 82. Радијатор челично-панелни 600х1400 – испорука и 
монтажа – ком – Основна цена 10.311,91, ПДВ 20% 2.062,38, 
УКУПНО 12.374,29;

– 83. Stratos 40/1–12 DN 40 – испорука и монтажа – ком 
– Основна цена 154.640,50, ПДВ 20% 30.928,10, УКУПНО 
185.568,60;

– 84. Калориметар Kamstrup – испорука и монтажа – 
ком – Основна цена 56.890,50, ПДВ 20% 11.378,10, УКУПНО 
68.268,60”

2. Допуна Ценовника чини саставни део ове одлуке;
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност;
4. По добијању сагласности из претходног става, ову од-

луку са Ценовником осталих комуналних услуга објавити у 
„Службеном листу Града Београда”;

5. Допуњени Ценовник основних и осталих комуналних 
услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод” 
Обреновац за дванаестомесечно плаћање ће се примењива-
ти од дана добијања сагласности из тачке 3. ове одлуке.

Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
НО број XXV-4/2017, 30. новембра 2017. године

Председник
Александар Арсеновић, ср.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ДАВАЊА ПОДАТАКА, УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна цена ПДВ 20% УКУПНО
1 Давање података о положају постојеће инфраструктуре по захтеву 2.000,00 400,00 2.400,00
2 Штампање издатих услова и ПКИ захтева по захтеву 1.000,00 200,00 1.200,00
3 ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА

– На трасу изградње/реконструкције мреже инфрастуктуре (аутопут, водовод, улице и остали објекти 
линијске инфраструктуре и сл.) по захтеву 8.000,00 1.600,00 9.600,00

– За израду урбанистичких планова, за пројектовање комуналне инфраструктуре и слично по захтеву 6.000,00 1.200,00 7.200,00
– За Измештање по захтеву 4.000,00 800,00 4.800,00
– За извођење радова ради прикључења на комуналну инфраструктору по захтеву 4.000,00 800,00 4.800,00
– За извођење радова ради прикључења на СДСДГ или израде мреже инфраструктуре (полагања енер-
гетских и ПТТ каблова, водова, гасовода, водовода, израда улица, тротоара и сл.) по захтеву 8.000,00 1.600,00 9.600,00

Председник
Александар Арсеновић, ср.

Ценовник услуга давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна 
цена ПДВ 20% УКУПНО

1 Потврда о обезбеђењу топлотне енергије 
(ЕНЕРГЕТСКА ПОТВРДА
– за објекте индивидуалног становања – обрачун по прикључку 1.000,00 200,00 1.200,00
– за пословне објекте и објекте колективног становања – обрачун по прикључку 10.000,00 2.000,00 12.000,00

2 Потврда о обезбеђењу додатне топлотне енергије
– обрачун по прикључној снази дин/kW 500,00 100,00 600,00

3 Давање услова за пројектовање и прикључење објеката (обједињена процедура)
За класификационе бројеве 111011, 113001 по објекту 4.000,00 800,00 4.800,00
За класификационе бројеве 111021, 112111, 112121, 112212 по објекту 5.000,00 1.000,00 6.000,00
За класификационе бројеве 112211,112221, 113001, 124142, 124152, 124210, 24220, 127111, 127121, 127141, 
127210, 127222, 127223, 127230, 127301, 127302, 127303, 127420 по објекту 8.000,00 1.600,00 9.600,00

