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ИЗВЕШТАЈ
о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара
у периоду јануар – септембар 2017. године
У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15 и 99/16) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“,
број 125/03 и 12/06) састављен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине
Звездара за период јануар - септембар 2017. године.
Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара за период
јануар - септембар 2017. године, пошло се од Одлуке о буџету Градске општине Звездара
за 2017. годину ("Службени лист града Београда”, број 132/16), као и Одлуке о ребалансу
буџета за 2017. годину ("Службени лист града Београда”, број 8/17 и 50/17).
Приходи и примања који припадају Градској општини Звездара дефинисани су Одлуком о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и
примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2017. години („Службени
лист града Београда“ број 125/16 и 43/17).
Сходно члану 29. Закона о буџетском систему, буџет се припрема и извршава на основу
јединствене буџетске класификације која обухвата економску класификацију прихода и
примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију,
функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према
изворима финанасирања.
Одељење за финансије и привреду, на бази планираних преузетих обавеза доноси
периодичне финансијске извештаје за извршење буџета, а све у зависности од намене и
спровођења планираних активности.
Извештај има за циљ презентовање потпуних података и информација о извршењу буџета
као и законском коришћењу средстава од стране директних и индиректних корисника
буџета.

1. Укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена
средства из ранијих година
На основу члана 5. Закона о финасирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06,
47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16) средства буџета јединице локалне
самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, свих облика трансфера и
донација као и примања по основу задужења и других прихода и примања.
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Са 30.09.2017. године приходи и примања бележе остварење од 495.542.561 динара, што је
76,45% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.
Преглед плана и остварења у овом извештајном периоду дат је у следећој табели:
Структура прихода и примања у 2017. години, према економској класификацији – извршење
буџета
Ек.
класифик.
321
711
711
713
713
714
716
741
742
742
743
745
742

771

772

Приходи
I Пренета неутрошена
средства из претходне
године
Порез на зараде, земљиште и
самодопринос (7,68%)
Порез на доходак грађана од
самосталних делатности (3%)
Порез на имовину (16%)
Порез на пренос апсолутних
права (2%)
Локалне комуналне таксе
(4%)
Комунална такса за истицање
фирме
Комунална такса за
коришћење простора и
грађевинског земљишта
Општинске админ. таксе
(100%)
Приходи органа
Приход од мандатних казни и
казни
у управном
поступку
Мешовити
и неодређени
приходи
Приходи од продаје добара и
услуга
II УКУПАН ОБИМ
СРЕДСТАВА :
Меморандумске ставке
расхода
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
предходне године
рпредходне
год.
III УКУПАНOМЕМОР. СТАВКЕ

733

Трансферна сред. - Град

733

Трансферна сред.- Република

744
911

Текући добровољни трансфер
од физичких и правних лица
Примања од домаћих
задуживања
IV УКУПНО-ТРАНСФЕРИ
и примања од домаћих
задуживања
УКУПНО : I + II + III +IV

План за 2017. годину

Остварено од I-IX
2017. годинe

Индекс

63.445.860

63.445.860

100.00

224.189.301

173.044.470

77,19

7.102.387

5.813.671

81,86

194.237.791

140.788.622

72,49

5.108.197

5.025.941

98,39

4.421.509

2.567.667

58,07

2.000.000

2.042.097

102,10

500.000

482.964

96,60

2.300.000

1.572.037

68,35

1.000.000

1.318.747

131,87

1.655.000

330.120

19,95

3.000.000

2.609.195

86,97

5.200.000

3.907.430

75,14

450.714.185

339.502.961

75,33

5.230.000

3.211.919

61,41

2.000.000

2.342.787

117,14

7.230.000

5.554.706

76,83

47.697.401

6.612.602

13,87

201.363

2.676.363

1.329,12

1.400.000

200.000

14,29

77.550.070

77.550.069

100,00

126.848.834

87.039.034

68,62

648.238.879

495.542.561

76,45
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Преглед по врстама прихода:
Порез на зараде, земљиште и самодопринос планиран је у износу од 224.189.301 динара, а
остварен је у износу од 173.044.470 динара или 77,19% у односу на годишњи план;
Порез на доходак грађана планиран је у износу од 7.102.387 динара, а остварен је у износу
од 5.813.671 динара или 81,86% у односу на годишњи план;
Порез на имовину планиран је у износу од 194.237.791 динара, а остварен је у износу од
140.788.622 динара или 72,49% у односу на годишњи план;
Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 5.108.197 динара, а остварен је
у износу од 5.025.941 динара или 98,39% у односу на годишњи план;
Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 4.421.509 динара, а
остварен је у износу од 2.567.667 динара или 58,07% у односу на годишњи план;
Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору планиран је у
износу од 2.000.000 динара, а остварен је у износу од 2.042.097 динара или 102,10% у
односу на годишњи план;
Приход од комуналних такси за коришћење простора и грађевинског земљишта планиран
је у износу од 500.000 динара, а остварен у износу од 482.964 динара или 96,60% у односу
на годишњи план;
Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.300.000 динара,
а остварен је у износу од 1.572.037 динара или 68,35% у односу на годишњи план;
Приходи органа планирани су у износу од 1.000.000 динара, а остварени су у износу од
1.318.747 динара или 131,87% у односу на годишњи план;
Приход од мандатних казни у управном поступку планиран је у износу од 1.655.000
динара, а остварен је у износу од 330.120 динара или 19,95% у односу на годишњи план;
Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 3.000.000 динара, а остварени
су у износу од 2.609.195 динара или 86,97% у односу на годишњи план;
Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 5.200.000 динара, а
остварени су у износу од 3.907.430 динара или 75,14% у односу на годишњи план;
Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 5.230.000 динара,
а остварене у износу од 3.211.919 динара или 61,41% у односу на годишњи план;
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година планиране су у
износу од 2.000.000 динара, а остварене су у износу од 2.342.787 динара или 117,14% у
односу на годишњи план;
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Трансферна средства из буџета Града за наменску потрошњу планирана су у износу од
47.697.401 динара, а остварена су у износу од 6.612.602 динара или 13,87% у односу на
годишњи план;
Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат за избеглице и миграције,
планирана су у износу од 201.363 динара, а остварена у износу од 2.676.363 динара или
1.329,12% у односу на годишњи план;
Приход од добровољних трансфера од физичких лица планиран је у износу од 1.400.000
динара, а остварен је у износу од 200.000 динара или 14,29% у односу на годишњи план
Примања од домаћих задуживања планирана су у износу од 77.550.070 динара, а остварена
у износу од 77.550.069 динара или 100,00% у односу на годишњи план, и то н а основу
Одлуке о рефинансирању кредита XI број 011-1-49, донете на Седници Скупштине ГО
Звездара 29.09.2016. године, Решења број 4-997/16-С донетог на Седници Скупштине
града Београда 29.12.2016. године и Сагласности Министарства финансија, Управе за јавни
дуг, број: 401-69/2017-001 од 23.01.2017. године;
У структури прихода највеће остварење бележе порески приходи. Њихово учешће u
укупно оствареним приходима износи 65,52%. У овој групи прихода највеће остварење
бележе порез на зараде у износу од 173.044.470 динара односно 34,92% у структури
укупно остварених прихода и порез на имовину у износу од 140.788.622 динара који у
структури укупно остварених прихода учествује са 28,42%.

2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци
Укупно планирани расходи и издаци за 2017. годину износе 648.238.879 динара, a у
извештајном периоду укупно је извршено 368.423.795 динара, односно 56,83% укупно
планираних расхода . Исти су извршени у року и по поднетим захтевима корисника. Рачун
извршења буџета је забележио изузетну ликвидност што је омогућило несметано
сервисирање обавеза.
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41
411

Опис
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РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци
запослених

Планирани
расходи из
буџета за
2017. годину

Извршени
расходи из
буџета I-IX
2017.
године
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4

Планирани
расходи из
додатних
прихода за
2017. годину

Извршени
расходи из
додатних
прихода I-IX
2017. године
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6

Укупно
планирани
расходи за
2017. годину

7

Укупно
извршени
расходи
I-IX 2017.
године
8

ИНДЕКС 8/7

Економска
класификација

Структура расхода и издатака у 2017. години, према економској класификацији из буџета и
додатних извора финансирања
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227.461.440

137.694.093

0

0

227.461.440

137.694.093

60,54

174.871.440

111.069.351

0

0

174.871.440

111.069.351

63,51
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412
413

414
416

42
421

422
423
424
425
426

Социјални
доприноси- терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална
давања
запосленима
Награде, бонуси
и остали расходи
КОРИШЋЕЊЕ
РОБА И
УСЛУГА
Стални трошкови
Трошкови
путовања и
превоз деце
Услуге по
уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке
и одржавања
Материјал
ОТПЛАТА
КАМАТА

44

441
46
463

4651
4651

4652
51

511
512
515

47

472
48
481

Отплата камата
пословним
банкама
ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Текући трансфер
Остале текуће
донације,
дотације и
трансфери.
Остале дотације
по закону
Остале капиталне
дотације и
трансфери
ОСНОВНА
СРЕДСТВА
Зграде и
грађевински
објекти
Машине и
опрема
Остала основна
средства
ПРАВА ИЗ
СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Накнаде за
социјалну помоћ
из буџета
ОСТАЛИ
РАСХОДИ
Дотације

36.000.000

19.791.395

0

0

36.000.000

19.791.395

54,98

7.930.000

4.216.120

0

0

7.930.000

4.216.120

53,17

7.360.000

2.592.573

0

0

7.360.000

2.592.573

35,23

1.300.000

24.654

0

0

1.300.000

24.654

1,90

96.604.700

37.333.161

65.160.676

13.187.367

161.765.376

50.520.528

31,23

34.414.800

18.252.068

11.528.775

7.700.000

45.943.575

25.952.068

56,49

430.000

47.125

140.401

74.710

570.401

121.835

21,36

40.225.300

13.006.947

4.952.000

1.852.838

45.177.300

14.859.785

32,89

3.834.000

1.107.255

11.869.500

0

15.703.500

1.107.255

7,05

9.592.600

1.842.680

33.450.000

513.750

43.042.600

2.356.430

5,47

8.108.000

3.077.086

3.220.000

3.046.069

11.328.000

6.123.155

54,05

4.000.000

3.123.375

1.100.000

1.100.000

5.100.000

4.223.375

82,81

4.000.000

3.123.375

1.100.000

1.100.000

5.100.000

4.223.375

82,81

55.093.435

34.216.669

32.789.000

24.789.000

87.882.435

59.005.669

67,14

21.913.435

11.490.618

23.789.000

15.789.000

45.702.435

27.279.618

59,69

5.980.000

4.075.000

4.000.000

4.000.000

9.980.000

8.075.000

80,91

22.200.000

13.651.051

0

0

22.200.000

13.651.051

61,49

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

100,00

17.158.800

2.693.040

1.050.000

0

18.208.800

2.693.040

14,79

8.636.000

1.672.200

0

0

8.636.000

1.672.200

19,36

6.194.800

773.640

1.050.000

0

7.244.800

773.640

10,68

2.328.000

247.200

0,00

0,00

2.328.000

247.200

10,62

20.955.460

3.523.056

3.601.363

3.336.803

24.556.823

6.859.859

27,93

20.955.460

3.523.056

3.601.363

3.336.803

24.556.823

6.859.859

27,93

12.899.850
6.440.350

6.740.606
5.423.900

5.050.000
2.550.000

5.050.000
2.550.000

17.949.850
8.990.350

11.790.606
7.973.900

65,69
88,69
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482
483

485
61
611
49
499
499

невладиним
организацијама:
Порези, таксе,
казне наметнуте
од власти
Новчане казне по
решењу суда
Накнада- штета
нанета од
државних орган.
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице
РЕЗЕРВА
Стална резерва
Текућа резерва
УКУПНИ
РАСХОДИ

