
Заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за спорт и омладину, на основу члана 138. 
став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 26. став 2, и члана 53. Одлуке о Градској управи Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), 
Правилника о националној категоризацији врхунских спортиста („Службени гласник РС”, број 123/12) и члана 10. став 
2. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 
57/13, 43/15, 96/16 и 85/19), донео је

ПРА ВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВ-

НИХ И МЛАДИХ ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИСТА АМАТЕРА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се ближи услови и критеријуми стипендирања из буџета Града Београда, за спортско уса-

вршавање категорисаних перспективних и талентованих спортиста аматера старости од 15 до 23 године.

Члан 2.
Перспективни спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у 

складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспективних спортиста.
Талентовани спортиста јесте пунолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у скла-

ду са Националном категоризацијом спортиста, у категорију талентованих спортиста.
Право на стипендију из буџета Града Београда може остварити категорисани талентовани спортиста старости до 23 

године – млади талентовани спортиста аматер.

Члан 3.
Перспективни спортиста и млади талентовани спортиста аматер може добити стипендију за спортско усавршавање ако 

су испуњени следећи услови:
1. да је у питању спортиста аматер; 
2. да је спортиста држављанин Републике Србије;
3. да у години остваривања резултата спортиста има пребивалиште на територији града Београда минимум годину 

дана;
4. да у текућој години није добио стипендију од других нивоа власти у Републици Србији;
5. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 139. и чланом 140. став 2. Закона о спорту;
6. да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;
7. да се у текућој години и даље бави спортским активностима у спортским организацијама у граду Београду;
8. да испуњава обавезе према националној и градској спортској репрезентацији у коју је позван;
9. да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са Законом о спорту;
10. да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;
11. да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским духом и фер плејом.

Члан 4.
Право на стипендију престаје када спортиста престане да испуњава услове из члана 3. овог правилника.

Члан 5.
Број стипендија које могу добити перспективни спортисти и млади талентовани спортисти аматери за спортско усавр-

шавање истог националног гранског спортског савеза одређује се према рангу спорта утврђеном Националном категори-
зацијом спортова, и то:

1) прва категорија спортова до 10 стипендија по савезу;
2) друга категорија спортова до пет стипендија по савезу.
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За екипне спортове, прве и друге категорије спортова, утврђује се квота по селекцијама, на предлог надлежног нацио-
налног гранског спортског савеза, у складу са постигнутим резултатима.

Члан 6.
Заменик начелника Градске управе Града Београда, секретар Секретаријата за спорт и омладину, у складу са Финан-

сијским планом прихода и расхода за текућу годину, доноси решење о одређивању висине месечног износа стипендија за 
спортско усавршавање перспективних спортиста и младих талентованих спортиста аматера за текућу годину, и то за: за-
служног спортисту, спортисту међународног ранга и спортисту националног ранга. 

Члан 7.
Пријава годишњег програма за стипендирање за спортско усавршавање категорисаних перспективних и младих тален-

тованих спортиста аматера, подноси се на апликацоном формулару за доделу стипендија за спортско усавршавање пер-
спективних и младих талентованих спортиста аматера.

Апликациони формулар за доделу стипендија за спортско усавршавање перспективних и младих талентованих спорти-
ста аматера чини саставни део овог правилника (Прилог 1). 

Прилог 1 садржи четири обрасца, и то: 
Образац 1 – Подаци о Градском гранском спортском савезу са списком спортиста предложених за стипендирање спорт-

ског усавршавања перспективних и младих талентованих спортиста аматера;
Образац 1a – Списак спортиста предложених за стипендирање спортског усавршавања перспективних и младих тален-

тованих спортиста аматера;
Образац 2 – Подаци о спортисти за којег се предлаже додела стипендије;
Образац 3 – Изјава о испуњености услова.

Члан 8.
Национални грански спортски савез достављa списак категорисаних спортиста – стипендиста, градском гранском 

спортском савезу.
Градски грански спортски савез на основу списка категорисаних спортиста – стипендиста из става 1. овог члана, доста-

вља Спортском савезу Београда списак предложених стипендиста на апликационом формулару за доделу стипендија за 
спортско усавршавање перспективних и младих талентованих спортиста аматера за сваког спортисту.

Спортски савез Београда након извршеног прегледа списак предложених стипендиста, који су доставили градски гран-
ски спортски савези, исти доставља Секретаријату за спорт и омладину. 

Након извршене провере података за све предложене стипендисте, Комисија у области спорта, коју образује градона-
челник града Београда, доноси одлуку о одобравању програма. 

Члан 9.
Секретаријат за спорт и омладину са Градским гранским спортским савезима закључује уговоре о обезбеђивању сред-

става Града Београда за исплату стипендија за спортско усавршавање перспективних и младих талентованих спортиста 
аматера у текућој години у Београду.

На основу уговора из става 1. овог члана, Градски грански спортски савези закључују уговоре са стипендистима, на 
основу којих им исплаћују новчана средства на име признатог права на стипендију.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима и критеријумима стипен-

дирања за спортско усавршавање перспективних и младих талентованих спортиста аматера број XX-01-66-12/18 од 19. 
јануара 2018. године. 

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за спорт и омладину

ХХ-01 број 66-18/2020, 31. јануара 2020. године

Заменик начелника Градске управе Града Београда,
секретар Секретаријата за спорт и омладину

Драгана Белојевић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула на 25. седни-
ци одржаној 4. фебруара 2020. године, на основу члана 63. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испрaв-
ка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон, и 47/18) и члана 25. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 16/10, 35/13 и 89/19), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1. 
У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2020. 

годину („Службени лист Града Београда”, брoj 129/19), члан 
1. мења се, тако да гласи:

ОПИС Износ
(динара)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8):

1.079.948.937

 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 1.079.948.937

 – текући приходи буџета укључујући и донације 1.079.948.937

 – приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских кори-
сника

 –

 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8): –

 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5): 1.276.926.955

 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 799.101.083

 – текући буџетски расходи укључујући и донације 799.101.083

 – расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних
буџетских корисника

 –

 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
у чему:

477.825.872

 – текући буџетски издаци са донацијама 477.825.872

 – издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских корисника

 –

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -196.978.018

 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)

180.000

 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62): -196.798.018

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)

 –

 Примања од задуживања (категорија 91) –

 Неутрошена средства из претходних година 196.798.018

 Издаци за отплату главнице дуга (61) –

 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)

–

 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: 196.798.018

Члан 2.
Члан 3. мења се тако да гласи: „Капитални издаци у 2020. 

години планирају се у износу од 477.825.872 динара и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2020
година

– износ –
(динара)

2021
година

– износ –
(динара)

2022
година

– износ –
(динара)

511 01 Уређење некатегорисаних путева 
– капитално одржавање

104.703.522

511 13 Уређење некатегорисаних путева 
– капитално одржавање

114.991.865

511 01 Уређење међублоковског простора 
и јавних саобраћајних површина 
унутар међублоковског простора 
– капитално одржавање

120.000.000

511 01 Капитално одржавање водоводне 
мреже на територији Општине

10.000.000

511 01 Уређење некатегорисаних путева 
– пројектна документација

4.000.000

511 13 Уређење међублоковског простора 
и јавних саораћајних површина 
унутар међублоковског простора 
– пројектна документација

6.000.000

511 01 Пројекат водоводне мреже на 
територији Општине

6.000.000

511 01 Пројекат индивидуалних прикљу-
чака на канализациону мрежу на 
територији Општине

50.000.000

511 07 Пројекат индивидуалних прикљу-
чака на канализациону мрежу на 
територији Општине

20.000.000

511 01 Пројекат за енерегетску санацију 
основне школе „Ослободиоци 
Београда”

9.000.000

511 01 Пројекат за енерегетску санацију 
основне школе „др Арчибалд Рајс”

9.000.000

511 13 Пројекат зграде Локалне самоу-
праве – Вишњичка Бања

1.500.000

511 13 Изградња Установе културе у 
Борчи – пројектна документација

1.967.508

511 04 ЦК „Влада Дивљан” – стручни 
надзор и пројектно планирање

1.100.000

512 01 Административна опрема 5.345.000

512 13 Електронска опрема СПЦ „Ради-
вој Кораћ” – постављање система 
видео надзора

97.977

512 01 Административна опрема ЦК 
„Влада Дивљан”

2.800.000

512 04 Административна опрема ЦК 
„Влада Дивљан”

2.420.000

512 01 Набавка опреме за спорт – терета-
не на отвореном

4.500.000

512 01 Опрема за образовање, културу и 
спорт ЦК „Влада Дивљан”

200.000

512 04 Опрема за образовање, културу и 
спорт ЦК „Влада Дивљан”

600.000

512 01 Ручне радио станице за потребе 
рада Штаба за ванредне ситуације

600.000

515 13 Инсталирање софтвера за зашти-
ту рачунарске мреже

3.000.000

УКУПНО 477.825.872

Капитални расходи за 2021. и 2022. годину биће евенту-
ално планирани по усвајању Одлуке о завршном рачуну бу-
џета ГО Палилула за 2019. годину.
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Члан 3.
У члану 4. износ „5.773.108” замењује се износом „5.400.509”, 

а износ „4.773.108” износом „4.400.509”. 