За класификационе бројеве 111012, 111021, 111022, 112112, 112121, 112212, 112221, 113002, 121111, 121113, 
121114, 121201, 121202, 122011, 122021, 123001, 124110, 124121, 124122, 124133, 124151, 124160, 125101, 125211, 
125212, 125213, 125221, 125223, 125231, 125232, 126101, 126102, 126103, 126104, 126201, 126202, 126310, 126321, 
126322, 126331, 126332, 126333, 126340, 126351, 126352, 126411, 126412, 126413, 126414, 126415, 126416, 126421, 
126422, 126423, 126430, 127112, 127113, 127122, 127131, 127132, 127142, 127143, 127221, 127410, 211111, 211112, 
211121, 211122, 211201, 211202, 212101, 212102, 212211, 212213, 212221, 212222, 221300, 213001, 213302, 214101, 
214102, 214103, 214202, 214203, 215111, 215120, 215130, 215201, 215202, 215301, 215302, 215303, 221220, 222100, 
222210, 222220, 222230, 222311, 222320, 241100, 241210, 241221, 241222, 242001, 242002, 242003

по објекту 10.000,00 2.000,00 12.000,00

За класификационе бројеве 111013, 111022, 112113, 112122, 112213, 112222, 121112, 121202, 122012, 122022, 
123002, 124122, 124131, 124133, 124141, 124170, 125102, 125222, 126500, 127123, 212212, 214201, 215122, 221112, 
221122, 221210, 221300, 222312, 222330, 222410, 222431, 222432, 241100

по објекту 12.000,00 2.400,00 14.400,00

За класификационе бројеве 123002, 124132, 124141, 125103, 126500, 215113, 221111, 221121, 221130, 221411, 
221412, 221420, 222420, 230101, 230102, 230201, 230202, 230203, 230301, 230302, 230303, 230400 по објекту 15.000,00 3.000,00 18.000,00

4 Овера пројектне документације за индивидуалне стамбене објекте и пословно–стамбене објекте и објекте колективног становања
– за објекте индивидуалног становања – обрачун по објекту 1.000,00 200,00 1.200,00



27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 106 – 59

– за пословне објекте и објекте колективног становања – обрачун по објекту 10.000,00 2.000,00 12.000,00
– за пројекте зонских подстаница – обрачун по прикључној снази дин/kW 50,00 10,00 60,00

5 Давање информације о могућим начинима за прикључење објеката на парцели
За прикључење снаге до 5 kW по објекту 2.000,00 400,00 2.400,00
За прикључење снаге до 5–10 kW по објекту 3.500,00 700,00 4.200,00
За прикључење снаге до 10–25 kW по објекту 4.000,00 800,00 4.800,00
За прикључење снаге до 25–50 kW по објекту 8.000,00 1.600,00 9.600,00
За прикључење снаге преко 50 kW по објекту 10.000,00 2.000,00 12.000,00

6 Измена информације о могућим начинима за прикључење објеката на парцели
За прикључење снаге до 5 kW по објекту 1.000,00 200,00 1.200,00
За прикључење снаге до 5–10 kW по објекту 2.000,00 400,00 2.400,00
За прикључење снаге до 10–25 kW по објекту 2.500,00 500,00 3.000,00
За прикључење снаге до 25–50 kW по објекту 5.000,00 1.000,00 6.000,00
За прикључење снаге преко 50 kW по објекту 8.000,00 1.600,00 9.600,00

7 Продужење важења информације о могућим начинима за прикључење објеката на парцели
За прикључење снаге до 5 kW по објекту 200,00 40,00 240,00
За прикључење снаге до 5–10 kW по објекту 500,00 100,00 600,00
За прикључење снаге до 10–25 kW по објекту 800,00 160,00 960,00
За прикључење снаге до 25–50 kW по објекту 1.000,00 200,00 1.200,00
За прикључење снаге преко 50 kW по објекту 2.000,00 400,00 2.400,00

8 Сагласност на прикључење (контрола испуњености дефинисаних услова), објекта и регулација на предајном вентилу – индивидуални стамбени објекти 
– обрачун по прикључку 4.000,00 800,00 4.800,00

9 Сагласности на прикључење и регулација на предајном вентилу – пословно стамбени објекти и објекти колективног становања
по прикључном kW инсталисане снаге дин/kW 300,00 60,00 360,00
– за стамбени простор до 150 m2 – обрачун по објекту 1.078,35 215,67 1.294,02