700.000

161.276

0

0

700.000

161.276

23,04

5.700.000

1.096.416

2.500.000

2.500.000

8.200.000

3.596.416

43,86

59.500

59.014

0

0

59.500

59.014

99,18

21.020.000

14.092.971

81.543.655

81.543.654

102.563.655

95.636.625

93,25

21.020.000

14.092.971

81.543.655

81.543.654

102.563.655

95.636.625

93,25

2.750.500

0,00

0,00

0,00

2.750.500

0,00

0,00

300.000
2.450.500

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300.000
2.450.500

0,00
0,00

0,00
0,00

457.944.185

239.416.971

190.294.694

129.006.824

648.238.879

368.423.795

56,83

Преглед по врстама расхода
У структури извршених расхода у периоду јануар - септембар 2017. године укупно
планирани расходи из буџета износе 457.944.185 динара, а извршени су у износу од
239.416.971 динара или 52,28% у односу на годишњи план; планирани расходи из осталих
извора износе 190.294.694 динарa, а извршени су у износу од 129.006.824 динара или
67,79% у односу на годишњи план.
Расходи за запослене из средстава буџета планирани су у износу од 227.461.440 динара, а
извршени су у износу од 137.694.093 динара или 60,54% у односу на годишњи план;
Расходи за материјалне трошкове (коришћење роба и услуга) из буџета планирани су у
износу од 96.604.700 динара, а извршени су у износу од 37.333.161 динара или 38,65%, из
додатних извора планирано је 65.160.676 динара, а извршено је 13.187.367 динара или
20,24% у односу на годишњи план;
За отплату камате из буџета планирано је укупно 4.000.000 динара, а потрошено је
3.123.375 динара или 78,08%, из осталих извора планирано је и потрошено 1.100.000
динара или 100% у односу на годишњи план;
За донације и трансфере из буџета планирано је 55.093.435 динара, а извршено је
34.216.669 динарa или 62,11%, из осталих извора планирано је 32.789.000 динара, а
утрошено је 24.789.000 динара или 75,60%;
За зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и остала основна средства из буџета
планирано је 17.158.800 динара, а извршено је 2.693.040 динарa или 15,69%, из осталих
извора планирано је 1.050.000 динара, a у извештајном периоду средства нису трошена;
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За накнаде за социјалну помоћ из буџета планирано је 20.955.460 динара, а потрошено је
3.523.056 динара или 16,81%, из осталих извора планирано је 3.601.363 динара, а
потрошено је 3.336.803 динара или 92,65% у односу на годишњи план;
Остали расходи из буџета планирани су у износу од 12.899.850 динара а извршени у
износу 6.740.606 динара или 52,25%, из осталих извора планирано је 5.050.000 динара а у
извештајном периоду средства су утрошена у целости;
За отплату главнице из буџета је планирано укупно 21.020.000 динара а утрошено је
14.092.971 динар или 67,05%, из осталих извора планирано је 81.543.655 динара а у
извештајном периоду утрошено је 81.543.654 динара или 100,00%;
Стална буџетска резерва у извештајном периоду није коришћена;
Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 2.450.000 динара, а у извештајном
периоду распоређена је у износу од 549.500 динара.
У структури расхода највеће извршење бележе расходи за запослене. Њихово учешће у
укупно оствареним расходима износи 37,38%. Учешће отплате главнице у укупно
оствареним расходима износи 25,96%. Расходи за коришћење роба и услуга чине 13,72% у
укупно оствареним расходима. Расходи за отплату камата учествују са 1,15%, донације и
трансфери са 16,02%, основна средства 0,73%, права из социјалног осигурања 1,87% и
остали расходи 3,20%.

3. Реализација пренетих средстава из 2016. године у периоду јануар - септембар 2017.
године
Пренета неутрошена средства износе 63.445.860 динара и у извештајном периоду утрошена
су у укупном износу од 48.630.682 динара, и то:
- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од
4.500.000 динара, и утрошено је 4.500.000 динара;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 – планиран је износ од
4.472.000 динара, а утрошено је 1.852.838 динара;
- Материјал, економска класификација 426, функција 130 – планиран је износ од 2.720.000
динара, а утрошено је 2.546.069 динара;
- на економској класификацији 4251, функција 130 - текуће поправке и одржавање
објеката, планирана су средства у износу од 800.000 динара, а реализована су у износу од
69.700 динара;
- на економској класификацији 4252, функција 130 - текуће поправке и одржавање опреме,
планирана су средства у износу од 650.000 динара, а реализована су у износу од 444.050
динара;
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- Опрема, економска класификација 512, функција 130 - планиран је износ од 600.000
динара, а у извештајном периоду није било реализације;
- Новчане казне по решењу суда, економска класификација 483, функција 330 – планиран
је износ од 2.500.000 динара који је у целости утрошен;
- Стални трошкови за МЗ, економска класификација 421, функција 160 – планиран је износ
од 3.200.000 динара, а утрошено је 3.200.000 динара;
- Отплата главнице кредита, економска класификација 611, функција 170 – планиран је
износ од 3.993.585 динара који је у целости утрошен;
- Отплата камате за кредите, економска класификација 441, функција 170 – планиран је
износ од 1.100.000 динара који је утрошен у целости;
- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 620 - планиран је износ
од 1.000.000 динара за мапирање и чишћење дивљих депонија, а у извештајном периоду
није било реализације;
- Специјализоване услуге, економска класификација 424, функција 620 - планиран је износ
од 5.112.500 динара за рушење бесправно подигнутих ојеката, а у извештајном периоду
средства нису трошена;
- Одвоз отпада, економска класификација 421, функција 620 - планиран је износ од
3.828.775 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена;
- Трансфери - Текуће поправке школа, економска класификација 463, функција 912 планиран је износ од 11.789.000 динара који је утрошен у целости;
- Трансфери - Исхрана и смештај ученика, економска класификација 463, функција 912 планиран је износ од 2.000.000 динара који је утрошен у целости;
- Трансфери - Превоз ученика, економска класификација 463, функција 912 - планиран је
износ од 2.000.000 динара који је утрошен у целости;
- Социохуманитарне активности, економска класификација 472, функција 090 - планиран
је износ од 2.000.000 динара који је утрошен у целости;
- Текуће дотације - Олимп, економска класификација 465, функција 810 - планиран је
износ од 4.000.000 динара који је утрошен у целости;
- Капиталне дотације - Олимп, економска класификација 465, функција 810 - планиран је
износ од 5.000.000 динара који је утрошен у целости;
- Материјал, економска класификација 426, функција 810 - планиран је износ од 500.000
динара који је у извештајном периоду утрошен у целости;
- Конкурси у области спорта, економска класификација 472, функција 810 – планиран је
износ од 1.000.000 динара који је у извештајном периоду утрошен у целости;
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- Конкурси у области културе, економска класификација 472, функција 820 - планирана су
средства у износу од 200.000 динара, а реализована су у износу од 135.440 динара;
- Позориште "Звездариште", економска класификација 423, функција 820 - планирана су
средства у износу од 480.000 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена;
4. Остварене донације у периоду јануар – септембар 2017. године
Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени лист СРЈ“,
број 53/2001, 61/2001-исп. и 36/2002 и „Службени гласник РС“, број 101/2005-др. закон)
државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге
организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне
организације могу примити донације и хуманитарну помоћ.
Према члану 2. Тачка 45. Закона о буџетском систему дефинисана је донација као
наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између
даваоца и примаоца донације.
Трансферна средства из буџета Града за наменску потрошњу планирана су у износу од
47.697.401 динара, а остварена су у износу од 6.612.602 динара или 13,87% у односу на
годишњи план. Средства у износу од 3.000.000 динара добијена су за унапређење
безбедности саобраћаја на територији општине Звездара кроз образовање из области
безбедности у саобраћају, набавку ротационих светала за тракторе и седишта за бебе, на
основу Уговора бр. I 401-51 између Градске управе града Београда, Секретаријата за
саобраћај и ГО Звездара. Средства у износу од 3.472.200 динара добијена су Закључком
градског већа града Београда број 4-477/17-ГВ од 06.04.2017. године и број 4-1341/17-ГВ
од 24.08.2017. године и Решењима градоначелника града Београда број 4-2557/17-Г од
24.04.2017. године и број 4-5927/17-Г од 20.09.2017. године за финансирање пројекта
"Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији ГО Звездара". Средства у
износу од 140.402 динара добијена су на основу Уговора о сарадњи Н 404-16/2014 који је
склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда у циљу покрића дела
трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака.
Трансферна средства из буџета Републике – Комесаријат за избеглице и миграције,
планирана су у износу од 201.363 динара, а остварена у износу од 2.676.363 динара.
Средства у износу од 201.363 динара добијена су на име помоћи избеглим и интерно
расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за
превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације на основу следећих решења:
- решење бр. 553-204/1 од 17.02.2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-128/1
од 06.03.2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-284/1 од 06.03.2017. године,
износ 21.000 динара; решење бр. 553-437/1 од 29.03.2017. године, износ 35.363 динара;
решење бр. 553-138/1 од 06.04.2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-291/1 од
08.05.2017. године, износ 15.000 динара; решење бр. 553-371/1 од 08.05.2017. године, износ
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15.000 динара; решење бр. 553-665/1 од 31.05.2017. године, износ 20.000 динара; решење
бр. 553-762/1 од 08.08.2017. године, износ 20.000 динара; решење бр. 553-879/1 од
08.08.2017. године, износ 15.000 динара;
Средства у износу од 2.475.000 динара добијена су од Комесаријата за избеглице и
миграције РС, на основу Уговора о сарадњи X бр. 401-95 од 20.04.2017. године, а
намењена су стварању и побољшању услова становања породичних домаћинстава
избеглица која имају пребивалиште/боравиште на територији ГО Звездара, кроз набавку
грађевинског материјала. Средства су преусмерена на наменски подрачун отворен код
Управе за трезор, под називом „Решавање проблема избеглих и расељених лица на
Звездари“.