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

наменама” утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА 
Еко-

номска 
класифи-

кација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

1 2 3 4 5
321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2019 

ГОДИНЕ
- 196.798.018 196.798.018

  Свега 3: - 196.798.018 196.798.018
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71 Порези
711 Порез на зараде 398.500.000 - 398.500.000
711 Порез на приходе од самостал-

них делатности
30.000.000 - 30.000.000

711 Порези на доходак, добит и капи-
талне добитке (од пољопривреде 
и шумарства) 

- - -

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

- - -

711 Самодоприноси - - -
713 Порез на имовину 

(од непокретности)
416.790.000 - 416.790.000

713 Порез на наслеђе и поклон - - -
713 Порез на имовину 

(на апсолутна права)
54.962.300 - 54.962.300

714 Порези на добра и услуге (кому-
налне таксе)

19.072.000 - 19.072.000

714 Накнада за коришћење јавних 
површина

16.827.000 - 16.827.000

716 Други порези (комуналне таксе) 14.734.000 - 14.734.000
 Свега 71: 950.885.300 - 950.885.300

73 Донације и трансфери
732 Текуће донације од међународ-

них организација у корист нивоа 
општина

- - -

733 Други текући трансфери од Репу-
блике у корист нивоа општина

- - -

733 Текући наменски трансфери 
од Републике у корист нивоа 
општина

- - -

733 Текући трансфери градова у 
корист нивоа општина

- 20.550.000 20.550.000

733 Капитални трансфери градова у 
корист нивоа општина

- - -

Свега 73: - 20.550.000 20.550.000
74 Други приходи

741 Приходи од камата на средства 
буџета општине 

500.000 - 500.000

741 Приходи од имовине (комуналне 
таксе)

6.913.637 - 6.913.637

742 Приходи од продаје добара и 
услуга у корист нивоа општина

24.000.000 6.350.000 30.350.000

742 Општинске административне 
таксе

3.500.000 - 3.500.000

742 Накнада за уређивање грађевин-
ског земљишта

34.000.000 - 34.000.000

742 Приходи од делатности општин-
ских органа и организација

500.000 - 500.000

743 Приходи од новчаних казни у 
корист нивоа општина

100.000 - 100.000

743 Приходи од мандатних казни у 
корист нивоа општина

2.000.000 - 2.000.000

744 Текући добровољни
трансфери од правних лица

- - -

745 Остали приходи у корист нивоа 
општина

7.500.000 22.650.000 30.150.000

1 2 3 4 5
  Свега 74: 79.013.637 29.000.000 108.013.637

77 Меморандумске ставке за рефун-
дацију расхода

772 Меморандумске ставке из прет-
ходне године

500.000 - 500.000

  Свега 77: 500.000 - 500.000
  Свега 7: 1.030.398.937 49.550.000 1.079.948.937

812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПО-
КРЕТНЕ ИМОВИНЕ

- - -

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА

- - -

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

- 180.000 180.000

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИ-
МАЊА:

1.030.398.937 246.528.018 1.276.926.955

ИЗДАЦИ – Општи део 
Еко-

номска 
класифи-

кација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора Укупно

1 2 3 4 5
 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

 41 Расходи за запослене
 411 Плате, додаци и накнаде запосле-

них (зараде)
200.146.834 - 200.146.834

 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

33.677.021 - 33.677.021

 413 Накнаде у натури 5.715.000 478.000 6.193.000
 414 Социјална давања 2.786.000 684.734 3.470.734
 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000 - 50.000
 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
5.210.000 150.000 5.360.000

  Свега 41: 247.584.855 1.312.734 248.897.589
 42 Коришћење услуга и роба

 421 Стални трошкови 44.710.500 10.795.767 55.506.267
 422 Трошкови путовања 1.760.000 12.695.000 14.455.000
 423 Услуге по уговору 123.665.000 24.561.103 148.226.103
 424 Специјализоване услуге 54.032.800 9.791.307 63.824.107
 425 Текуће поправке и одржавање 122.590.000 12.612.608 135.202.608
 426 Материјал 17.377.000 2.094.276 19.471.276

  Свега 42: 364.135.300 72.550.061 436.685.361
 43 Амортизација и употреба сред-

става за рад
 431 Амортизација некретнина и 

опреме
- - -

  Свега 43: - - -
 44 Отплата камата и пратећи тро-

шкови задуживања
 441 Отплата домаћих камата - - -
 444 Пратећи трошкови задуживања - - -

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

 463 Трансфери осталим нивоима 
власти

- 2.000.000 2.000.000

 465 Остале дотације и трансфери 1.000.000 - 1.000.000
  Свега 46: 1.000.000 2.000.000 3.000.000

 47 Социјално осигурање и социјал-
на заштита

 472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

31.373.320 15.512.415 46.885.735

  Свега 47: 31.373.320 15.512.415 46.885.735
 48 Остали расходи

 481 Дотације невладиним органи-
зацијама

42.564.050 3.101.458 45.665.508

 482 Порези, обавезне таксе и казне 5.962.000 2.450.000 8.412.000
 483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова
3.000.000 - 3.000.000

 484 Накнада за штету насталу од 
елементарних непогода 

- 924.000 924.000
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 485 Накнада за штету насталу од 

стране државних органа
230.381 - 230.381

  Свега 48: 51.756.431 6.475.458 58.231.889
 49 Средства резерве

 499 Средства резерве (стална и 
текућа)

5.400.509 - 5.400.509

  Свега 49: 5.400.509 - 5.400.509
  Свега 4: 701.250.415 97.850.668 799.101.083
 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈ-

СКУ ИМОВИНУ
 51 Основна средства

 511 Зграде и грађевински објекти 312.703.522 145.559.373 458.262.895
 512 Машине и опрема 13.445.000 3.117.977 16.562.977
 513 Остале некретнине и опрема - - -
 514 Култивисана имовина - - -
 515 Нематеријална имовина 3.000.000 - 3.000.000

  Свега 51: 329.148.522 148.677.350 477.825.872

1 2 3 4 5
 54 Природна имовина

 541 Земљиште - - -
  Свега 54: - - -
  Свега 5: 329.148.522 148.677.350 477.825.872
 6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВ-

НИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАН-
СИЈСКЕ 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: 1.030.398.937 246.528.018 1.276.926.955

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 6. став 1, износ „1.110.868.437” замењује се износом „1.276.926.955”.
У ставу 2. алинејa 3., износ „550.000” замењује се износом „20.550.000”.
У ставу 2. алинејa 4., износ „50.737.480” замењује се износом „196.795.998”.

ИЗДАЦИ – Посебни део 
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Опис Из буџета Из других
извора Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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) 5.000.000 - 5.000.000
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 900.000 - 900.000
    413  Накнаде у натури 95.000 - 95.000

414  Социјална давања запосленима 75.000 - 75.000
415  Накнаде трошкова за запослене - - -

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 580.000 - 580.000
    421  Стални трошкови 550.000 37.440 587.440
    422  Трошкови путовања - - -
    423  Услуге по уговору 4.030.000 - 4.030.000

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

    481  Дотације невладиним организацијама
       – дотације политичким странкама 998.430 99.458 1.097.888

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01  Приходи из буџета 12.228.430 - 12.228.430
13  Приходи из претходних година - 136.898 136.898
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 2101-0001: 12.228.430 136.898 12.365.328

  2101-1004 ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине
423  Услуге по уговору 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за пројекат 2101-1004:
01  Приходи из буџета 500.000 - 500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 2101-1004: 500.000 - 500.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 12.728.430 - 12.728.430
13  Приходи из претходних година - 136.898 136.898
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 110: 12.728.430 136.898 12.865.328

  160    Опште јавне услуге које нису  класификоване на другом месту
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  2101-1007 ПРОЈЕКАТ: Трошкови локалних избора

  416  Награде запосленима и остали посебни расходи 3.070.000 - 3.070.000
  421  Стални трошкови 1.050.000 - 1.050.000
  422  Трошкови путовања 20.000 - 20.000

423  Услуге по уговору 9.200.000 - 9.200.000
426  Материјал 220.000 - 220.000

  463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
  481  Дотације невладиним организацијама 665.620 - 665.620

 Извори финансирања за пројекат 2101-1007:
01  Приходи из буџета 14.225.620 - 14.225.620
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2101-1007: 14.225.620 - 14.225.620

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета 14.225.620 - 14.225.620
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 160: 14.225.620 - 14.225.620

 Извори финансирања за програм 16:
01  Приходи из буџета 26.954.050 - 26.954.050
13  Приходи из претходних година - 136.898 136.898
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 16: 26.954.050 136.898 27.090.948

 Извори финансирања за раздео I:
01  Приходи из буџета 26.954.050 - 26.954.050
13  Приходи из претходних година - 136.898 136.898
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за раздео I: 26.954.050 136.898 27.090.948

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) 25.245.000 - 25.245.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 4.387.500 - 4.387.500

    413  Накнаде у натури 420.000 - 420.000
414  Социјална давања запосленима 160.000 - 160.000
415  Накнаде трошкова за запослене - - -

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 60.000 - 60.000
    422  Трошкови путовања 260.000 - 260.000