– за стамбени простор преко 150 m2 основна цена + 1% по квад. метру од 
оснoвне цене

– за пословни простор до 100 m2 – обрачун по објекту 1.848,60 369,72 2.218,32

– за пословни простор преко 100 m2 основна цена + 1% по квад. метру од 
оснoвне цене

10 Надокнада за коришћење топлотне енергије у претходном периоду за откривене нелегално прикључене потрошаче
– за објекте индивидуалног становања (цена грејања x 2 ) x12 месеци
– за пословне објекте и објекте колективног становања (цена грејања x 2 ) x12 месеци

11 Цена испоручене енергије у режиму пробног грејања (цена грејања x 2 ) x број месеци 
грејања

12 Цена испоручене енергије у режиму инвеститорског грејања (цена грејања x 2 ) x број месеци 
грејања

Председник
Александар Арсеновић, ср.

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА

Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна 
цена ПДВ 20% УКУПНО

1 Рад НК радника час 180,00 36,00 216,00
2 Рад ПК радника час 220,00 44,00 264,00
3 Рад КВ/ССС радника час 280,00 56,00 336,00
4 Рад ВКВ радника час 320,00 64,00 384,00
5 Рад ВСС/ВС радника час 628,05 125,61 753,66
6 Рад компресора час 2.000,00 400,00 2.400,00
7 Рад путара 1,5 t. час 2.000,00 400,00 2.400,00
8 Употреба ПИК – АП–а и пут. возила по интервенцији 423,73 84,75 508,47
9 Услуга црпљења воде пумпом час 1.000,00 200,00 1.200,00

10 Радијаторски вентил 3/8” – испорука и монтажа ком 1.920,83 384,17 2.305,00
11 Радијаторски навијак 3/8” – испорука и монтажа ком 1.950,00 390,00 2.340,00
12 Радијаторски вентил 1/2” – испорука и монтажа ком 1.704,17 340,83 2.045,00
13 Радијаторски навијак 1/2” – испорука и монтажа ком 1.516,67 303,33 1.820,00
14 Радијаторски вентил 3/4” – испорука и монтажа ком 2.554,17 510,83 3.065,00
15 Радијаторски навијак 3/4” – испорука и монтажа ком 1.887,50 377,50 2.265,00
16 Чеп за ливене радијаторе – испорука и монтажа ком 400,00 80,00 480,00
17 Радијаторска редукција за ливене радијаторе 3/8” – испорука и монтажа ком 420,83 84,17 505,00
18 Радијаторска редукција за ливене радијаторе 1/2” – испорука и монтажа ком 495,83 99,17 595,00
19 Радијаторска редукција за ливене радијаторе 3/4” – испорука и монтажа ком 495,83 99,17 595,00
20 Носачи за радијатор – испорука и монтажа ком 595,83 119,17 715,00
21 Дводелне шелне за челичне цеви 1/2” – испорука и монтажа ком 316,67 63,33 380,00
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Ред.
број НАЗИВ Јед.