5. Извршене отплате дугова у периоду јануар - септембар 2017. године
Стање кредитних обавеза Градске општине Звездара по основу Уговора о кредитном
задужењу:
На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту:
- Број: II 404-180 од 11.08.2011. године,
- Број: II 404-267 од 15.04.2013. године
закљученим између Градске општине Звездара и „Uni Credit“ банке за финансирање
капиталних инвестиционих расхода.
На основу Одлуке о рефинансирању кредита XI број 011-1-49, донете на Седници
Скупштине ГО Звездара 29.09.2016. године, Решења број 4-997/16-С донетог на Седници
Скупштине града Београда 29.12.2016. године и Сагласности Министарства финансија,
Управе за јавни дуг, број: 401-69/2017-001 од 23.01.2017. године ГО Звездара је закључила
Уговор о кредиту бр. 17/155 од 08.02.2017. године. Кредит се одобрава код "Banca Intesa ad
Beograd" у износу од 77.550.069,11 динара за рефинансирање обавеза код „Uni Credit“
банке.
У 2017. години у периоду јануар - септембар, на име главнице извршена је обавеза према
банци у укупном износу од 95.636.625 динара, и то:
- 14.092.971 динар из буџетских средстава,
- 77.550.069 динара из средстава примања од домаћих задуживања,
- 3.993.585 динара из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.
За камату по кредитима, у извештајном периоду, извршена је обавеза према банци у
укупном износу од 4.223.375 динара, и то:
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- 3.123.375 динара из буџетских средстава,
- 1.100.000 динара из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.
За трошкове накнаде обраде кредита за рефинансирање по Уговору, у извештајном
периоду утрошено је укупно 387.750 динара буџетских средстава.
Измирење обавеза према пословној банци извршава се редовно према плану отплате
ануитета.
6. Извршење сталне и текуће резерве у периоду јануар - септембар 2017. године
На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему и члана 40. Статута Градске општине
Звездара (''Службени лист града Београда'', бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15
и 132/16), председник Градске општине Звездара донео је Решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве. У извештајном периоду нису трошена средства сталне буџетске
резерве.
А) Коришћење средстава сталне буџетске резерве
На основу члана 70. Закона о буџетском систему у буџету се планирају средства за сталну
буџетску резерву, као посебна апропријација, највише до 0,5% укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Стална буџетска резерва користи се
за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних
околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град,
еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја,
који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2017. годину („Службени лист града
Београда”, број 132/16, 8/17 и 50/17), чланом 3. средства сталне буџетске резерве планирана
су у износу од 300.000 динара, а у извештајном периоду нису распоређена решењем
председника.
Б ) Коришћење средстава текуће буџетске резерве
На основу члана 69. Закона о буџетском систему, текућа буџетска резерва се опредељује
највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску
годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне. По истом члану закона, надлежни извршни орган локалне власти
(Председник) доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.
Одлуком о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2017. годину („Службени лист
града Београда“ број 50/17) чланом 3. средства текуће буџетске резерве планирана су у
износу од 2.450.500 динара.
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Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69.
Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године, дат је у следећој
табели:
Ред.
бр.

Разде
о

Глава

Програм.
активност/
пријекат

Функција

Економска
класификација

1.

5

5.1

0602-0001

130

416

2.

5

5.1

0602-0003

170

3.

5

5.1

0602-0001

130

Решење

Опис

421

II Број 401-128/17
II Број 401-129/17

Покриће трошкова
жалбене комисије
Покриће трошкова
обраде кредита

485

II Број 401-198/17

Покриће трошкова
накнаде штете

Износ

100.000
390.000
59.500

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године распоређена
у износу од 549.500 динара.
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему, ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган
локалне власти (Председник) доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Сходно наведеном члану закона Председник градске општине Звездара је у периоду од
01.01. до 30.09.2017. године донео следећа решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве:
Ред
бр.

Раздео

Глава

Програм.
активност/п
ројекат

Функција

Умање
на
ек.клас
.

Увећана
ек.клас.

1.

5

5.1

0602-0001

620

465

511

II Број
401-133/17

2.

5

5.1

0602-0001

130

463

511

II Број
401-134/17

3.

5

5.1

0901-0001

090

472 и
425

511

II Број
401-135/17

Решење

Опис

Технички
преглед објекта
здравствене
станице ММ Луг
Микролокацијска
израда заузећа
јавне површине
за постављање
привремених
објеката на
територији ГО
Звездара
Пројектна
документација за
објекте
социјалног
становања и
изградњу
ромског
едукативног
центра

Износ

360.000

1.600.000

1.500.000
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4.

5

5.1

0602-0003

170

611

511,
прог.акт.
0901-0001,
функција
090

II Број
401-178/17

5.

5

5.1

0602-0001

130

425

425,
прог.акт.
0901-0001,
функција
090

II Број
401-192/17

6.

5

5.1

0901-1003

090

423

465

II Број
401-1145/17

7.

5

5.1

0901-0008

090

423

472

II Број
401-1217/17

5

5.1

2002-1005

912

463

472,
прог.акт.
2002-1004,
функција
912
472,
прог.акт.
2002-1004,
функција
912

8.
5

5.1

2002-1001

912

463

Процена
изводљивости израда техничког
решења трасе
канализације
дела Миријева
Постављање
грађевинског
контејнера и
повезивање истог
на
канализациону и
водоводну мрежу
Остале текуће
дотације и
трансфери
Националној
служби за
запошљавање у
складу са
Споразумом о
уређивању
међусобних
права и обавеза у
релизацији
политике
запошљавања бр.
I 401-177
Подршка
старијим лицима
на територији
општине која се
реализује кроз
организовањае
излета

480.000

334.000

1.400.000

5.000.000

260.000
II Број
401-1228/17

Ученичке
награде

Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године
На основу члана 61. став 7. и 9. Закона о буџетском систему, надлежни извршни орган
локалне власти доноси одлуку о промени у апропријацијама. На основу напред наведених
чланова Закона и члана 40. Статута градске општине Звездара, Председник градске општине
доноси решење о преусмеравању апропријација.

1.000.000

14

У извештајном периоду није донето ниједно решење о преусмеравању апропријација
утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2017. годину.
7. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2017.
ГОДИНЕ

Назив

План за 2017.
годину

Остварење за
I-IX
2017.године

Разлика
%

1

2

3

4(3x100:2)

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

507.242.949

354.546.632

70

507.242.949
457.944.185

354.546.632

70

345.057.667

75

0

0

0

49.298.764

9.488.965

19

545.675.224

272.787.170

50

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

527.466.424

270.094.130

51

5 - текући буџетски расходи

478.617.660

267.268.057

56

0

0

0

7 - донације

48.848.764

2.826.073

6

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

18.208.800

2.693.040

15

8 - текући буџетски издаци

17.758.800

2.693.040

15

0

0

0

450.000

0

0

-38.432.275

81.759.462

-213

81.759.462

-213

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
1 - буџетска средства
2 - сопствени приходи
3 - донације
4 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине (кл. 4+5)

6 - расходи из сопствених прихода

9 - издаци из сопствених прихода
10 - донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл.
4+5)
11 - Издаци за набавку финансијске имовине (у
циљу спровођења јавних политика) категорија 62
12 - Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8)
- (4+5) +(92-62)

0
0
-38.432.275
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8. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Редни број

Назив

1

2

I

Примања од задуживања
(категорија 91)

II
III
IV
V

Остварење за I-IX
2017.године

Разлика
%

3

4

5(4x100:3)

77.550.070

77.550.069

100

63.445.860

63.445.860

100

Укупно ( I + III )

140.995.930

140.995.929

100

Издаци за отплату главнице
дуга (61)

102.563.655

95.636.625

93

102.563.655

95.636.625

38.432.275

45.359.304

Примања од продаје
финансијске имовине (конта
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Неутрошена средства из
претходних година

VI

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

VII

Укупно ( V + VI )

VIII

План за 2017.
годину

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
(IV - VII )

93

118

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему и
обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку
финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

9. Посебан део буџета
Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у
буџету Градске општине Звездара у периоду јануар - септембар 2017. године – по
корисницима средстава и ближим наменама и корисницима, исказани су у табеларним
прегледима.

ПОСЕБНИ ДЕО БУЏЕТА
Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1
1

2
1.1

3

4

5

6

2101
2101-0001

111

411
412
413
414
423
465
481
01

01

01

01

01
2

2.1

2101
2101-0002

111

411
412
413
414
422
423
465
01

01
2101-1001

111

423
01

01

ОПИС

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

7

8

9

10

11

СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА
Програм 16 - Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност
2101-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0001
Извори финансирања за програм 2101
Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за главу 1.1
Приходи из буџета
Укупно за главу 1.1
Извори финансирања за раздео 1
Приходи из буџета
Укупно за раздео 1
ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА
Програм 16 - Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0002
Дан општине
Извршни и законодавни органи
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за пројекат 2101-1001
Приходи из буџета

5.100.000

3.434.998

67,35 %

1.665.002

830.000

552.805

66,60 %

277.195

110.000
120.000
5.280.000
700.000
450.350

64.802

58,91 %

2.424.367
462.376
332.000

45,92 %
66,05 %
73,72 %

45.198
120.000
2.855.633
237.624
118.350

12.590.350
12.590.350

7.271.349
7.271.349

57,75 %
57,75 %

5.319.001
5.319.001

12.590.350
12.590.350

7.271.349
7.271.349

57,75 %
57,75 %

5.319.001
5.319.001

12.590.350
12.590.350

7.271.349
7.271.349

57,75 %
57,75 %

5.319.001
5.319.001

12.590.350
12.590.350

7.271.349
7.271.349

57,75 %
57,75 %

5.319.001
5.319.001

12.590.350
12.590.350

7.271.349
7.271.349

57,75 %
57,75 %

5.319.001
5.319.001

3.760.000

2.447.980

65,11 %

1.312.020

680.000

438.188

64,44 %

241.812

80.000
120.000
100.000
1.680.000
500.000

42.319

52,90 %

463.428
305.085

27,58 %
61,02 %

37.681
120.000
100.000
1.216.573
194.915

6.920.000
6.920.000

3.697.000
3.697.000

53,42 %
53,42 %

3.223.000
3.223.000

6.920.000
6.920.000

3.697.000
3.697.000

53,42 %
53,42 %

3.223.000
3.223.000

570.000

73.739

12,94 %

496.261

570.000
570.000

73.739
73.739

12,94 %
12,94 %

496.261
496.261

570.000

73.739

12,94 %

496.261

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3
2101-1002

4

111

5

6

423
01

01

01

01

01
3

3.1

2101
2101-0002

111

411
412
413
414
422
423
465
01

01

01

01

01
4

4.1

0602
0602-0004

330

411
412
413
414

ОПИС

7
Укупно за пројекат 2101-1001
Општинска слава
Извршни и законодавни органи
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за пројекат 2101-1002
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2101-1002
Извори финансирања за програм 2101
Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за главу 2.1
Приходи из буџета
Укупно за главу 2.1
Извори финансирања за раздео 2
Приходи из буџета
Укупно за раздео 2
ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА
Програм 16 - Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0002
Извори финансирања за програм 2101
Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за главу 3.1
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.1
Извори финансирања за раздео 3
Приходи из буџета
Укупно за раздео 3
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО ЗВЕЗДАРА
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
Општинско / градско правобранилаштво
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