423  Услуге по уговору 170.000 - 170.000
424  Специјализоване услуге 100.000 - 100.000
465  Остале дотације и трансфери - - -

 Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01  Приходи из буџета 30.802.500 - 30.802.500
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 2101-0002: 30.802.500 - 30.802.500

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 30.802.500 - 30.802.500
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за функцију 110: 30.802.500 - 30.802.500

 Извори финансирања за програм 16:
01  Приходи из буџета 30.802.500 - 30.802.500
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за програм 16: 30.802.500 - 30.802.500

 Извори финансирања за раздео II:
01  Приходи из буџета 30.802.500 - 30.802.500
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II: 30.802.500 - 30.802.500

III      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 700.000 - 700.000
 Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01  Приходи из буџета 700.000 - 700.000
13  Приходи из претходних година - - -
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07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0001: 700.000 - 700.000

   0901-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници
481  Дотације невладиним организацијама 20.000.000 - 20.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
01  Приходи из буџета 20.000.000 - 20.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0901-0003: 20.000.000 - 20.000.000

   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 2.840.000 296.820 3.136.820

 Извори финансирања за пројекат 0901-1001:
01  Приходи из буџета 2.840.000 - 2.840.000
13  Приходи из претходних година - 296.820 296.820
   Укупно за пројекат 0901-1001: 2.840.000 296.820 3.136.820

   0901-1002  ПРОЈЕКАТ: Акција „Колица за бебе”
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14.500.000 - 14.500.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1002:
01  Приходи из буџета 14.500.000 - 14.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0901-1002: 14.500.000 - 14.500.000

   0901-1005 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 550.000 4.950.000 5.500.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1005:
01  Приходи из буџета 550.000 - 550.000
13  Приходи из претходних година - 4.950.000 4.950.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1005: 550.000 4.950.000 5.500.000

   0901-1006 ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 550.000 5.394.369 5.944.369

 Извори финансирања за пројекат 0901-1006:
01  Приходи из буџета 550.000 - 550.000
13  Приходи из претходних година - 5.394.369 5.394.369
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1006: 550.000 5.394.369 5.944.369

   0901-1008 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 1.800.000 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1008:
01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - 1.800.000 1.800.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1008: 200.000 1.800.000 2.000.000

   0901-1009 ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 1.800.000 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1009:
01  Приходи из буџета 200.000 - 200.000
13  Приходи из претходних година - 1.800.000 1.800.000
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0901-1009: 200.000 1.800.000 2.000.000

   0901-1013 ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи
421  Стални трошкови - 3.313.188 3.313.188

 Извори финансирања за пројекат 0901-1013:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.313.188 3.313.188
   Укупно за пројекат 0901-1013: - 3.313.188 3.313.188

   0901-1014 ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера
422  Трошкови путовања - 12.000.000 12.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0901-1014:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 12.000.000 12.000.000
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   Укупно за пројекат 0901-1014: - 12.000.000 12.000.000

 Извори финансирања за функцију 070:
01  Приходи из буџета 40.040.000 - 40.040.000
13  Приходи из претходних година - 29.554.377 29.554.377
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за функцију 070: 40.040.000 29.554.377 69.594.377

 Извори финансирања за програм 11:
01  Приходи из буџета 40.040.000 - 40.040.000
13  Приходи из претходних година - 29.554.377 29.554.377
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за програм 11: 40.040.000 29.554.377 69.594.377

   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 7.720.000 - 7.720.000

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 250.000 19.276 269.276
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 7.970.000 - 7.970.000
13  Приходи из претходних година - 19.276 19.276
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 7.970.000 19.276 7.989.276
   0602-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

499  Средства резерве 4.400.509 - 4.400.509
 Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:

01  Приходи из буџета 4.400.509 - 4.400.509
   Укупно за програмску активност 0602-0009: 4.400.509 - 4.400.509

   0602-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва
499  Средства резерве 1.000.000 - 1.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01  Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
   Укупно за програмску активност 0602-0010: 1.000.000 - 1.000.000

   0602-1001 ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења
423  Услуге по уговору 8.000.000 633.000 8.633.000

 Извори финансирања за пројекат 0602-1001:
01  Приходи из буџета 8.000.000 - 8.000.000
13  Приходи из претходних година - 633.000 633.000
   Укупно за пројекат 0602-1001: 8.000.000 633.000 8.633.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 21.370.509 - 21.370.509
13  Приходи из претходних година - 652.276 652.276
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 21.370.509 652.276 22.022.785
130    Опште услуге

   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 156.000.000 - 156.000.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 26.000.000 - 26.000.000
413  Накнаде у натури 5.200.000 - 5.200.000
414  Социјална давања запосленима 2.551.000 44.734 2.595.734
415  Накнаде трошкова за запослене 50.000 - 50.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000 - 1.500.000
421  Стални трошкови 23.520.000 1.061.413 24.581.413
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422  Трошкови путовања 1.425.000 - 1.425.000
423  Услуге по уговору 64.405.000 3.612.748 68.017.748
424  Специјализоване услуге 1.275.000 - 1.275.000
425  Текуће поправке и одржавање 8.229.000 21.651 8.250.651
426  Материјал 14.580.000 205.000 14.785.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 1.000.000 - 1.000.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 332.000 - 332.000
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 5.345.000 - 5.345.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 314.578.000 - 314.578.000
13  Приходи из претходних година - 4.945.546 4.945.546
07  Трансфери од других нивоа 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: 314.578.000 4.945.546 319.523.546
   0602-1002 ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига

422  Трошкови путовања - 550.000 550.000
 Извори финансирања за пројекат 0602-1002:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - 550.000 550.000
   Укупно за пројекат 0602-1002: - 550.000 550.000

 Извори финансирања за функцију 130:
01  Приходи из буџета 314.578.000 - 314.578.000
13  Приходи из претходних година - 4.945.546 4.945.546
07  Трансфери од других нивоа власти - 550.000 550.000
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: 314.578.000 5.495.546 320.073.546
220    Цивилна одбрана

   0602-0014  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама
423  Услуге по уговору 100.000 - 100.000
424  Специјализоване услуге 600.000 - 600.000
426  Материјал 2.050.000 - 2.050.000
512  Машине и опрема 600.000 - 600.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:
01  Приходи из буџета 3.350.000 - 3.350.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0014: 3.350.000 - 3.350.000
 Извори финансирања за функцију 220:

01  Приходи из буџета 3.350.000 - 3.350.000
13  Приходи из претходних година - - -
07 Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 220: 3.350.000 - 3.350.000
330    Судови

   0602-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина
423  Услуге по уговору 2.600.000 - 2.600.000
482  Порези, обавезне таксе и казне 230.000 - 230.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000.000 - 3.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01  Приходи из буџета 5.830.000 - 5.830.000
13  Приходи из претходних година - - -
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07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0602-0001: 5.830.000 - 5.830.000
 Извори финансирања за функцију 330:

01  Приходи из буџета 5.830.000 - 5.830.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 330: 5.830.000 - 5.830.000
 Извори финансирања за програм 15:

01  Приходи из буџета 345.128.509 - 345.128.509
13  Приходи из претходних година - 5.597.822 5.597.822
07  Трансфери од других нивоа власти - 550.000 550.000
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 донацијаиз претходних година - - -

 Укупно за програм 15: 345.128.509 6.147.822 351.276.331
   0101  ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој

421    Пољопривреда
   0101-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју

422  Трошкови путовања 30.000 - 30.000
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 6.000.000 994.495 6.994.495
426  Материјал - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
01  Приходи из буџета 6.030.000 - 6.030.000
13  Приходи из претходних година - 994.495 994.495
07 Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0101-0002: 6.030.000 994.495 7.024.495
 Извори финансирања за функцију 421:

01  Приходи из буџета 6.030.000 - 6.030.000
13  Приходи из претходних година - 994.495 994.495
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 421: 6.030.000 994.495 7.024.495
 Извори финансирања за програм 5:

01  Приходи из буџета 6.030.000 - 6.030.000
13  Приходи из претходних година - 994.495 994.495
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програм 5: 6.030.000 994.495 7.024.495
   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 228.703.522 120.991.865 349.695.387

 Извори финансирања за програмску активност 0702-0002:
01  Приходи из буџета 229.858.522 - 229.858.522
13  Приходи из претходних година - 120.991.865 120.991.865
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0702-0002: 229.858.522 120.991.865 350.850.387
   0701-1002 ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја

423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
481  Дотације невладиним организацијама - 3.000.000 3.000.000

 Извори финансирања за пројекат 0701-1002:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 3.000.000 3.000.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0701-1002: - 3.000.000 3.000.000

 Извори финансирања за функцију 450:
01  Приходи из буџета 229.858.522 - 229.858.522
13  Приходи из претходних година - 123.991.865 123.991.865
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 450: 229.858.522 123.991.865 353.850.387
 Извори финансирања за програм 7:

01  Приходи из буџета 229.858.522 - 229.858.522
13  Приходи из претходних година - 123.991.865 123.991.865
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07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програм 7: 229.858.522 123.991.865 353.850.387
   0401  ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине

560  Заштита животне средине некласификована на другом месту
   0401-0001  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине

421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
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 - - -
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 924.000 924.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 0401-0001: - 924.000 924.000
   0401-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама

511  Зграде и грађевински објекти 50.000.000 20.000.000 70.000.000
 Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:

01  Приходи из буџета 50.000.000 - 50.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - 20.000.000 20.000.000

 Укупно за програмску активност 0401-0004: 50.000.000 20.000.000 70.000.000
   0401-1002 ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине

424  Специјализоване услуге 3.000.000 - 3.000.000
 Извори финансирања за пројекат 0401-1002:

01  Приходи из буџета 3.000.000 - 3.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 0401-1002: 3.000.000 - 3.000.000

   0401-1003 ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега
424  Специјализоване услуге - 4.282.016 4.282.016

 Извори финансирања за пројекат 0401-1003:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 4.282.016 4.282.016
   Укупно за пројекат 0401-1003: - 4.282.016 4.282.016

   0401-1004 ПРОЈЕКАТ: Уређење Ада Хује
424  Специјализоване услуге 182.800 - 182.800
514  Култивисана имовина - - -

 Извори финансирања за пројекат 0401-1004:
01  Приходи из буџета 182.800 - 182.800
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0401-1004: 182.800 - 182.800

 Извори финансирања за функцију 560:
01  Приходи из буџета 53.182.800 - 53.182.800
13  Приходи из претходних година - 5.206.016 5.206.016
07  Трансфери од других нивоа власти - 20.000.000 20.000.000

 Укупно за функцију 560: 53.182.800 25.206.016 78.388.816
 Извори финансирања за програм 6:

01  Приходи из буџета 53.182.800 - 53.182.800
13  Приходи из претходних година - 5.206.016 5.206.016
07  Трансфери од других нивоа власти - 20.000.000 20.000.000

 Укупно за програм 6: 53.182.800 25.206.016 78.388.816
   0501  ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

620    Развој заједнице
  0501-1001 ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката

423  Услуге по уговору - 6.720.000 6.720.000
511  Зграде и грађевински објекти 18.000.000 - 18.000.000
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 Извори финансирања за пројекат 0501-1001:

01  Приходи из буџета 18.000.000 - 18.000.000
13  Приходи из претходних година - 6.720.000 6.720.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 0501-1001: 18.000.000 6.720.000 24.720.000

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Приходи из буџета 18.000.000 - 18.000.000
13  Приходи из претходних година - 6.720.000 6.720.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 620: 18.000.000 6.720.000 24.720.000

 Извори финансирања за програм 17:
01  Приходи из буџета 18.000.000 - 18.000.000
13  Приходи из претходних година - 6.720.000 6.720.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 17: 18.000.000 6.720.000 24.720.000

   1101  ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
620    Развој заједнице

   1101-1001 ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката
424  Специјализоване услуге 600.000 776.971 1.376.971

 Извори финансирања за пројекат 1101-1001:
01  Приходи из буџета 600.000 - 600.000
13  Приходи из претходних година - 776.971 776.971
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1001: 600.000 776.971 1.376.971

   1101-1007 ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине
423  Услуге по уговору 4.600.000 7.512.095 12.112.095
424  Специјализоване услуге - - -
511  Зграде и грађевински објекти - 1.500.000 1.500.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1007:
01  Приходи из буџета 4.600.000 - 4.600.000
13  Приходи из претходних година - 9.012.095 9.012.095
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1007: 4.600.000 9.012.095 13.612.095

   1101-1008 ПРОЈЕКАТ: Теретане на отвореном
512  Машине и опрема 4.500.000 - 4.500.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1008:
01  Приходи из буџета 4.500.000 - 4.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1008: 4.500.000 - 4.500.000

   1101-1010 ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 260.000 - 260.000
425  Текуће поправке и одржавање - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за пројекат 1101-1010:
01  Приходи из буџета 260.000 - 260.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1101-1010: 260.000 - 260.000

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Приходи из буџета 9.960.000 - 9.960.000
13  Приходи из претходних година - 9.789.066 9.789.066
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

     Укупно за функцију 620: 9.960.000 9.789.066 19.749.066
660  Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

   1101-1012 ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге
421  Стални трошкови 110.000 180.000 290.000

 Извори финансирања за пројекат 1101-1012:
01  Приходи из буџета 110.000 - 110.000
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
   Укупно за пројекат 1101-1012: 110.000 180.000 290.000

 Извори финансирања за функцију 660:
01  Приходи из буџета 110.000 - 110.000
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13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
   Укупно за функцију 660: 110.000 180.000 290.000

 Извори финансирања за програм 1:
01  Приходи из буџета 10.070.000 - 10.070.000
13  Приходи из претходних година - 9.789.066 9.789.066
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 1: 10.070.000 9.969.066 20.039.066

   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 1.070.000 5.053 1.075.053
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 2.015.000 - 2.015.000
426  Материјал - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 4.000.000 400.000 4.400.000
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:
01  Приходи из буџета 7.085.000 - 7.085.000
13  Приходи из претходних година - 405.053 405.053
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1102-0005: 7.085.000 405.053 7.490.053
   1102-0006  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  Одржавање гробаља

421  Стални трошкови 300.000 23.040 323.040
423  Услуге по уговору - - -
425  Текуће поправке и одржавање - - -
426  Материјал - - -
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
01  Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13  Приходи из претходних година - 23.040 23.040
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1102-0006: 300.000 23.040 323.040
 Извори финансирања за функцију 410:

01  Приходи из буџета 7.385.000 - 7.385.000
13  Приходи из претходних година - 428.093 428.093
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

     Укупно за функцију 410: 7.385.000 428.093 7.813.093
620    Развој заједнице

   1102-0008  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће
511  Зграде и грађевински објекти 16.000.000 - 16.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
01  Приходи из буџета 16.000.000 - 16.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1102-0008: 16.000.000 - 16.000.000
   1102-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 22.000.000 - 22.000.000
425  Текуће поправке и одржавање 15.000.000 1.079.630 16.079.630
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за пројекат 1102-1002:
01  Приходи из буџета 37.000.000 - 37.000.000
13  Приходи из претходних година - 1.079.630 1.079.630
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1102-1002: 37.000.000 1.079.630 38.079.630

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Приходи из буџета 53.000.000 - 53.000.000
13  Приходи из претходних година - 1.079.630 1.079.630
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

     Укупно за функцију 620: 53.000.000 1.079.630 54.079.630
 Извори финансирања за програм 2:

01  Приходи из буџета 60.385.000 - 60.385.000
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13  Приходи из претходних година - 1.507.723 1.507.723
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 2: 60.385.000 1.507.723 61.892.723

   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 6.900.000 2.000 6.902.000

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
01  Приходи из буџета 6.900.000 - 6.900.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.000 2.000

 Укупно за програмску активност 1301-0001: 6.900.000 2.000 6.902.000
   1301-0002  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној 

физичкој култури
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 215.000 - 215.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01  Приходи из буџета 215.000 - 215.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0002: 215.000 - 215.000
   1301-0003  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре

425  Текуће поправке и одржавање - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - 97.977 97.977

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 97.977 97.977
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0003: - 97.977 97.977
   1301-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа

421  Стални трошкови 3.470.000 163.976 3.633.976
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 836.000 20.400 856.400
426  Материјал 132.000 - 132.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:
01  Приходи из буџета 4.438.000 - 4.438.000
13  Приходи из претходних година - 184.376 184.376
07  Трансфери од других нивоа власти - - -

 Укупно за програмску активност 1301-0004: 4.438.000 184.376 4.622.376
   1301-1001 ПРОЈЕКАТ: Акција „Пливајмо заједно”

423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 7.700.000 1.062.320 8.762.320
426  Материјал - - -

 Извори финансирања за пројекат 1301-1001:
01  Приходи из буџета 7.700.000 - 7.700.000
13  Приходи из претходних година - 1.062.320 1.062.320
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1001: 7.700.000 1.062.320 8.762.320

   1301-1002 ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата
421  Стални трошкови 55.000 - 55.000
422  Трошкови путовања 25.000 - 25.000
423  Услуге по уговору 240.000 - 240.000
426  Материјал 10.000 - 10.000

 Извори финансирања за пројекат 1301-1002:
01  Приходи из буџета 330.000 - 330.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 1301-1002: 330.000 - 330.000



4. фебруар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 4 – 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Извори финансирања за функцију 810:

01  Приходи из буџета 19.583.000 - 19.583.000
13  Приходи из претходних година - 1.344.673 1.344.673
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.000 2.000

 Укупно за функцију 810: 19.583.000 1.346.673 20.929.673
150    Опште јавне услуге – истраживање и развој

   1301-0005  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике
421  Стални трошкови 45.000 2.818 47.818
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - 20 20
426  Материјал 105.000 - 105.000
465  Остале дотације и трансфери - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 64.381 - 64.381
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:
01  Приходи из буџета 214.381 - 214.381
13  Приходи из претходних година - 2.818 2.818
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 20 20

 Укупно за програмску активност 1301-0005: 214.381 2.838 217.219
   1301-1006 ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера

424  Специјализоване услуге 2.500.000 - 2.500.000
 Извори финансирања за пројекат 1301-1006:

01  Приходи из буџета 2.500.000 - 2.500.000
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 1301-1006: 2.500.000 - 2.500.000