мере Основна 
цена ПДВ 20% УКУПНО

22 Дводелне шелне за челичне цеви 3/4” – испорука и монтажа ком 316,67 63,33 380,00
23 Славина за пуњење и пражњење 1/2” – испорука и монтажа ком 566,67 113,33 680,00
24 Славина за пуњење и пражњење 3/4” – испорука и монтажа ком 883,33 176,67 1.060,00
25 Прирубница PN6, PN16 DN40 – испорука и монтажа ком 2.341,67 468,33 2.810,00
26 Кугла вентил прирубнички, комплет DN40 – испорука и монтажа ком 12.545,83 2.509,17 15.055,00
27 Пумпа Villo Stratos 40/1–8 – испорука и монтажа ком 152.270,77 30.454,23 182.725,00
28 Радијатор (ребро) – испорука и монтажа ком 1.920,83 384,17 2.305,00
29 Радијатор (ребро) – монтажа ком 466,67 93,33 560,00
30 ТП и ПТП капацитета до 100kW – санација ком 57.499,98 11.500,02 69.000,00
31 Цев црна шавна хидроиспитана Ø139,7x4,0 – испорука и монтажа m 3.129,17 625,83 3.755,00
32 Цев црна шавна хидроиспитана Ø114,3x3,5 – испорука и монтажа m 2.508,33 501,67 3.010,00
33 Цев црна шавна хидроиспитана Ø76,1x3,5 – испорука и монтажа m 1.979,17 395,83 2.375,00
34 Хамбуршки лук Ø168 – испорука и монтажа ком 4.279,16 855,84 5.135,00
35 Хамбуршки лук Ø133 – испорука и монтажа ком 2.766,67 553,33 3.320,00
36 Хамбуршки лук Ø114 – испорука и монтажа ком 2.120,83 424,17 2.545,00
37 Хамбуршки лук Ø108 – испорука и монтажа ком 1.879,17 375,83 2.255,00
38 Хамбуршки лук Ø76 – испорука и монтажа ком 1.245,83 249,17 1.495,00
39 Редукција концентрична црна Ø168–Ø139 – испорука и монтажа ком 3.270,83 654,17 3.925,00
40 Редукција концентрична црна Ø139–Ø114 – испорука и монтажа ком 2.695,83 539,17 3.235,00
41 Редукција концентрична црна Ø114–Ø88 – испорука и монтажа ком 1.908,33 381,67 2.290,00
42 Редукција концентрична црна Ø114–Ø76 – испорука и монтажа ком 1.979,17 395,83 2.375,00
43 Редукција концентрична црна Ø88–Ø76 – испорука и монтажа ком 1.516,67 303,33 1.820,00
44 Предизоловани лук 90º Ø133/225 – испорука и монтажа ком 14.341,60 2.868,34 17.210,00
45 Предизоловани лук 90º Ø114/200 – испорука и монтажа ком 10.387,50 2.077,50 12.465,00
46 Спојница термоскупљајућа – комплет Ø133/225 – испорука и монтажа ком 7.583,33 7.583,33 9.100,00
47 Спојница термоскупљајућа – комплет Ø114,3/200 – испорука и монтажа ком 7.083,33 7.083,33 5.500,00
48 Неопренски прстен за пролаз кроз зид – комплет Ø250 – испорука и монтажа ком 4.933,33 986,67 5.920,00
49 Неопренски прстен за пролаз кроз зид – комплет Ø200 – испорука и монтажа ком 3.920,83 784,17 4.705,00
50 Лоптаста славина DN50, PN16 – испорука и монтажа ком 2.965,83 539,17  3.235,00
51 Лоптаста славина DN25, PN16 – испорука и монтажа ком 1.137,50 227,50 1.365,00
52 Прирубница грло PN16 DN100 – испорука и монтажа ком 2.841,67 568,33 3.410,00
53 Прирубнички сет PN16 DN100 – испорука и монтажа ком 1.116,67 223,33 1.340,00