План

8
570.000

Извршено

9

73.739

% Проц.
Изврше
ња

10
12,94 %

62.400

62.400 100,00 %

62.400
62.400

62.400 100,00 %
62.400 100,00 %

62.400
62.400

62.400 100,00 %
62.400 100,00 %

Преостало

11
496.261

7.552.400
7.552.400

3.833.139
3.833.139

50,75 %
50,75 %

3.719.261
3.719.261

7.552.400
7.552.400

3.833.139
3.833.139

50,75 %
50,75 %

3.719.261
3.719.261

7.552.400
7.552.400

3.833.139
3.833.139

50,75 %
50,75 %

3.719.261
3.719.261

17.400.000

10.803.142

62,09 %

6.596.858

3.850.000

1.933.762

50,23 %

1.916.238

300.000
120.000
100.000
700.000
2.500.000

147.354

49,12 %

541.223
1.375.243

77,32 %
55,01 %

152.646
120.000
100.000
158.777
1.124.757

24.970.000
24.970.000

14.800.725
14.800.725

59,27 %
59,27 %

10.169.275
10.169.275

24.970.000
24.970.000

14.800.725
14.800.725

59,27 %
59,27 %

10.169.275
10.169.275

24.970.000
24.970.000

14.800.725
14.800.725

59,27 %
59,27 %

10.169.275
10.169.275

24.970.000
24.970.000

14.800.725
14.800.725

59,27 %
59,27 %

10.169.275
10.169.275

24.970.000
24.970.000

14.800.725
14.800.725

59,27 %
59,27 %

10.169.275
10.169.275

9.200.000

6.157.301

66,93 %

3.042.699

1.640.000

1.102.635

67,23 %

537.365

340.000
320.000

193.724

56,98 %

146.276
320.000

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

4

5
423
426
465
482
483

6

01
13

01
13

01
13

01
13

01
13
5

5.1

0602
0602-0001
130

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
463
465
481
482
483
485
511
512
515

ОПИС

7
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
Извори финансирања за функцију 330
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску активност
0602-0004
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0004
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за главу 4.1
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.1
Извори финансирања за раздео 4
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за раздео 4

УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕНТУ ОД СТРА
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти

План

8
500.000
8.000
1.500.000
400.000
7.800.000

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

9

10

Преостало

45,88 %
23,77 %
43,23 %

11
500.000
8.000
811.826
304.940
4.427.835

19.208.000
2.500.000
21.708.000

9.109.060 47,42 %
2.500.000 100,00 %
11.609.059 53,48 %

10.098.940
0
10.098.941

19.208.000
2.500.000
21.708.000

9.109.060 47,42 %
2.500.000 100,00 %
11.609.059 53,48 %

10.098.940
0
10.098.941

19.208.000
2.500.000
21.708.000

9.109.060 47,42 %
2.500.000 100,00 %
11.609.059 53,48 %

10.098.940
0
10.098.941

19.208.000
2.500.000
21.708.000

9.109.060 47,42 %
2.500.000 100,00 %
11.609.059 53,48 %

10.098.940
0
10.098.941

19.208.000
2.500.000
21.708.000

9.109.060 47,42 %
2.500.000 100,00 %
11.609.059 53,48 %

10.098.940
0
10.098.941

139.411.440

88.225.931

63,28 %

51.185.509

29.000.000

15.764.005

54,36 %

13.235.995

7.100.000
6.680.000
1.300.000

3.767.920
2.592.573
24.654

53,07 %
38,81 %
1,90 %

3.332.080
4.087.427
1.275.346

27.189.500
370.401
29.201.000
2.124.000
5.611.000
9.085.700
7.926.684
17.000.000
3.500.000
300.000
400.000

16.762.246
121.835
9.782.496
272.782
1.914.470
4.692.645
4.666.789
10.820.172
2.621.900
66.216
224.250

61,65 %
32,89 %
33,50 %
12,84 %
34,12 %
51,65 %
58,87 %
63,65 %
74,91 %
22,07 %
56,06 %

10.427.254
248.566
19.418.504
1.851.218
3.696.530
4.393.055
3.259.895
6.179.828
878.100
233.784
175.750

59.500

59.014

99,18 %

486

1.320.000 100,00 %
287.400
4,94 %
247.200 10,62 %

5.526.600
2.080.800

1.320.000
5.814.000
2.328.000
281.838.824
140.401

688.174
95.060
3.372.165

154.747.132
74.710

54,91 %
53,21 %

127.091.692
65.691

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

4

620

0602-0003

0602-0006

0602-0009

170

620

130

5

421
424
425
465
511

421
441
611

424

499

ОПИС

6
7
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Развој заједнице
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0001
Сервисирање јавног дуга
Трансакције јавног дуга
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Oтплата домаћих камата
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета
10 Примања од домаћих задуживања
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 170
Извори финансирања за програмску активност
0602-0003
01 Приходи из буџета
10 Примања од домаћих задуживања
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0003
Инспекцијски послови
Развој заједнице
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност
0602-0006
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0006
Текућа буџетска резерва
Опште услуге
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009

План

8
13.742.000
295.721.225
3.828.775
1.000.000
35.000.000
1.080.000
5.360.000

Извршено

9
9.412.657
164.234.499

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

10
68,50 %
55,54 %

11
4.329.343
131.486.726

675.000
352.200

62,50 %
6,57 %

3.828.775
1.000.000
35.000.000
405.000
5.007.800

9.440.000
32.000.000
4.828.775
46.268.775

1.027.200

10,88 %

1.027.200

2,22 %

8.412.800
32.000.000
4.828.775
45.241.575

291.278.824
32.140.401
18.570.775
341.990.000

155.774.332
74.710
9.412.657
165.261.699

53,48 %
0,23 %
50,69 %
48,32 %

135.504.492
32.065.691
9.158.118
176.728.301

390.000
5.100.000
102.563.655

387.750
4.223.375
95.636.625

99,42 %
82,81 %
93,25 %

2.250
876.625
6.927.030

25.410.000
77.550.070
5.093.585
108.053.655

17.604.096 69,28 %
77.550.069 100,00 %
5.093.585 100,00 %
100.247.750 92,78 %

7.805.904
1
0
7.805.905

25.410.000
77.550.070
5.093.585
108.053.655

17.604.096 69,28 %
77.550.069 100,00 %
5.093.585 100,00 %
100.247.750 92,78 %

7.805.904
1
0
7.805.905

11.369.500

355.872

3,13 %

11.013.628

500.000
4.557.000
1.200.000

355.872

71,17 %

144.128
4.557.000
1.200.000

355.872

3,13 %

355.872

71,17 %

355.872

3,13 %

5.112.500
11.369.500

500.000
4.557.000
1.200.000
5.112.500
11.369.500

5.112.500
11.013.628

144.128
4.557.000
1.200.000
5.112.500
11.013.628

2.450.500

2.450.500

2.450.500
2.450.500

2.450.500
2.450.500

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

0602-0010

0901
0901-0001

4

130

5

499

090
423
425
472
511

0901-0003
090
421
426
472

0901-0008
090

ОПИС

6
7
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0009
Стална буџетска резерва
Опште услуге
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010
Извори финансирања за програм 0602
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
10 Примања од домаћих задуживања
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602
Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
Укупно за програмску активност 0901-0001
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Социјална заштита некласификована на другом
месту
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0003
Подршка старијим лицима и/или особама са
инвалидит
Социјална заштита некласификована на другом
месту

План

8
2.450.500
2.450.500

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

9

10

Преостало

11
2.450.500
2.450.500

300.000

300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

319.939.324
36.697.401
1.200.000

173.734.301
74.710

54,30 %
0,20 %

146.205.023
36.622.691
1.200.000

77.550.070
28.776.860
464.163.655

77.550.069 100,00 %
14.506.242 50,41 %
265.865.321 57,28 %

1
14.270.618
198.298.334

1.208.000
334.000
1.351.363
1.956.000

561.788
333.852
555.446

46,51 %
99,96 %
41,10 %

646.212
148
795.917
1.956.000

4.448.000
201.363
200.000

1.249.723 28,10 %
201.363 100,00 %

3.198.277

4.849.363

1.451.086

29,92 %

3.398.277

4.448.000
201.363
200.000

1.249.723 28,10 %
201.363 100,00 %

3.198.277

4.849.363

1.451.086

29,92 %

3.398.277

150.000
140.000
3.680.000

102.230
4.620
2.187.769

68,15 %
3,30 %
59,45 %

47.770
135.380
1.492.231

1.970.000
2.000.000
3.970.000

294.620 14,96 %
2.000.000 100,00 %
2.294.620 57,80 %

1.675.380

1.970.000
2.000.000
3.970.000

294.620 14,96 %
2.000.000 100,00 %
2.294.620 57,80 %

200.000

200.000

1.675.380

1.675.380
1.675.380

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

4

5
472

6

01

01
0901-1002

090
423
426
472
01

01
0901-1003

090
423
465

1201
1201-0002
820

1201-1001

820

423
424
472

423

ОПИС

7
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0008
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0008
Волонтерски сервис
Социјална заштита некласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за пројекат 0901-1002
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0901-1002
Реализација ЛАПС
Социјална заштита некласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за пројекат 0901-1003
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0901-1003
Извори финансирања за програм 0901
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0901
Програм 13 - Развој културе и информисања
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 1201-0002
Позориште Звездариште
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 820