 Извори финансирањаза функцију 150:
01  Приходи из буџета 2.714.381 - 2.714.381
13  Приходи из претходних година - 2.818 2.818
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 20 20

 Укупно за функцију 150: 2.714.381 2.838 2.717.219
 Извори финансирања за програм 14:

01  Приходи из буџета 22.297.381 - 22.297.381
13  Приходи из претходних година - 1.347.491 1.347.491
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.020 2.020
   Укупно за програм 14: 22.297.381 1.349.511 23.646.892

   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 7.000.000 - 7.000.000

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01  Приходи из буџета 7.000.000 - 7.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0002: 7.000.000 - 7.000.000

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

01  Приходи из буџета 7.000.000 - 7.000.000
13  Приходи из претходних година - 1.967.508 1.967.508
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 820: 7.000.000 1.967.508 8.967.508

830    Услуге емитовања и издаваштва
   1201-0004  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног инфор-

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

 – гласило „Палилула” 4.400.000 728.240 5.128.240
 Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:

01  Приходи из буџета 4.400.000 - 4.400.000
13  Приходи из претходних година - 728.240 728.240
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0004: 4.400.000 728.240 5.128.240

 Извори финансирања за функцију 830:
01  Приходи из буџета 4.400.000 - 4.400.000
13  Приходи из претходних година - 728.240 728.240
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
   Укупно за функцију 830: 4.400.000 728.240 5.128.240

 Извори финансирања за програм 13:
01  Приходи из буџета 11.400.000 - 11.400.000
13  Приходи из претходних година - 2.695.748 2.695.748
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 13: 11.400.000 2.695.748 14.095.748

   2001  ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитањe и образовање
911    Предшколско образовање

   2001-1002  ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића
    425  Текуће поправке и одржавање 35.000.000 3.741.238 38.741.238

463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
 Извори финансирања за пројекат 2001-1002:

01  Приходи из буџета 35.000.000 - 35.000.000
13  Приходи из претходних година - 3.741.238 3.741.238
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2001-1002: 35.000.000 3.741.238 38.741.238

 Извори финансирања за функцију 911:
01  Приходи из буџета 35.000.000 - 35.000.000
13  Приходи из претходних година - 3.741.238 3.741.238
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 911: 35.000.000 3.741.238 38.741.238

 Извори финансирања за програм 8:
01  Приходи из буџета 35.000.000 - 35.000.000
13  Приходи из претходних година - 3.741.238 3.741.238
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 8: 35.000.000 3.741.238 38.741.238

   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 6.500.000 - 6.500.000
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 9.000.000 - 9.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
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07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 2002-0001: 9.000.000 - 9.000.000

   2002-1001 ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 833.320 769.776 1.603.096

 Извори финансирања за пројекат 2002-1001:
01  Приходи из буџета 833.320 - 833.320
13  Приходи из претходних година - 769.776 769.776
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1001: 833.320 769.776 1.603.096

   2002-1002 ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа
425  Текуће поправке и одржавање 35.000.000 1.980.194 36.980.194
463  Трансфери осталим нивоима власти - 2.000.000 2.000.000

 Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01  Приходи из буџета 35.000.000 - 35.000.000
13  Приходи из претходних година - 3.980.194 3.980.194
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1002: 35.000.000 3.980.194 38.980.194

   2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.000.000 476.450 5.476.450

 Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01  Приходи из буџета 5.000.000 - 5.000.000
13  Приходи из претходних година - 476.450 476.450
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за пројекат 2002-1003: 5.000.000 476.450 5.476.450

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

472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.000.000 - 6.000.000
 Извори финансирања за пројекат 2002-1004:

01  Приходи из буџета 6.000.000 - 6.000.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1004: 6.000.000 - 6.000.000

   2002-1007 ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама
421  Стални трошкови 80.000 - 80.000

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

 Извори финансирања за пројекат 2002-1007:
01  Приходи из буџета 80.000 - 80.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за пројекат 2002-1007: 80.000 - 80.000

 Извори финансирања за функцију 912:
01  Приходи из буџета 55.913.320 - 55.913.320
13  Приходи из претходних година - 5.226.420 5.226.420
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за функцију 912: 55.913.320 5.226.420 61.139.740

 Извори финансирања за програм 9:
01  Приходи из буџета 55.913.320 - 55.913.320
13  Приходи из претходних година - 5.226.420 5.226.420
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -
   Укупно за програм 9: 55.913.320 5.226.420 61.139.740

3.1    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 6.300.500 286.839 6.587.339
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 - - -
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515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01  Приходи из буџета 6.385.500 - 6.385.500
13  Приходи из претходних година - 286.839 286.839
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 0602-0002: 6.385.500 286.839 6.672.339

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета 6.385.500 - 6.385.500
13  Приходи из претходних година - 286.839 286.839
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 160: 6.385.500 286.839 6.672.339

 Извори финансирања за програм 15:
01  Приходи из буџета 6.385.500 - 6.385.500
13  Приходи из претходних година - 286.839 286.839
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 15: 6.385.500 286.839 6.672.339

 Извори финансирања за главу 3.1:
01  Приходи из буџета 6.385.500 - 6.385.500
13  Приходи из претходних година - 286.839 286.839
07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за главу 3.1: 6.385.500 286.839 6.672.339

3.2    ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН”
   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) 13.901.834 - 13.901.834
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.389.521 - 2.389.521
413  Накнаде у натури - 478.000 478.000
414  Социјална давања запосленима - 640.000 640.000
415  Накнаде трошкова за запослене - - -
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - 150.000 150.000
421  Стални трошкови 8.160.000 5.722.000 13.882.000
422  Трошкови путовања - 145.000 145.000
423  Услуге по уговору 15.200.000 5.355.000 20.555.000
424  Специјализоване услуге 15.600.000 3.670.000 19.270.000
425  Текуће поправке и одржавање 19.300.000 4.775.000 24.075.000
426  Материјал - 1.870.000 1.870.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 25.000 25.000
481  Дотације невладиним организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 1.400.000 2.050.000 3.450.000
483  Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед  елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти - 1.100.000 1.100.000
512  Машине и опрема 3.000.000 3.020.000 6.020.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01  Приходи из буџета 78.951.355 - 78.951.355
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 29.000.000 29.000.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програмску активност 1201-0001: 78.951.355 29.000.000 107.951.355

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Приходи из буџета 78.951.355 - 78.951.355
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 29.000.000 29.000.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 820: 78.951.355 29.000.000 107.951.355

 Извори финансирања за програм 13:
01  Приходи из буџета 78.951.355 - 78.951.355
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 29.000.000 29.000.000
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07 Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за програм 13: 78.951.355 29.000.000 107.951.355

 Извори финансирања за главу 3.2:
01  Приходи из буџета 78.951.355 - 78.951.355
13  Приходи из претходних година - - -
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 29.000.000 29.000.000
07  Трансфери од других нивоа власти - - -
   Укупно за главу 3.2: 78.951.355 29.000.000 107.951.355

 Извори финансирања за раздео III:
01  Приходи из буџета 972.642.387 0 972.642.387
13  Приходи из претходних година - 196.659.100 196.659.100
04  Сопствени приходи буџетског корисника - 29.000.000 29.000.000
07  Трансфери од других нивоа власти - 20.550.000 20.550.000
08  Добровољни трансфери од физичких и правних лица - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - 180.000 180.000
06  Донације од међународних организација - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.020 2.020
   Укупно за раздео III: 972.642.387 246.391.120 1.219.033.507

Члан 6.
Члан 7. мења се тако да гласи: „Средства буџета у износу од 1.030.398.937 динара и средства из осталих извора у износу 

од 246.528.018 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / Програмска 
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Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1101 Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 10.070.000 9.969.066 20.039.066

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Просторни развој у складу са 
плановима

1. Проценат покривености тери-
торије урбанистичком планском 
документацијом

% -    

1001 Пројекат „Уклањање бесправно подигнутих објеката” – наменски прој. Министарства 
Грађевин. и Града Београда

600.000 776.971 1.376.971

Одељење за 
инспекцијске 
послове– Одсек за 
извршење

1. Сузбијање бесправне градње 1. Број интервенција на терену Број 64    
2. Утрошена средства из буџета за 
уклањање бесправно подигнутих 
објеката

мил
дин.

2,6

1007 Пројекат „ Зграде локалне самоуправе на територији Општине „ – Реконструкција зграда 4.600.000 9.012.095 13.612.095
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Привођење намени зграда 
локалне самоуправе

1. Уложена буџетска средства у 
односу на на реконструисану 
површину (м2)

хиљ
дин.

>1,4    

1008 Пројекат „Теретане на отвореном” – постављање теретана на отвореном у насељима на 
територији Општине

4.500.000 - 4.500.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Стварање услова за масовно 
рекреирање широке популације

1. Дневни број корисника услуга 
теретане

Број -    

1010 Пројекат Уређење насеља на територији Општине – развој капацитета за побољшање 
услова живота и рада становништва 

260.000 - 260.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Омогућавање услова за при-
вредни развој општине, и живот 
становништва

1. Број новоизграђених привред-
них и стамбених објеката

Број 88    

1012 Пројекат „Комуналне услуге” –Сервисирање трошкова комуналних услуга 110.000 180.000 290.000
Одељење грађевин-
ских и стамбених 
послова – Одсек 
стамбених и кому-
налних послова

1. Сервисирање трошкова 
комуналних услуга за станове у 
власништву Општине

1. Уложена буџетска средства у од-
носу на број општинских станова

хиљ
дин.