54 Стратос 50/1–12 – испорука и монтажа ком 187.666,59 37.533,41 225.200,00
55 Гребенасти прекидач 0–1, 3 пол, 63А – дефектажа и замена ком 5.195,83 1.039,17 6.235,00
56 Гребенасти прекидач 0–1, 1 пол, 20А – дефектажа и замена ком 3.329,17 665,83 3.995,00
57 Гребенасти прекидач 0–1, 3 пол, 20А – дефектажа и замена ком 4.191,66 838,34 5.030,00
58 Гребенасти прекидач 0–1, 1 пол, 16А – дефектажа и замена ком 3.183,33 636,67 3.820,00
59 Гребенасти прекидач 0–1, 3 пол, 16А – дефектажа и замена ком 3.616,67 723,33 4.340,00
60 Гребенасти прекидач 1–0, 1 пол, 20А – дефектажа и замена ком 3.758,33 751,67 4.510,00
61 Гребенасти прекидач 1–0, 3 пол, 20А – дефектажа и замена ком 4.766,66 953,34 5.720,00
62 Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 0–0,63А – дефектажа и замена ком 5.483,33 1.096,67 6.580,00
63 Моторнa заштита, 3пол PKZMO 0,63–1А – дефектажа и замена ком 5.770,83 1.154,17 6.925,00
64 Моторнa заштита, 3пол PKZMO 1–1,6А – дефектажа и замена ком 5.641,66 1.068,34 6.410,00
65 Моторнa заштита, 3пол PKZMO 1,6–2,5А – дефектажа и замена ком 5.770,83 1.154,17  6.925,00
66 Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 2,5–4А – дефектажа и замена ком 5.483,33 1.096,67 6.580,00
67 Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 4–6,3А – дефектажа и замена ком 5.483,33 1.096,67 6.580,00
68 Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 6,3–10А – дефектажа и замена ком 5.916,66 1.183,34 7.100,00
69 Моторнa заштита, 3 пол PKZMO 10–16А – дефектажа и замена ком 5.916,66 1.183,34 7.100,00
70 Заштитна моторна склопка, 2 пол 0,4–6,3А – дефектажа и замена ком 3.758,33 751,67 4.510,00
71 Моторни зашт. прек.3пол. MS25 1,6–2,5A – испорука и монтажа ком 6.633,33 1.326,67 7.960,00
72 Кип прекидач за бојлер – испорука и монтажа ком 1.016,67 203,33 1.220,00
73 Флуо арматура са две цеви – испорука и монтажа ком 5.195,83 1.039,17 6.235,00
74 Сијалично грло Е27 – испорука и монтажа ком 308,33 61,67 370,00
75 Кабл PP–Y 5x6 – испорука и монтажа m 529,17 105,83 635,00
76 Кабл PP–Y 5x4 – испорука и монтажа m 400,00 80,00 480,00
77 Кабл PP–Y 3x1,5 – испорука и монтажа m 183,33 36,67 220,00
78 Кабл PP–Y 5x2,5 – испорука и монтажа m 295,83 59,17 355,00
79 Кабл PP–Y 3x2,5 – испорука и монтажа m 225,00 45,00 270,00
80 Бродска светиљка 150W – испорука и монтажа ком 2.525,00 505,00 3.030,00
81 Радијатор челично–панелни 600х1800 – испорука и монтажа ком 12.829,93 2.565,99 15.395,92
82 Радијатор челично–панелни 600х1400 – испорука и монтажа ком 10.311,91 2.062,38 12.374,29
83 Stratos 40/1–12 DN 40 – испорука и монтажа ком 154.640,50 30.928,10 185.568,60
84 Калориметар Kamstrup – испорука и монтажа ком 56.890,50 11.378,10 68.268,60