План

8
12.000.000

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

9

10

Преостало

11
12.000.000

12.000.000
12.000.000

12.000.000
12.000.000

12.000.000
12.000.000

12.000.000
12.000.000

537.000
684.300
435.460

191.416
380.542
218.400

35,65 %
55,61 %
50,15 %

345.584
303.758
217.060

1.656.760
1.656.760

790.358
790.358

47,71 %
47,71 %

866.402
866.402

1.656.760
1.656.760

790.358
790.358

47,71 %
47,71 %

866.402
866.402

440.000
2.900.000

2.900.000 100,00 %

440.000

3.340.000
3.340.000

2.900.000
2.900.000

86,83 %
86,83 %

440.000
440.000

3.340.000
3.340.000

2.900.000
2.900.000

86,83 %
86,83 %

440.000
440.000

23.414.760
201.363
200.000

5.234.700 22,36 %
201.363 100,00 %

18.180.060

2.000.000
25.816.123

2.000.000 100,00 %
7.436.063 28,80 %

200.000

18.380.060

254.900
1.060.000
2.400.000

247.078
478.600
2.115.044

96,93 %
45,15 %
88,13 %

7.822
581.400
284.956

3.514.900
200.000
3.714.900

2.705.281
135.440
2.840.721

76,97 %
67,72 %
76,47 %

809.619
64.560
874.179

3.514.900
200.000
3.714.900

2.705.281
135.440
2.840.721

76,97 %
67,72 %
76,47 %

809.619
64.560
874.179

3.480.000

103.277

2,97 %

3.376.723

3.000.000
480.000
3.480.000

103.277

3,44 %

103.277

2,97 %

2.896.723
480.000
3.376.723

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

4

5

6
01
13

1201-1002

820

423
01

01

01
13
1301
1301-0001
810

481
01

01
1301-0002

1301-0004

1301-0005

810

810

950

426
472

465

481

ОПИС

7
Извори финансирања за пројекат 1201-1001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 1201-1001
Звездаријада
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за пројекат 1201-1002
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1201-1002
Извори финансирања за програм 1201
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1201
Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност
1301-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001
Подршка предшколском и школском спорту
Услуге рекреације и спорта
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност
1301-0002
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 1301-0002
Функционисање локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност
1301-0004
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 1301-0004
Спровођење омладинске политике
Образовање које није дефинисано нивоом
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 950
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 950

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8

9

10

11

3.000.000
480.000
3.480.000

103.277

3,44 %

103.277

2,97 %

2.896.723
480.000
3.376.723

1.000.000

350.000

35,00 %

650.000

1.000.000
1.000.000

350.000
350.000

35,00 %
35,00 %

650.000
650.000

1.000.000
1.000.000

350.000
350.000

35,00 %
35,00 %

650.000
650.000

7.514.900
680.000
8.194.900

3.158.558
135.440
3.293.998

42,03 %
19,92 %
40,20 %

4.356.342
544.560
4.900.902

990.000

970.000

97,98 %

20.000

990.000
990.000

970.000
970.000

97,98 %
97,98 %

20.000
20.000

990.000
990.000

970.000
970.000

97,98 %
97,98 %

20.000
20.000

1.000.000
2.370.000

998.233
1.130.000

99,82 %
47,68 %

1.767
1.240.000

1.870.000
1.500.000
3.370.000

628.233 33,60 %
1.500.000 100,00 %
2.128.233 63,15 %

1.241.767

1.870.000
1.500.000
3.370.000

628.233 33,60 %
1.500.000 100,00 %
2.128.233 63,15 %

1.241.767

1.241.767
1.241.767

16.000.000

14.500.000

90,63 %

1.500.000

7.000.000
9.000.000
16.000.000

5.500.000 78,57 %
9.000.000 100,00 %
14.500.000 90,63 %

1.500.000

7.000.000
9.000.000
16.000.000

5.500.000 78,57 %
9.000.000 100,00 %
14.500.000 90,63 %

1.500.000

1.500.000

1.500.000 100,00 %

1.500.000
1.500.000

1.500.000 100,00 %
1.500.000 100,00 %

1.500.000

1.500.000

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

4

5

6

01

01
13
2002
2002-1001

912

463
01
13

01
13
2002-1002

912

463
01
07
13

01
07
13
2002-1003

912

463
01
13

01
13
2002-1004

912

472
01

01
2002-1005

912

463
01

01

ОПИС
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Извори финансирања за програмску активност
1301-0005
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0005
Извори финансирања за програм 1301
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1301
Програм 09 - Основно образовање и васпитање
Исхрана и смештај ученика
Основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Извори финансирања за функцију 912
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 2002-1001
Текуће поправке школа
Основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Извори финансирања за функцију 912
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1002
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 2002-1002
Превоз ученика
Основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Извори финансирања за функцију 912
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1003
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 2002-1003
Награде ученицима
Основно образовање
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 912
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1004
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-1004
Превоз ученика на републичка такмичења
Основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Извори финансирања за функцију 912
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1005
Приходи из буџета

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8

9

10

11

1.500.000
1.500.000

1.500.000 100,00 %
1.500.000 100,00 %

11.360.000
10.500.000
21.860.000

8.598.233 75,69 %
10.500.000 100,00 %
19.098.233 87,37 %

2.761.767
2.761.767

3.700.000

2.089.391

56,47 %

1.610.609

1.700.000
2.000.000
3.700.000

89.391
5,26 %
2.000.000 100,00 %
2.089.391 56,47 %

1.610.609

1.700.000
2.000.000
3.700.000

89.391
5,26 %
2.000.000 100,00 %
2.089.391 56,47 %

1.610.609
1.610.609
1.610.609

22.000.000

13.161.776

59,83 %

8.838.224

2.211.000
8.000.000
11.789.000
22.000.000

1.372.776

62,09 %

838.224
8.000.000

2.211.000
8.000.000
11.789.000
22.000.000

11.789.000 100,00 %
13.161.776 59,83 %
1.372.776

62,09 %

11.789.000 100,00 %
13.161.776 59,83 %

8.838.224
838.224
8.000.000
8.838.224

10.235.751

5.522.978

53,96 %

4.712.773

8.235.751
2.000.000
10.235.751

3.522.978 42,78 %
2.000.000 100,00 %
5.522.978 53,96 %

4.712.773

8.235.751
2.000.000
10.235.751

3.522.978 42,78 %
2.000.000 100,00 %
5.522.978 53,96 %

4.712.773
4.712.773
4.712.773

2.320.000

653.200

28,16 %

1.666.800

2.320.000
2.320.000

653.200
653.200

28,16 %
28,16 %

1.666.800
1.666.800

2.320.000
2.320.000

653.200
653.200

28,16 %
28,16 %

1.666.800
1.666.800

240.000

238.683

99,45 %

1.317

240.000
240.000

238.683
238.683

99,45 %
99,45 %

1.317
1.317

240.000

238.683

99,45 %

1.317

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3
2002-1006

4

912

5

6

463
481
512
01
07

01
07

01
07
13

01
07
08
10
13
5.3

0602
0602-0002

160
421
423
424
425
426
512
01
13

01
13

01
13

01
13

01
07
08
10
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Укупно за пројекат 2002-1005
Безбедност деце
Основно образовање
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 912
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1006
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за пројекат 2002-1006
Извори финансирања за програм 2002
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 2002
Извори финансирања за главу 5.1
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и
појединаца
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 5.1
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за програмску активност
0602-0002
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0002
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за главу 5.3
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 5.3
Извори финансирања за раздео 5
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и
појединаца
Примања од домаћих задуживања

План

8
240.000

Извршено

9
238.683

% Проц.
Изврше
ња

10
99,45 %

Преостало

11

1.317

1.600.000
2.550.000
450.000

1.600.000 100,00 %
2.550.000 100,00 %

1.600.000
3.000.000
4.600.000

1.600.000 100,00 %
2.550.000 85,00 %
4.150.000 90,22 %

450.000
450.000

1.600.000
3.000.000
4.600.000

1.600.000 100,00 %
2.550.000 85,00 %
4.150.000 90,22 %

450.000
450.000

16.306.751
11.000.000
15.789.000
43.095.751

7.477.029 45,85 %
2.550.000 23,18 %
15.789.000 100,00 %
25.816.029 59,90 %

450.000

8.829.722
8.450.000
17.279.722

378.535.735
47.898.764
1.400.000

198.202.821
2.826.073

52,36 %
5,90 %

180.332.914
45.072.691
1.400.000

77.550.070
57.745.860
563.130.429

77.550.069 100,00 %
42.930.682 74,34 %
321.509.645 57,09 %

1
14.815.178
241.620.784

14.385.300
264.000
150.000
2.097.600
410.000
980.800

8.699.841
58.574

60,48 %
22,19 %

108.108
47.115
486.240

5,15 %
11,49 %
49,58 %

15.087.700
3.200.000
18.287.700

6.199.878 41,09 %
3.200.000 100,00 %
9.399.878 51,40 %

15.087.700
3.200.000
18.287.700

6.199.878 41,09 %
3.200.000 100,00 %
9.399.878 51,40 %

15.087.700
3.200.000
18.287.700

6.199.878 41,09 %
3.200.000 100,00 %
9.399.878 51,40 %

8.887.822

15.087.700
3.200.000
18.287.700

6.199.878 41,09 %
3.200.000 100,00 %
9.399.878 51,40 %

8.887.822

393.623.435
47.898.764
1.400.000
77.550.070

204.402.699
2.826.073

5.685.459
205.426
150.000
1.989.492
362.885
494.560
8.887.822
8.887.822

8.887.822
8.887.822

8.887.822

8.887.822

51,93 %
5,90 %

189.220.736
45.072.691
1.400.000

77.550.069 100,00 %

1

Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

4

5

ОПИС

6
7
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за раздео 5
Извори финансирања укупно
01 Приходи из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и
појединаца
10 Примања од домаћих задуживања
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8
60.945.860
581.418.129

9
46.130.682
330.909.523

10
75,69 %
56,91 %

11
14.815.178
250.508.606

457.944.185
47.898.764
1.400.000

239.416.971
2.826.073

52,28 %
5,90 %

218.527.214
45.072.691
1.400.000

77.550.070
63.445.860
648.238.879

77.550.069 100,00 %
48.630.682 76,65 %
368.423.795 56,83 %

1
14.815.178
279.815.084

26

10. Издаци буџета, по функционалној класификацији остварени су у следећим износима:

Функциje Функционална класификација
1

2
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита
некласификована на другом
090 месту

Средства из
буџета

Средства из
осталих извора

Укупна
средства

3

4

5

Средства из
Остварено из
осталих извора
средства буџета
од I - IX 2017.
од I - IX 2017. год.
год.
6

Укупно
остварено од
I - IX 2017. год.