26,2    

1102 Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 60.385.000 1.507.723 61.892.723
Веће градске оп-
штине– члан Већа

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

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

% -    

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

% -    

0005 Програмска активност Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 7.085.000 405.053 7.490.053
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Адекватан квалитет пружених 
услуга уређивања, одржавања и 
коришћења пијаца

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

% 100    
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0006 Програмска активност Одржавање гробаља 300.000 23.040 323.040

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Адекватан квалитет пружених 
услуга одржавања гробаља

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

% 100    

0008 Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће 16.000.000 - 16.000.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Адекватан квалитет пружених 
услуга водоснабдевања

1. Број кварова по км водоводне 
мреже

Број 6,8    

1002 Пројекат „Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара” 37.000.000 1.079.630 38.079.630
Веће градске оп-
штине– члан Већа

Исправност парковских мобили-
јара и доступност паркова широј 
популацији

1.Број новоуграђених / ремонтова-
них мобилијара 

Број 200    

2. Степен задовољства квалитетом 
паркова и парковских мобилијара

% -    

0101 Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 6.030.000 994.495 7.024.495
Веће градске оп-
штине– члан Већа

2. Раст производње и стабилност 
дохотка произвођача

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

% 100    

0002 Програмска активност Мере подршке руралном развоју 6.030.000 994.495 7.024.495
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Изградња одрживог, ефикасног 
и конкурентног пољопривредног 
сектора

1. Проценат буџетских средстава 
који се издваја за уређење атар-
ских путева

% -    

0401 Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 53.182.800 25.206.016 78.388.816
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење квалитета елеме-
ната животне средине

1. Проценат буџета намењен за-
штити животне средине у односу 
на укупан буџет

% 2,92    

0001 Програмска активност Управљање заштитом животне средине - 924.000 924.000
Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Испуњење обавеза у складу 
са законима у домену постојања 
стратешких и оперативних пла-
нова као и мера заштите

1. Усвојен програм заштите живот-
не средине са акционим планом

да / 
не

да

0004 Програмска активност Управљање заштитом животне средине – Пројекат израде индиви-
дуалних прикључака на канализациону мрежу на левој обали Дунава

50.000.000 20.000.000 70.000.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Максимална могућа покри-
веност корисника и територије 
услугама уклањања отпадних 
вода

1. Проценат домаћинстава обухва-
ћених услугом у односу на укупан 
број домаћинстава

% -    

1002 Пројекат „Чишћење канала на територији Општине”– Дренажа и чишћење регулационих 
канала на левој обали Дунава

3.000.000 - 3.000.000

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Одводњавање пољопривредног 
земљишта

1. Утрошак буџетских средстава / 
км очишћених канала

мил
дин.

2,3    

1003 Пројекат: „Чишћење снега” – чишћење снега у насељима и на некатегорисаним путевима - 4.282.016 4.282.016
Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1.Омогућавање несметаног 
одвијања саобраћаја у условима 
природних непогода

1. Утрошак буџетских средстава 
по радном сату ангажоване меха-
низације и људства

хиљ
дин.

<1,3    

1004 Пројекат: „Уређење Ада Хује” – Уређење терена, рукавца и пошумљавање Аде Хује 182.800 - 182.800
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Пошумљавање неуређених 
терена

1. Број посађених садница у одно-
су на утрошак буџетских средстава

хиљ
дин.

5,3    

2. Уклањање загађеног талога из 
рукавца Ада Хује

2. Утрошак буџетских средстава / 
км 3 очишћеног рукавца

мил
дин.

-    

0701 Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 229.858.522 123.991.865 353.850.387
Веће градске оп-
штине– члан Већа

2. Повећање безбедности учесни-
ка у саобраћају и смањење броја 
саобраћајних незгода

1. Број саобраћајних незгода / 
инцидената

Број -    

0002 Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – за одржа-
вање некатегорисаних путева и путних прелаза на железници

229.858.522 120.991.865 350.850.387

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Одржавање квалитета путне 
мреже кроз реконструкцију и 
редовно одржавање асфалтног 
покривача 

1. Проценат санираних путева од 
укупне дужине путне мреже која 
захтева санацију и/или рекон-
струкцију

% 20    

2. Број километара санираних и / 
или реконструисаних путева

Број 18,7

3. Износ трошкова одржавања 
путева по км – односно по метру

хиљ
дин.

12,0    

2. Опремање и одржавање 
саобраћајне сигнализације на 
путевима и улицама

1.Број пружних прелаза са поста-
вљеним полу – рампама

Број -    

2. Број поправљених и новопоста-
вљених саобраћајних знакова и 
семафора 

Број -

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

- 3.000.000 3.000.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Финансирање програма 
општинског тела за координа-
цију безбедности саобраћаја на 
путевима ГО Палилула

1. Број ученика обухваћених 
пројектом

Број -    



4. фебруар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 4 – 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2001 Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 35.000.000 3.741.238 38.741.238

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Омогућавање обухвата пред-
школске деце у вртићима

1. Проценат уписане деце у односу 
на број укупно пријављене деце

% -    

1002 Пројекат „Текуће поправке дечјих вртића” – за трошкове редовног одржавања предшкол-
ске инфраструктуре

35.000.000 3.741.238 38.741.238

Веће градске 
општине

1. Ефикасно предшколско васпи-
тање и образовање и рационална 
употреба средстава

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

% 5,32    

2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 55.913.320 5.226.420 61.139.740
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Потпуни обухват основним 
образовањем и васпитањем

1. Обухват деце основним образо-
вањем (разложено према полу)

хиљ -    

0001 Програмска активност Функционисање основних школа 9.000.000  – 9.000.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење квалитета обра-
зовања и васпитања у основним 
школама

1. Број ученика који похађају 
ваннаставне активности (по полу 
– мушки / женски)

% -    

1001 Пројекат „Исхрана и смештај ученика” – намењено деци са сметњама у развоју 833.320 769.776 1.603.096
Одељење за дру-
штвене делатно-
сти и заједничке 
послове– Одсек за 
друштвене делат-
ности

1. Подршка деци са сметњама у 
развоју

1. Износ буџетских средстава која 
се издвајају за исхрану и смештај 
школске деце / број ученика

хиљ
дин.

30,0    

1002 Пројекат „Текуће поправке школа” – за трошкове редовног одржавања школске инфра-
структуре

35.000.000 3.980.194 38.980.194

Веће градске 
општине

1. Ефикасно основно образовање 
и рационална употреба средстава 

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

% 5,82    

1003 Пројекат: „Превоз ученика – редован” – Превоз ученика ОШ „Олга Петров”, ради редов-
ног похађања наставе

5.000.000 476.450 5.476.450

Одељење за дру-
штвене делатно-
сти и заједничке 
послове– Одсек за 
друштвене делат-
ности

1.Ефикасно основно образовање 
и рационална употреба средстава 

1. Износ буџетских средстава која 
се издвајају за превоз школске 
деце / број превезених ученика

хиљ
дин.

-    

1004 Пројекат: „Награде ученицима” – Додела награда „Вук Караџић” за постигнут одличан 
успех током основног школовања и осталих награда и поклона ученицима

6.000.000 - 6.000.000

Одељење за дру-
штвене делатно-
сти и заједничке 
послове– Одсек за 
друштвене делат-
ности

1. Унапређење квалитета обра-
зовања и васпитања у основним 
школама

1. Број награђене деце подржане 
од стране града / општине у одно-
су на укупан број деце у школама

% 1,1    

2. Износ буџетских средстава која 
се издвајају за награђивање уче-
ника у односу на број награђених 
ученика

хиљ
дин.

>3,9    

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

80.000 - 80.000

Веће градске 
општине

1. Повећање безбедности настав-
ника и ученика у ОШ Палилуле

1. Број притужби наставника 
и ученика на ажурност рада 
софтвера

Број -    

2. Oбухват школа пројектом Број 17    
0901 Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 40.040.000 29.554.377 69.594.377

Веће градске оп-
штине– 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 Оп-
штине у односу на број становника 

% -    

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

Број -    

3.Број избег. ИРЛ,повратника / 
адекватно решавање стамбених 
услова

Број -    

4. број изб. ИРЛ,повратника /
економско оснаживање 

Број -

2. Унапређењ квалитета услуга 
социјалне заштите

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

% 6,78    

2. Удео корисника лиценцираних 
услуга у укупном броју корисника 
услуга

% -    

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

% 1,69    



Број 4 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. фебруар 2020.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0001 Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи – средствима Градске 

општине и Комесаријата за избеглице РС
700.000 - 700.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Обезбеђење подршке за 
материјално угрожена лица / 
породице

1. Проценат буџетских издвајања за 
једнократне и друге облике помоћи

% 0,06    

1. Број материјално угрожених 
лица којима је обезбеђена подршка 
из буџета

Број 40    

0003 Програмска активност Дневне услуге у заједници – подршка НВО из области социјале 20.000.000 - 20.000.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Подстицање развоја разновр-
сних социјалних и других услуга 
у заједници

1. Број удружења / хуманитарних 
организација које добијају сред-
ства из буџета ЛС

Број 30    

2. Број програма које реализују ове 
организације

Број 20

0005 Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста 500.000 - 500.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

Социјално деловање – олакшава-
ње људске патње пружањем неоп-
ходне ургентне помоћи лицима у 
невољи, развијањем солидарно-
сти међу људима, организовањем 
различитих облика помоћи

1.Број акција на прикупљању 
различитих врста помоћи 

Број -    

2.Број дистрибуираних пакета 
хране за социјално угрожено 
становништво

Број -

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

хиљ -

4.Број волонтера Црвеног крста Број 80    
1001 Пројекат Акција Палилулски мајстор – Помоћ пензионерима са најнижим примањима у 

уклањању кварова у домаћинству
2.840.000 296.820 3.136.820

Веће градске оп-
штине– члан Већа

Обезбеђивање помоћи најугро-
женијем становништвуу уклања-
њу кварова у домаћинству

1. Број сервисних интервенција 
у односу на утрошак буџетских 
средстава

хиљ
дин.