Председник
Александар Арсеновић, ср.
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Председник градске општине Обреновац 22. децембра 2017. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делат-
ностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 
73/14) и члана 23. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 72/17), разматрајући захтев ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца број 
2782 од 1. децембра 2017. године, за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора бр. 2780 од 1. децембра 2017. године, 
о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на терито-
рији градске општине Обреновац, на предлог Већа градске општине са седнице одржане 22. децембра 2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ ИЗ ОБ-
РЕНОВЦА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОДРЕЂЕНИМ И УРЕЂЕ-

НИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним 
јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” 
Обреновац из Обреновца, под бројем 2780 од 1. децембра 2017. године.

Одлука из претходног става саставни је део овог решења. 
2. Ово решење са одлуком из тачке I решења објавити у „Службеном листу Града Београда”, а иста се примењује наред-

ног дана од дана објављивања.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 104, 22. децембра 2017. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 34. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац 
(„Службени лист Града Београда ”, број 85/16) и члана 10. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске општи-
не Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 4/13 – пречишћен текст), Надзорни одбор предузећа, 1. децембра 
2017. године донео је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОДРЕЂЕНИМ И УРЕЂЕНИМ ЈАВ-
НИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ОБРЕНОВАЦ

1. У тачки I Одлуке о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији 
градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 45/13 ) врши се допуна у табеларном делу тако што се 
иза редног броја 14. додаје редни број 15. који гласи: 

I

Р.Б. Опис – врста карте Јед. мере  Основица без ПДВ-а ПДВ 20% Цена са ПДВ-ом 
(укупно) Напомена

1 2 3 4 5 6 7
15. Паркинг „Дом војске” Дин/сат 41,67 8,33 50,00 По започетом сату 

2. У тачки I. мења се став 2. тако да гласи: 
„Наплата паркирања се односи на паркирање возила: радним даном од 6 до 20 часова, суботом од 6 до 14 часова, а на 

затвореним паркиралиштима „Зелена пијаца” и иза „Дома војске” сваким даном од 00 до 24 часова”.
3. У осталом делу Одлука остаје непромењена.
4. Одлука се доставља председнику градске општине Обреновац на сагласност.
5. Ову одлуку по добијању сагласности објавити у „Службеном листу Града Београда” и на огласној табли предузећа, а 

иста ће се примењивати наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац
Број 2780, 1. децембра 2017. године

Председник
Милан Стојић, ср.
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U svim knjižarama Službenog glasnika 
i na telefone 011/30 60 578, 30 60 589,

e-mail: prodaja@slglasnik.com
www.slglasnik.com

www.klubglasnik.net

БРАНКО ЋОПИЋ:
КУЈЕМ СВОЈУ ЖИЦУ

приредила Олга Красић Марјановић

НОВО!

цена:
1.375,00 РСД

Његов животни пут кретао се од 
омиљеног режимског писца до 
дисидента. Тај парадокс пратио 
га је до самог краја: ни власт која 
га је прозивала, саслушавала, 
пратила, није могла да потамни 
и пренебрегне славу писца 
широке читалачке публике. Ова 
књига, ослањајући се на многа 
документа, прати и књижевно 
дело писца и његову животну 
судбину.

Највернији портрет о једном од омиљених 
писаца у бившој Југославији
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Страна
Акти градских општина 

ПАЛИЛУЛА
Одлука о буџету Градске општине Палилула за 

2018. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Кодекс понашања службеника и намештеника 

Градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – –  28
ЧУКАРИЦА

Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 
2018. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, 
мерилима и критеријумима финансирања и суфи-
нансирања пројеката деловања аматерских друшта-
ва из области културе средствима буџета Градске 
општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, 
мерилима и критеријумима финансирања и суфинан-
сирања пројеката у области културе (ликовна и при-
мењена уметност, књижевност, позориште и музика) 
средствима буџета Градске општине Чукарица  – – –  53

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, 
мерилима и критеријумима финансирања програма, 
пројеката и манифестација у области спорта сред-
ствима буџета Градске општине Чукарица– – – – – –  54

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, 
мерилима и критеријумима финансирања и суфинан-
сирања пројеката удружења и невладиних организа-
ција средствима буџета Градске општине Чукарица  –  54

Страна

Одлука о утврђивању дела Сремчице као посеб-
ног насељеног места на подручју градске општине 
Чукарица у смислу члана 2, став 3. Одлуке о одржа-
вању чистоће  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  55

Решење о разрешењу заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  55

Решење о именовању заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  55

Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Туристичко-спортске организације 
Градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  56

Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Туристичко-спортске организа-
ције Градске општине Чукарица– – – – – – – – – – –  56

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзор-

ног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” 
Обреновац о измени и допуни Ценовника основних 
и осталих комуналних услуга са Одлуком  – – – – – – 56

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац 
из Обреновца о измени и допуни Oдлуке о висини 
накнада за паркирање на одређеним и уређеним 
јавним паркиралиштима на територији градске 
општине Обреновац са Одлуком  – – – – – – – – – –  61

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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