7

8

23.414.760

2.401.363

25.816.123

5.234.700

2.201.363

7.436.063

23.414.760

2.401.363

25.816.123

99.726.056

469.925.830

2.201.363
95.331.021

7.436.063

370.199.774

5.234.700
204.456.319

299.787.340

45.112.750

0

45.112.750

25.905.213

0

25.905.213

284.589.324

13.882.401

298.471.725

154.747.132

9.487.367

164.234.499

15.087.700

3.200.000

18.287.700

6.199.878

3.200.000

9.399.878

170 Трансакције јавног дуга

25.410.000

82.643.655

108.053.655

17.604.096

82.643.654

100.247.750

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

19.208.000

2.500.000

21.708.000

9.109.060

2.500.000

11.609.060

330 Судови

19.208.000

2.500.000

21.708.000

9.109.060

2.500.000

11.609.060

9.940.000

47.698.275

57.638.275

1.383.072

0

1.383.072

9.940.000

47.698.275

57.638.275

1.383.072

0

1.383.072

17.374.900

11.180.000

28.554.900

10.256.791

10.635.440

20.892.231

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
111 Извршни и законодавни органи
130 Опште услуге
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
160 месту

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
600 ЗАЈЕДНИЦЕ
620 Развој заједнице
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
800 КУЛТУРА И ВЕРЕ
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810 Услуге рекреације и спорта

9.860.000

10.500.000

20.360.000

7.098.233

10.500.000

17.598.233

820 Услуге културе

7.514.900

680.000

8.194.900

3.158.558

135.440

3.293.998

900 ОБРАЗОВАЊЕ

17.806.751

26.789.000

44.595.751

8.977.029

18.339.000

27.316.029

912 Основно образовање
Образовање које није
950 класификовано нивоом

16.306.751

26.789.000

43.095.751

7.477.029

18.339.000

25.816.029

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

457.944.185

190.294.694

648.238.879

239.416.971

129.006.824

368.423.795

УКУПНО:
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11. Издаци буџета, по програмској класификацији остварени су у следећим износима:
Шифра
Назив

Прогр Програмска
активност/
ам

Средства из буџета

Приходи из
Укупна средства
других извора

Пројекат

1

2

2002

3
Програм 9. Основно образовање

6

Укупно
остварено од
I-IX 2017. год.

7

8

9

26.789.000
2.000.000
19.789.000
2.000.000
0

43.095.751
3.700.000
22.000.000
10.235.751
2.320.000

7.477.028
89.391
1.372.776
3.522.978
653.200

18.339.000
2.000.000
11.789.000
2.000.000
0

25.816.028
2.089.391
13.161.776
5.522.978
653.200

240.000
1.600.000

0
3.000.000

240.000
4.600.000

238.683
1.600.000

0
2.550.000

238.683
4.150.000

23.414.760
4.448.000

2.401.363
401.363

25.816.123
4.849.363

5.234.700
1.249.723

2.201.363
201.363

7.436.063
1.451.086

1.970.000

2.000.000

3.970.000

294.620

2.000.000

2.294.620

12.000.000

0

12.000.000

0

0

0

0901-1002 Волонтерски сервис

1.656.760

0

1.656.760

790.358

0

790.358

0901-1003 Реализација ЛАПЗ

3.340.000

0

2.900.000

0

2.900.000

7.514.900

680.000

8.194.900

3.158.558

135.440

3.293.998

3.514.900

200.000

3.714.900

2.705.281

135.440

2.840.721

1201-1001 Позориште Звездариште

3.000.000

480.000

3.480.000

103.277

0

103.277

1201-1002 Звездаријада

1.000.000

0

1.000.000

350.000

0

350.000

11.360.000

10.500.000

21.860.000

8.598.233

10.500.000

19.098.233

Превоз ученика на републичка такмичења
2002-1006 Безбедност деце
Програм 11. Социјална и дечја
0901
заштита
Социјалне помоћи

0901-0001

Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Подршка старим лицима и/или особама са
0901-0008 инвалидитетом

0901-0003

1301

5

Остварено из
прихода из
других извора
од I-IX 2017.
год.

16.306.751
1.700.000
2.211.000
8.235.751
2.320.000

2002-1001 Исхрана и смештај ученика
2002-1002 Текуће поправке школа
2002-1003 Превоз ученика
2002-1004 Награде ученицима
2002-1005

1201

4

Остварено из
средстава из
буџета од I-IX
2017. год.

Програм 13. Развој културе и
информисања
Јачање културне продукције и уметничког
1201-0002 стваралаштва

Програм 14. Развој спорта и омладине
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1301-0001 Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

990.000

0

990.000

970.000

0

970.000

1.870.000

1.500.000

3.370.000

628.233

1.500.000

2.128.233

7.000.000

9.000.000

16.000.000

5.500.000

9.000.000

14.500.000

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

354.235.024

149.924.331

504.159.355

189.043.238

97.831.021

286.874.259

281.838.824

13.882.401

295.721.225

154.747.132

9.487.367

164.234.499

9.440.000

36.828.775

46.268.775

1.027.200

0

1.027.200

0602-0002 Месне заједнице

15.087.700

3.200.000

18.287.700

6.199.878

3.200.000

9.399.878

0602-0003 Сервисирање јавног дуга

25.410.000

82.643.655

108.053.655

17.604.096

82.643.654

100.247.750

19.208.000

2.500.000

21.708.000

9.109.060

2.500.000

11.609.060

500.000

10.869.500

11.369.500

355.872

0

355.872

2.450.500

0

2.450.500

0

0

0

300.000

0

300.000

0

0

0

45.112.750

0

45.112.750

25.905.213

0

25.905.213

12.590.350

0

12.590.350

7.271.349

0

7.271.349

6.920.000

0

6.920.000

3.697.000

0

3.697.000

570.000

0

570.000

73.739

0

73.739

62.400

0

62.400

62.400

0

62.400

24.970.000

0

24.970.000

14.800.725

0

14.800.725

457.944.185

190.294.694

648.238.879

239.416.971

129.006.824

368.423.795

1301-0002 Подршка предшколском и школском
спорту
1301-0004 Функционисање локалних спортских
установа
1301-0005 Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште јавне услуге Управе

0602

Функционисање локалне самоуправе и
0602-0001 градских општина
Функционисање локалне самоуправе и
0602-0001 градских општина - Развој заједнице

0602-0004 Општинско правобранилаштво
0602-0006 Инспекцијски послови
0602-0009 Текућа буџетска резерва
0602-0010 Стална буџетска резерва
Програм 16. Политички систем локалне
2101
самоуправе
2101-0001

Функционисање Скупштине
Функционисање извршних органа 2101-0002 председник
2101-1001 Пројекат - Дан општине
2101-1002 Пројекат - Општинска слава
2101-0002 Функционисање извршних органа - Веће
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ
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12. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
Раздео 1, глава 1.1
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101
21010001 – Програмска активност – Функционисање скупштине, функција 111
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од
12.590.350 динара а реализована су у износу од 7.271.349 динара или 57,75% у односу
на годишњи план.
Циљ: Функционисање локалне скуштине
Индикатори: 1. Број седница Скупштине (циљана вредност 6, остварена вредност 3);
2. Број седница радних тела (циљана вредност 36, остварена вредност 26).
Циљ се остварује кроз обезбеђено континуирано функционисање органа јединица
локалне самоуправе и органа градске општине.

Раздео 2, глава 2.1
21010002 – Програмска активност – Функционисање извршних органа (Председник),
функција 111
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од
6.920.000 динара а реализована су у износу од 3.697.000 динара или 53,42% у односу на
годишњи план.
Циљ: Функционисање извршних органа
Индикатор: Број донетих аката (циљана вредност 85, остварена вредност 92)
21011001– Пројекат – Дан општине, функција 111
За наведени програм/пројекат планирана су средства у износу од 570.000 динара а
реализована су у износу од 73.739 динара или 12,94% у односу на план.
Реализована средства утрошена су за набавку пригодних поклона за Дан општине
Звездара, који се обележава 16.10.2017. године.
21011002– Пројекат – Општинска слава, функција 111
За наведени програм/пројекат планирана су средства у износу од 62.400 динара а
реализована су у износу од 62.400 динара или 100% у односу на план.
Пројекат је реализован 15.02.2017. године на верски празник Сретење Господње који је
слава ГО Звездара.
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Дефинисани циљ овог пројекта је пригодно обележавање верског празника, а утврђени
индикатори су:
- Број гостију (планирана вредност је 180, остварена вредност је 200)
- Број медија који је пратио и објавио вест о обележавању општинске славе
(планирана вредност је 8, остварена вредност је 2).
На основу утврђених индикатора циљ је остварен.
Раздео 3, глава 3.1
21010002 – Програмска активност – Функционисање извршних органа (Веће),
функција 111
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од
24.970.000 динара а реализована су у износу од 14.800.725 динара или 59,27% у односу
на план.
Циљ: Функционисање извршних органа
Индикатор: Број седница извршних органа (циљана вредност 50, остварена вредност
26)
У извештајном периоду:
-одржано је 26 седница Већа Градске општине Звездара
-усвојено је 26 записника, који верификују одржане седнице Већа.

Раздео 4, глава 4.1
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602
06020004 – Програмска активност – Општинско правобранилаштво, функција 330
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у износу од
21.708.000 динара а реализована су у износу од 11.609.059 динара или 53,48% у односу
на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 19.208.000 динара а
реализовани у износу од 9.109.060 динара или 47,42% у односу на план, за функцију
330 коришћена су и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) која су
планирана у износу од 2.500.000 динара а реализована су у целости.
Циљ: Заштита имовинских права и интереса града/општине
Индикатор: Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним
службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа општинско
правобранилаштво (циљана вредност 145, остварена 228)
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Циљ је остварен тако што је два пута више решено предмета у евиденцијама М и ЈП у
односу на циљану вредност за 2017. годину; у извештајном периоду дато је укупно 259
правних мишљења или сагласности органима градске општине Звездара,
организационим јединицама Управе градске општине, стручним службама и јавним
предузећима чији је оснивач градска општина Звездара. Увидом у завршене и
архивиране предмете који су били заведени у уписнике М и ЈП општинског
правобранилаштва, утврђено је да је у првих девет месеци 2017. године уписано: 63
предмета у уписник М и 165 предмета у уписник ЈП, од којих је решено 219 предмета
или 95,60% из ових уписника.