<4,9    

2.Степен задовољства квалитетом 
сервисних интервенција

% >97    

1002 Пројекат: Акција „Колица за бебе” – Помоћ родитељима деце са територије ГО Палилула, 
која су рођена 2018. године

14.500.000 - 14.500.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Помоћ породици и подстицај 
наталитету

1. Број подељених колица за бебе 
у односу на утрошак буџетских 
средстава

хиљ
дин.

>9,6    

2. Број новорођене деце обухваће-
не пројектом

% -

1005 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица – Помоћ избеглим лицима у трај-
ном решавању стамбеног питања

550.000 4.950.000 5.500.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1.Трајно стамбено збрињавање 
избеглих лица

1. Утрошак буџетских средстава у 
односу на број породица стамбено 
збринутих лица

хиљ
дин.

551    

1006 Пројекат: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица – Помоћ интерно расеље-
ним лицима у трајном решавању стамбеног питања

550.000 5.394.369 5.944.369

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1.Трајно стамбено збрињавање 
интерно расељених лица

1. Утрошак буџетских средстава у 
односу на број породица стамбено 
збринутих лица

хиљ
дин.

608    

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

200.000 1.800.000 2.000.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Успешнија интеграција 
избеглица

1. Број позитивно решених захтева 
у односу на укупан број захтева 
избеглица

Број -    

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

200.000 1.800.000 2.000.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Успешнија интеграција интер-
но расељених лица

1. Број позитивно решених захтева 
у односу на укупан број захтева 
ИРЛ

Број 6    

1013 Пројекат: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи - 3.313.188 3.313.188
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Успешнија интеграција станов-
ника контејнерског насеља

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

Број 10    

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

- 12.000.000 12.000.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење положаја пен-
зионера обезбеђивањем мера 
материјалне подршке

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

хиљ
дин.

<1,6    

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 90.351.355 31.695.748 122.047.103
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Подстицање развоја културе 1. Број реализованих програма на 
1000 становника који доприносе 
остваривању општег интереса у 
култури

Број -    

2.Број субјеката културне инфра-
структуре према типу (установа 
кулутре, КУД, удружења)

Број -    

3. Укупан проценат издвајања за 
културу у оквиру локалног буџета

% 9,78    

2. Остваривање јавног интереса у 
области информисања

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

Број -    



4. фебруар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 4 – 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0001 Програмска активност Функционисање локалних установа културе – подршка раду инди-

ректног буџетског корисника ЦЗК „Влада Дивљан”
78.951.355 29.000.000 107.951.355

Директор ЦЗК 
„Влада Дивљан” 

1. Обезбеђење редовног функци-
онисања установа културе 

1. Број запослених у установама 
културе у односу на укупан број 
запослених у ЈЛС

% 7,0    

2. Проценат учешће сопствених 
прихода у буџету установа културе 

% 35

3. Годишња потрошња електричне 
енергије у KW по m2 површине 

Број 55    

0002 Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 7.000.000 - 7.000.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење разноврсности 
културне понуде

1. Број пројеката удружења грађа-
на подржаних од стране општине

Број 5    

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

4.400.000 728.240 5.128.240

Веће градске оп-
штине– члан Већа

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

1. Број издатих билтена града/
општине (штампани или елек-
тронски)

Број 4    

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

- 1.967.508 1.967.508

Веће градске оп-
штине– члан Већа

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

1. Утрошак буџетских средстава / 
број домова културе у функцији

мил
дин.

-    

1301 Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 22.297.381 1.349.511 23.646.892
Веће градске оп-
штине– члан Већа

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

1. Број чланова спортских органи-
зација и удружења

Број -    

2. Број спроведених акција, про-
грама, пројеката који подржавају 
активно и рекреативно бављење 
спортом

Број -    

3.Проценат буџета града / општи-
не намењен за спорт

% 2,35    

0001 Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима

6.900.000 2.000 6.902.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

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

1. Број посебних програма спорт-
ских организација финансираних 
од стране Oпштине

Број 50    

2. Проценат буџета намењен 
финансирању спортских органи-
зација 

% 0,7    

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

215.000 - 215.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Унапређење предшколског и 
школског спорта

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

Број 14    

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

Број 122

3. Број програма којима се реали-
зују активности школског спорта

Број >10    

2. Повећање учешћа девојчица у 
спортским активностима

1. Број девојчица укључен у спорт-
ске активности у односу на укупан 
број школске деце

% 8,7    

2. Проценат девојчица које су 
укључене у школска такмичења у 
односу на укупан број девојчица

% 50    

0003 Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре – трошкови изградње, 
опремања и одржавања спортских објеката

- 97.977 97.977

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Редовно одржавање постојећих 
спортских објеката од интереса 
за Општину

1. Број постојећих функционалних 
спортских објеката

Број 3    

2. Укупна површина спортских 
терена / укупан број становника у 
Општини

Број 3,4

3. Трошкови одржавања спортских 
објеката у односу на укупну повр-
шину спортских објеката

хиљ
дин.

1,6    

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

4.438.000 184.376 4.622.376

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Обезбеђивање услова за рад 
установа из области спорта

1. Број програма које реализују 
установе из области спорта

Број 10    

2. Број спортских организација 
које користе услуге установа из 
области спорта

Број 14

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

% -    



Број 4 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. фебруар 2020.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0005 Програмска активност Спровођење омладинске политике – финансирање активности 

којима се побољшава положај младих на Палилули
214.381 2.838 217.219

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Подршка активном укључива-
њу младих у различите друштве-
не активности

1. Утрошак буџетских средстава 
/ број младих корисника услуга 
мера омладинске политике

хиљ
дин.

1,9    

2. Број младих жена корисника 
услуга

Број 30    

1001 Пројекат Акција „Пливајмо заједно” – Обука пливања у закупљеним терминима на базену 
„Ташмајдан”

7.700.000 1.062.320 8.762.320

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Популаризација пливања међу 
омладином оба пола

1.Утрошак буџетских средстава / 
број полазника курса

хиљ
дин.

3,6    

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

Број м
192ж
101

   

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

330.000 - 330.000

Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Развој туризма кроз популари-
зацију наутике

1. Утрошак буџетских средстава / 
број учесника у регати

хиљ
дин.

1,8    

1006 Пројекат „Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера” – Студијскe 
посетe најбољих Палилулских студената и волонтера европским центрима

2.500.000 - 2.500.000

Одељење за 
друштв. делатн. и 
заједничке посло-
ве– Канцеларија за 
младе

1. Интеракција студената из 
различитих земаља

1. Уложена буџетска средства / 
број учесника – студената

хиљ
дин.

24,0

2. Студијске посете волонтера Па-
лилуле и Црвеног Крста Србије

2. Уложена буџетска средства / 
број учесника – волонтера

хиљ
дин.

28,0

0602 Програм 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 351.514.009 6.434.661 357.948.670
Начелник Управе 
градске општине

1. Одрживо управно и финансиј-
ско функционисање Општине 
у складу са надлежностима и 
пословима локалне самоуправе

1. Суфицит или дефицит локалног 
буџета

да / 
не

да    

2. Однос броја запослених у 
Општини и законом утврђеног 
максималног броја запослених

% -    

3. Број донетих аката органа и 
служби Општине

Број -    

0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина 328.307.000 4.964.822 333.271.822
0001 Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина – УПРА-

ВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ – за трошкове рада Управе Градске општине
328.307.000 4.964.822 333.271.822

Начелник Управе 
градске општине

1. Функционисање управе  1. Број решених предмета по 
запосленом

Број -    

2.Проценат решениих предмета у 
календарској години (у законском 
року, ван законског рока)

% -

3. Проценат попуњености радних 
места која подразумевају вођење 
управног поступка 

% -

0002 Програмска активност Функционисање месних заједница – за трошкове редовног рада 
месних заједница

6.385.500 286.839 6.672.339

Одељење за општу 
управу– Одсек за 
сарадњу са месним 
заједницама

1. Обезбеђено задовољавање 
потреба и интереса локалног 
становништва деловањем месних 
заједница 

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

Број -

0009 Програмска активност Текућа буџетска резерва 4.471.509 - 4.471.509
0010 Програмска активност Стална буџетска резерва 1.000.000 - 1.000.000
0014 Програмска активност Управљање у ванредним ситуацијама 3.350.000 - 3.350.000

Штаб за ванредне 
ситуације општине 
Палилула

1. Изградња ефикасног превен-
тивног система заштите и спаса-
вања на избегавању последица 
елементарних и других непогода

1. Број идентификованих објеката 
критичне инфраструктуре

Број -

1001 Пројекат „Услуге медијског праћења” – за маркетиншке трошкове истраживања заступље-
ости Општине у медијима

8.000.000 633.000 8.633.000

Помоћник пред-
седника градске 
општине

1. Комуникација са јавношћу и 
испољавањем њихових потреба

1. Број чланака / репортажа у 
којима се помиње ГО Палилула на 
годишњем нивоу

хиљ 10,0    

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

% 99,5    

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

- 550.000 550.000

Начелник Управе 
градске 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)

Број 461    

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

% 0,03    



4. фебруар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 4 – 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2101 Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 57.756.550 136.898 57.893.448

Председник град-
ске општине

1. Ефикасно и ефективно функ-
ционисање органа политичког 
система локалне самоуправе

1. x    
2.x    

0001 Програмска активност Функционисање скупштине – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ – за трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини и финанси-
рање редовног рада политичких субјеката

12.228.430 136.898 12.365.328

Председник 
скупштине градске 
општине

1. Функционисање локалне 
скупштине

1. Број усвојених аката Број 20
2. Број седница скупштине 
општине

Број 6

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

30.802.500 - 30.802.500

Председник град-
ске општине

1. Функционисање извршних 
органа

1. Број усвојених аката Број -
2. Број седница извршних органа Број -

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

500.000 - 500.000

Председник 
скупштине градске 
општине

1. Комуникација са јавношћу и 
промоција градске Општине

1. Уложена буџетска средства / 
број угошћених људи

дин. 475

1007 Пројекат: „Трошкови локалних избора” – Трошкови организације избора на локалном 
нивоу

14.225.620 - 14.225.620

Председник 
скупштине градске 
општине

1. Трошкови изборне логистике 
на локалном нивоу

1. Уложена буџетска средства / 
број уписаних бирача

дин. -

0501 Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 18.000.000 6.720.000 24.720.000
Веће градске оп-
штине– члан Већа

1. Смањење расхода за енергију 1. Укупни расходи за набавку енер-
гије у јавним зградама

мил
дин.

-    

1001 Пројекат „Побољшање енергетске ефикасности објеката” – Израда и праћење енергетских 
биланаса објеката

18.000.000 6.720.000 24.720.000

Веће градске 
општине

1. Смањење укупне потрошње 
енергије

1. Укупни расходи за набавку енер-
гије у јавним зградама и објектима 
у којима је побољшавана енергет-
ска ефикасност

мил
дин.

-    

УКУПНО ПРОГРАМИ         1.030.398.937 246.528.018 1.276.926.955

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1/2020-I-7, 4. фебруара 2020. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 25. седници 
одржаној 4. фебруара 2020. године, на основу члана 14. став 
1. тачка 27. и члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, број 111/19 – пречишћен 
текст), члана 16. Закона о обнови након елементарне и друге 
непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) и Упутствa о 
јединственој методологији за процену штета од елементар-
них непогода („Службени лист СФРЈ”, број 27/87), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ НАКОН 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. У Одлуци о образовању општинске Комисије за про-
цену штете настале након елементарних и других непогода 
на територији градске општине Палилула („Службени лист 
Града Београда”, бр. 70/16, 28/18 и 50/19), врше се следеће 
измене у члану 2., у делу „за чланове”: 

– под редним бројем 3.
– разрешава се Дражен Вујић, начелник Одељења за дру-

штвене делатности и заједничке послове Управе Градске оп-
штине Палилула,

– именује се Дејан Стевановић из Одељења за друштвене 
делатности и заједничке послове Управе Градске општине 
Палилула;

– под редним бројем 5.
– разрешава се Милена Живковић, запослена на посло-

вима цивилне заштите, безбедности и здравља на раду, про-
тивпожарне заштите и заштите од елементарних и других 
непогода у Управи Градске општине Палилула, 

– именује се Радмила Живић из Одељења за друштвене 
делатности и заједничке послове Управе Градске општине 
Палилула. 

2. У осталом делу Одлука о образовању општинске Ко-
мисије за процену штете настале након елементарних и 
других непогода на територији градске општине Палилула, 
остаје непромењена.

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-2/2020-I-7, 4. фебруара 2020. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.



Број 4 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 4. фебруар 2020.

Скупштина Градске општине Палилула на 25. седни-
ци одржаној 4. фебруара 2020. године, на основу члана 42. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 
и 30/16 – исправка), члана 17. Статута Центра за културу 
„Влада Дивљан” („Службени лист Града Београда”, бр. 55/15 
и 135/16) и члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, број 111/19 – пречишћен 
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОД-

БОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН”

1. У Решењу о именовању Управног одбор Центра за 
културу „Влада Дивљан” („Службени лист Града Београда”, 
бр. 70/16, 106/16, 28/18 и 20/19), врши се допуна, тако да се 
иза тачке 1, додаје нова тачка: „1а”, која гласи: 

„Председник и чланови Управног одбора Центра за кул-
туру „Влада Дивљан” имају право на накнаду за учешће у 
раду Управног одбора у следећим износима:

– председнику Управног одбора – 30.000 динара нето ме-
сечно, 

– члановима Управног одбора који нису из редова запо-
слених у Центру за културу: 3.000 динара нето по седници 
Управног одбора којој су присуствовали и у чијем раду су 
учествовали,

– члановима Управног одбора из редова запослелних у 
Центру за културу: 2.000 динара нето по седници Управног 
одбора којој су присуствовали и у чијем раду су учествовали”.

2. У осталом делу решење о именовању Управног одборa 
Центра за културу „Влада Дивљан”, остаје непромењено. 

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-3/2020-I-7, 4. фебруара 2020. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 25. седни-
ци одржаној 4. фебруара 2020. године, на основу члана 46. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 
и 30/16 – исправка), члана 20. Статута Центра за културу 
„Влада Дивљан” („Службени лист Града Београда”, бр. 55/15 
и 135/16) и члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, број 111/19 – пречишћен 
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЛАДА ДИВЉАН”

1. У Решењу о именовању Надзорног одбора Центра за 
културу „Влада Дивљан” („Службени лист Града Београда”, 

бр. 70/16 и 106/16), врши се допуна, тако да се иза тачке 1, 
додаје нова тачка: „1а”, која гласи: 

„Председник и чланови Надзорног одбора Центра за 
културу „Влада Дивљан” имају право на накнаду за учешће 
у раду Надзорног одбора у следећим износима:

– председнику Надзорног одбора – 4.000 динара нето по 
седници Надзорног одбора, којој је присуствовао и у чијем 
раду је учествовао, 

– члану Надзорног одбора који није из редова запо-
слених у Центру за културу: 3.000 динара нето по седници 
Надзорног одбора којој је присуствовао и у чијем раду је 
учествовао,

– члану Надзорног одбора из редова запослелних у Цен-
тру за културу: 2.000 динара нето по седници Надзорног од-
бора којој је присуствовао и у чијем раду је учествовао”. 

2. У осталом делу решење о именовању Надзорног одбор 
Центра за културу „Влада Дивљан”, остаје непромењено. 

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-4/2020-I-7, 4. фебруара 2020. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

СОПОТ

Веће Градске општине Сопот на седници одржаној 3. фе-
бруара 2020. године на основу члана 5. Одлуке о одржавању 
чистоће („Службени лист Града Београда”, бр. 42/11, 26/14, 
104/14 и 76/15) и члана 39. Статута Градске општине Сопот 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 
88/19), донело је

РЕШЕЊЕ
1. У Решењу о одређивању улица у насељеним местима 

на територији градске општине Сопот из којих се врши од-
вожење кућног смећа („Службени лист Града Београда”, бр. 
89/15, 52/16, 48/17, 77/17 и 49/18) врши се следећа допуна:

– у ставу 1. после тачке 15. додаје се тачка 16. која гласи:
16. Насељено место Губеревац: Љубисава Љубинкови-

ћа, Леке Николића Гачића, Милована Љубинковића, Ивана 
Трифуновића Уче, Драгољуба Јанковића, Ненадовићев со-
как, Леке Иванковића Ранђиног, Милића Мијаиловића, Мо-
мира Милошевића, Бране Недељковића, Олге Тодоровић 
Гиле, Душана Петровића Шарца, Милисава Милојевића, Ра-
домира Спасојевића Мила, Љубодрага Стојковића Љубаша, 
Космајска, Момира Томића, Карађорђева, Божидара Тодо-
ровића, Првослава Недељковића Прће, Занатска, Зирићев 
сокак, Радисава Јанковића Раће.

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

Веће Градске општине Сопот
Број 352-4/2020-IV, 3. фебруара 2020. године

Председник
Живорад Милосављевић, ср.
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