Раздео 5, глава 5.1 Управа Градске општине Звездара
06020001 – Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
295.721.225 динара а реализована су у износу од 164.234.499 динара или 55,54% у
односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од
281.838.824 динара а реализовани у износу од 154.747.132 динара или 54,91% у односу
на план, за функцију 130 коришћена су средства донација од осталих нивоа власти
(извор 07) која су планирана у износу од 140.401 динара а реализована у износу од
74.710 динара или 53,21% у односу на план; средства из вишка прихода из ранијих
година (ивор 13) која су планирана у износу од 13.742.000 динара реализована су у
износу од 9.412.657 динара или 68,50% у односу на план.
Циљ: Функционисање управе
Индикатор: Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван
законског рока) – циљана вредност 8.200, остварена вредност 5.077
Према Извештају Службе за управљање документима, за период 01.01. – 30.09.2017.
године, у свим организационим јединицама Управе Градске општине Звездара укупно
је примљено 7588 управних и вануправних предмета. Од овог броја вануправних је
4839 предмета, а 2749 управних предмета. Од укупног броја примљених предмета у
задатом периоду решено је 5077 предмета, док је поступку решавања 2511 предмета.
Проценат решених предмета у календарској години - од укупног броја решених
предмета, који је 5077:
- у законом предвиђеном року решено је 4207 предмета, што представља 82,86%
решених предмета;
- по истеку законског рока решено је 870 предмета, што представља 17,14%
решених предмета.
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06020001 – Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 620
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
46.268.775 динара, а реализована у укупном износу од 1.027.200 или 2,22% у односу на
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 9.440.000 динара, а
реализовани у износу од 1.027.200 динара или 10,88% у односу на план, за функцију
620 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од
32.000.000 динара, као и средства од вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у
износу од 4.828.775 динара.
Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина
Индикатор: Проценат реализације планираних активности (циљана вредност 55%,
остварена вредност 7%)
У периоду од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године у оквиру ове програмске
активности реализовани су следећи пројекти:
- Технички преглед објекта здравствене станице Мали Мокри Луг реализован је на
основу Уговора XVI бр. 404-2- 29/3 од 20.03.2017. године. Уговорена вредност радова
је била 352.200 динара. Процењена вредност радова у програмском буџету износила је
360.000 динара. Уштеда је износила 7.800 динара и настала је услед корекције цена на
тржишту.
- Трансферисана су средства за набавку холтер ЕКГ апарата за потребе дома здравља
''Звездара'' у износу од 675.000 динара и то на основу Одлуке Скупштине општине
Звездара IX број 011-1-7 од 17. фебруара 2017. године.
У овом периоду су вршене припремне радње потребне за остале активности чија
реализација се очекује у наредном периоду
06020003 – Програмска активност – Сервисирање јавног дуга, функција 170
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
108.053.655 динара а реализована су у износу од 100.247.750 динара или 92,78% у
односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од
25.410.000 динара а извршени у износу од 17.604.096 динара или 69,28% у односу на
план, за функцију 170 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих година
(ивор 13) која су планирана у износу од 5.093.585 динара а која су реализована у износу
од 5.093.585 динара или 100% у односу на план, као и средства примања од домаћих
задуживања (извор 10) која су планирана у износу од 77.550.070 динара, а која су
реализована у износу од 77.550.069 динара или 100% у односу на план.
Циљ: Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних
инвестиционих расхода
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Индикатор: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих
расхода у укупном јавног дугу општине (циљана вредност <13%, остварена вредност
5,19%).
Остварена вредност у односу на циљану вредност показује да је остварен циљ
програмске активности без угрожавања ликвидности буџета.
Примања од домаћих задуживања планирана су у износу од 77.550.070 динара
задуживањем код Banca Intesa AD и утрошена су у целости за рефинансирање два
кредита за капиталне инвестиционе радове код Unicredit банке.
06020006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
11.369.500 динара а реализована су у износу од 355.872 динара или 3,13% у односу на
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 500.000 динара
а извршени у износу од 355.872 динара или 71,17% у односу на годишњи план, за
програмску активност 06020006 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих
година (ивор 13) у износу од 5.112.500 динара а која нису извршена у извештајном
периоду, такође планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у
износу од 4.557.000 динара која нису реализована, као и средства донација од
невладиних организација и појединаца (извор 08) у износу од 1.200.000 динара која
исто још увек нису реализована.
Циљ: Квалитетно обављање инспекцијских послова
Индикатор: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета
(циљана вредност 70%, остварена вредност 54,5%)
Број нерешених предмета у првом кварталу 2017. године у односу на број укупно
примљених предмета у истом периоду је дат као просек примљених предмета у
грађевинској и комуналној инспекцији.
Осим тога, законски рок за решавање управних предмета је 60 дана, тако да је велики
број нерешених предмета примљених у првом кварталу и даље у оквиру законског рока
за решавање и не може се рећи да је тиме умањен квалитет обављања инспекцијских
послова. Проценат предмета који нису решени у законом предвиђеном року у односу на
укупан број примљених предмета износи 7%, што значи да се 93% предмета решава у
року.
Такође напомињемо да су грађани током прве половине године и даље обавештавали
грађевинску инспекцију о незаконито изграђеним објектима ради пописивања истих у
циљу озакоњења, тако да је број пристиглих предмета превазилазио могућности
расположивих капацитета када је у питању ефикасност решавања предмета.
У извештајном периоду трошкови извршења су износили 355.872 динара и реализовани
су у складу са Уговором бр. XVI 404-44 од 13.04.2016. закљученог са „Норис
инжењеринг“ д.о.о. из Београда.
Планирана средства нису реализована зато што је у поступку избор фирме за рушење.
Након окончања поступка наставиће се са реализацијом планираних средстава.
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06020009 – Програмска активност – Текућа буџетска резерва, функција 130
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
2.450.500 динара.
06020010 – Програмска активност – Стална буџетска резерва, функција 130
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
300.000 динара.
ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901

09010001 – Програмска активност – Социјалне помоћи, функција 090
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
4.849.363 динара а реализована су у износу од 1.451.086 динара или 29,92% у односу на
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 4.448.000
динара а реализовани у износу од 1.249.723 динара или 28,10% у односу на план, за
програмску активност 09010001 коришћена су и средства донација од осталих нивоа
власти (извор 07) која су планирана у износу од 201.363 динара а реализована у истом
износу или 100% у односу на план, такође за ову програмску активност планирана су
средства донација од невладиних организација и појединаца (извор 08) у износу од
200.000 динара а која још увек нису реализована.
Циљ: Унапређење заштите сиромашних
Индикатор: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (циљана
вредност 200, остварена вредност 280)
За накнаду за случај смрти утошено је 354.083 динара, а за услуге по уговору 561.788
динара.
За помоћ избеглим и интерно расељеним лицима исплаћено је 201.363 динара од
трансферисаних средстава добијених од Комесаријата за избегла и интерно расељена
лица. Од наведеног износа, 35.363 динара утрошено је на име покривања дела трошкова
сахране за избегла и расељена лица.
За услугу постављања грађевинског контејнера и повезивања истог на канализациону и
водоводну мрежу утрошено је 333.852 динара.
09010003 – Програмска активност – Подршка социо хуманитарним организацијама,
функција 090
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За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
3.970.000 динара а реализована су у износу од 2.294.620 динара или 57,80% у односу на
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.970.000
динара а извршени у износу од 294.620 динара или 14,96% у односу на план, за
програмску активност 09010003 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих
година (ивор 13) у износу од 2.000.000 динара а која су извршена у износу од 2.000.000
динара или 100% у односу на план.
Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници
Индикатори: 1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из
буџета града/општине (циљана вредност 10, остварена вредност 9); 2. Број програма
које реализују ове организације (циљана вредност 10, остварена вредност 11)
Износ од 54.519 динара утрошен је за рефундацију трошкова по споразуму са
Удружењем пензионера, износ од 133.250 динара утрошен је за услуге знаковног
превођења по споразуму са Удружењем тумача за лица оштећеног слуха Србије
(УТЛОСС). Износ од 4.620 динара, утрошен је за набавку пехара за меморијални
турнир у малом фудбалу ''Душан Јовановић''. Износ од 860.000 динара утрошен за
суфинансирање социо хуманитарног програма Градског центра за социјални рад –
Звездара; износ од 400.000 динара утрошен је за суфинансирање пројекта/програма
''Социјално едукативни тренажни програм'' Падобранског клуба ветерана 63.
Падобранске бригаде ''Архистратиг''; износ од 50.000 динара утрошен је за
суфинансирање пројекта/програма ''Избеглице и њихов живот'' Удружења избеглих,
расељених и досељених лица Завичај Београд; износ од 200.000 динара утрошен је за
суфинансирање пројекта/програма ''Да будемо равноправни'' Центра за реинтеграцију и
активизам Београда; износ од 100.000 динара утрошен је за суфинансирање
пројекта/програма ''Јога за здраво старење'' спортског удружења ''Јога Центар Сјај'';
износ од 100.000 динара утрошен је за суфинансирање пројекта/програма ''Јачање
капацитета локалне канцеларије'' Удружења ратних ветерана града Београда; износ од
100.000 динара утрошен је за суфинансирање пројекта/програма ''Телеасистенција –
брига о старим лицима'' Удружења пензионера општине Звездара; износ од 190.000
динара утрошен је за суфинансирање пројекта/програма ''Стварамо заједно'' Заштите
традиције Малог и Великог Мокрог луга ''ЛУГ''. За учешће Градске општине
Звездара/Волонтерског сервиса Звездаре на манифестацији ''Сајам за треће доба (55+)'',
утошен је износ од 102.230 динара.
09010008 – Програмска активност – Подршка старијим лицима и/или особама са
инвалидитетом, функција 090
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
12.000.000 динара.
Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом
Индикатори: 1. Број услуга (очекивана вредност 20); 2. Број корисника услуга
(очекивана вредност 89)
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У оквиру ове програмске активности одустало се од социјалне услуге геронтодомаћица
тако да средства у износу од 5.000.000 динара планирана за те намене нису утрошена.
За активности са циљем подршке старијим и/или особама са инвалидитетом Одлуком о
ребалансу буџета планирано је додатних 7.000.000 динара.
Реализација активности и утрошак средстава у укупном износу од 12.000.00 динара
планира се до краја године.
09011002 – Пројекат – Волонтерски сервис, функција 090
За наведени програм/пројекат планирана су средства из буџета у укупном износу од
1.656.760 динара а реализована су у износу од 790.358 динара или 47,71% у односу на
годишњи план.
Циљ: Повећање степена личног задовољства корисника волонтерске подршке и
волонтера са вођењем родне статистике
Индикатори: 1. Степен задовољства корисника (очекивана вредност 4,5 – остварена
вредност 4,8); 2. Степен задовољства волонтера (очекивана вредност 4,5 – остварена
вредност 4,6)
За накнаду за превоз волонтера утрошено 218.400 динара.
За услуге организовања и реализације активности Програма рада Волонтерског
сервиса, утрошено је 191.416 динара.
За набавку хигијенских пакета утрошен је износ од 287.422 динара, док је за набавку
радионичарског материјала утрошено је 93.120 динара.
09011003 – Пројекат – Реализација ЛАПЗ, функција 090
За наведени програм/пројекат планирана су средства из буџета у укупном износу од
3.340.000 динара, а реализована у износу од 2.900.000 динара или 86,83% у односу на
план.
Циљ: Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја
запослених
Индикатори: 1. Број организованих стручних скупова (циљана вредност 5, остварена 3),
2. Број запослених (циљана вредност 20-30)
Од планираних 5 вредности за први индикактор релизоване су 3 и то Сајам образовања
и Сајам запошљавања и едукација за незапослене жене +45 за које нису трошена
буџетска средства.
У извештајном периоду у оквиру прописаних процедура у реализацији активних мера
запошљавања које су дефинисане у ЛАПЗ, потписан је Споразум са Националном
службом за запошљавање и расписана сва три панирана конкурса: за програм јавних
радова, субвенције за самозапошљавање и програм стучне праксе.
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Средства у износу од 2.900.000 динара (учешће општине са 55% од укупне вредности
активних мера запошљавања) су у целости трансферисана на рачун Националне службе
за запошљавање.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201

12010002 – Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, функција 820
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
3.714.900 динара а реализована су у износу од 2.840.721 динара или 76,47% у односу на
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.514.900
динара а извршени у износу од 2.705.281 динара или 76,97% у односу на план, за
програмску активност 12010002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих
година (ивор 13) у износу од 200.000 динара а која су извршена у износу од 135.440
динара или 67,72% у односу на план.

Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде
Индикатор: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине
(циљана вредност 30, остварена 22)
За специјализоване услуге утрошено је укупно 478.600 динара:
- Летњи позоришни дани на Олимпу 205.000 динара
- Дежурно медицинско особље за време манифестације (концерта) на Коњарнику
18.000 динара
- Усуга превоза деце до биоскопа у износу од 108.000 динара 15.09.2017. године.
- Изнајмљивање опреме за манифестацију Ђаци генерације у износу од 147.600 динара
За финансирање или суфинансирање програма/пројекта у култури утрошено је
1.900.000 динара.
Износ од 79.603 динара утрошен је по основу уговора о делу за реализацију програма у
оквиру манифестације ''Дани мултикултуралности – Дани Кубе на Звездари'',
предвиђене Календаром догађаја и манифестација ГО Звездара у 2017. години.
Износ од 247.048 динара, утрошен је основу уговора о делу који је закључен са
члановима Комисије за избор пројеката из области културе за 2017. годину.

12011001 – Пројекат – Позориште Звездариште, функција 820
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За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.480.000
динара а која су реализована у износу од 103.277 динара или 2,97% у односу на план.
Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.000.000 динара а извршени у
износу од 103.277 динара или 3,44% у односу на план, за пројекат 12011001 планирана
су и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у износу од 480.000 динара
која још увек нису реализована.

Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште ће се одржати у последњој недељи
новембра 2017. године.
Пројектне активности ће бити реализоване током последњег квартала 2017. године.
За селектора фестивала изабран је Жељко Хубач драмски писац, и тим поводом је
Градска општина Звездара са њим закључила уговор.
Износ од 8.340 динара утрошен је за претплату за држање интернет презентације, као и
за обнову регистрације домена zvezdariste.org, док је износ од 94.937 динара утрошен
по основу уговора за услуге селектору фестивала.
12011002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820
За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 1.000.000
динара а која су реализована у износу од 350.000 динара или 35,00% у односу на план.
За овај пројекат је у буџету ГО Звездара за 2017. годину планирано 1.000.000 динара.
Потписан је уговор са Европским удружењем наставника Србије за реализацију услуге
организације програма у области Музика, и трансферисана средства у вредности од
350.000 динара. Објављен је позив за доставу програма за остале програмске
активности, за преостала средства у износу од 650.000 динара.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301

13010001 – Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, функција 810
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
990.000 динара која су реализована у износу од 970.000 динара или 97,98% у односу на
план.
Циљ: Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација
преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини
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Индикатори: 1. Број посебних програма спортских организација финансираних од
стране града/општине (очекивана вредност 5); 2. Број годишњих програма спортских
организација финансираних од стране града/општине (очекивана вредност 10)
По расписаном Јавном позиву за доделу средстава за годишње програме у 2017.
години, спортским клубовима, спортским удружењима и пристиглим захтевима,
Комисија је по спроведеној процедури определила средства на следећи начин:
1. Спортски савез Звездара
580.000 динара
2.Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Звездара 30.000 динара
3.Клуб за рекреацију "Ранковић"
10.000 динара
4.Карате клуб "Раднички"
30.000 динара
5. Џудо клуб "Кобра"
20.000 динара
6.Шаховски клуб "Раднички"
30.000 динара
7. Теквондо клуб "Кобра"
20.000 динара
8. Спортско друштво "Раднички"
180.000 динара
9. Шаховски клуб "Ћирило и Методије"
10.000 динара
10.Активити центар
40.000 динара
11. Плесни клуб ''Аурора''
20.000 динара

13010002 – Програмска активност – Подршка предшколском и школском спорту,
функција 810
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
3.370.000 динара а која су реализована у износу од 2.128.233 динара или 63,15% у
односу на план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.870.000
динара, а реализовани у износу од 628.233 или 33,60% у односу на план, за програмску
активност 13010002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор
13) у износу од 1.500.000 динара која су реализована у износу од 1.500.000 динара или
100% у односу на план.
Циљ: Унапређење предшколског и школског спорта
Индикатор: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском
спорту (очекивана вредност 14, остварена вредност 20)
За подршку годишњих програма спортских организација утрошено је 1.130.000 динара,
док је за набавку спортске опреме утрошено је 998.233 динара.
13010004 – Програмска активност – Функционисање локалних спортских установа,
функција 810
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
16.000.000 динара а реализована су у износу од 14.500.000 динара или 90,63% у односу
на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 7.000.000
динара а извршени у износу од 5.500.000 динара или 78,57% у односу на план, за
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програмску активност 13010004 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих
година (ивор 13) у износу од 9.000.000 динара а која су извршена у износу од 9.000.000
динара или 100% у односу на план.
Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта
Индикатор: Број програма које реализују установе из области спорта (циљана вредност
8)
У овом извештајном периоду, ЈП Спортски центар ''Олимп'' је на име капиталних
трансфера пребачено 10.000.000 динара, а за манифестације 4.500.000 динара.
ЈП Спортски ценар ''Олимп'' има обавезу да кроз Извештај о раду правда трансферисана
средства на основу чега ће се утврдити испуњеност циља за ову програмску активност.
ЈП Спортски ценар „Олимп“ је кроз извештај о раду, за период
30.09.2017. године, правдао трансферисана средства на следећи начин:

01.01.2017. –

„У оквиру капиталног буџета и добијених средстава у висини од 10.000.000 динара
извршили смо радове који су били неопходни за нормалан рад и фунционисање
спортског центра, пливалишта, клизалишта као и због безбедности корисника услуга
спортског центра и запослених и то следеће радове:
Сервисирали опрему на клизалишту;
Реновирали дно и зидове дечјег базена;
Извршили санацију равног крова на средњем нивоу код просторија Спортске
академије (тј.терасе изнад женске теретане);
Извршили набавку централина и сонди, базенске технике и материјала;
Извршили поправку и сређивање фасаде;
Извршили радове на риголама базена;
Извршили поправке машинских инсталација у зградама, водоинсталатерске
мреже;
Извршили радове на дренажи спољних терена;
Извршили радове на обнављању површинског слоја терена за рекреацију;
Извршили браварске радове;
Извршили радове на одржавању електронског и енергетског система и извели
електро – радове јаке струје;
Такође су нам за реализацију наведених активности биле неопходне
припремне радње у виду пројеката, предмера и предрачуна и стручног надзора .
Укупна вредност извршених радова износи 12.608.617 динара. До сада смо према
Оснивачу оправдали износ од 8.281.767. динара. Преостали део од 1.718.233 динара
ћемо оправдати до краја буџетске године. Из сопственог пословања се финансирају
радови у висини од 2.608.617 динара.
Наглашавамо да смо због степена хитности били приморани да одустанемо од
неких првобитно планираних радова, да би смо спровели одређене радове који су
по значају приоритетнији, као што су електро радови јаке струје и други. На тај
начин смо обезбедили несметано функционисање Центра“.
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У оквиру текућих трансфера – манифестације, Спортски центар „Олимп“ је кроз
извештај о раду правдао средства на следећи начин:
Програм спортско-рекреативне активности Зима Олимп 2017- први квартал 2017.
- Зимска рекреација за ученике основних и средњих школа од 16.01. до 28.02.2017
године. Организовали смо: Камп у фискултурној сали ( атлетика, кошарка,одбојка,
рукомет, мали фудбал и обилазак Астрономске опсерваторије) који је похађало
300 деце, Камп у трим сали ( борилачки спортови: кик бокс, џудо, карате и
клизалиште) који је похађало 200 деце, Камп у трим сали који обухвата( плес,
зумбу, аеробик и клизалиште) који је похађало 300 деце. Камп је подразумевао
целодневни боравак деце у ЈПСЦ Олимп уз ужину и ручак, камп се одржавао
сваког радног дана током зимског распуста. Поред кампова организовали смо:
школу клизања коју је похађало 100 деце, рекреативно клизање за школску децу
где је прошло 1000 деце.
- Бесплатан улазак ученика основних и средњих школа на клизалиште 2017 –
радним данима за време зимског распуста од 10 до 16 часова ђаци су бесплатно
улазили на клизалиште. На клизалишту прошло око 1000 деце.
Утрошена и оправдана средства за први квартал су: 1.500.000 динара.
Спортско – рекреативни програми који су се спровели у пролећном периоду су:други квартал 2017.
- Јога - Јога тренинг намењен је свим узрастима јер обухвата вежбе истезања,
релаксације и дисања које су важне младима, радно активним људима под
свакодневним стресом, али и старијима код којих побољшавају опште стање
организма. Јога се одржавала три пута недељно.
- Таи чи – Намењен пензионерима а акценат у овим вежбама стављен је на
повезивање леве и десне стране тела као и прецизно извођење покрета уз правилно
дисање. Полако и тачно извођење покрета покреће микроциркулацију у мозгу, што
је веома битно у старијој доби. Таи-чи се одржавао два пута недељно.
- Школа кошарке – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне
школе, обухвата учење основних кошаркашких елемената као што су: вођење
лопте-дриблинг, држање, хватање лопте, додавање лопте, шутирање. Такође учење
кретање играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању.
Тренинзи су се одржавали четри пута недељно.
- Школа одбојке – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне
школе, обухвата учење основних одбојкашких елемената као што су: сервис (
основни и смеч), пријем лопте и додавање лопте. Такође учење кретање играча без
лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању. Тренинзи су се
одржавали три пута недељно.
- Школа рукомета – У школи рукомета учићемо основне техничке елементе као
што су одбрамбени став, шутирање лопте, додавање лопте. Организоване су
утакмице са вршњацима. Тренинзи су се одржавали четри пута недељно.
- Школица спорта за децу - У питању су тренинзи умереног интензитета на којима
се развијала координација и аеробна издржљивост пре свега. Тренинзи су се
одржавали три пута недељно.
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- Школа кик бокса – Прoгрaм рaдa je зaснoвaн нa oбучaвaњу тeхникe бoксa и кикбoксa штo пoдрaзумeвa вeжбaњe стaвa, гaрдa ,удaрaцa и oдбрaнa рукaмa и нoгaмa,
eлeмeнaтa дoгoвoрeнoг и слoбoднoг спaрингa. Прoгрaм прaти и рaзвиjaњe oпштe и
спeцифичнe физичкe припрeмe спoртиста, гдe нaпрeдни вeжбaчи вeжбajу
тaкмичaрски прoгрaм a пoчeтници уживajу у квaлитeтнoм трeнингу oснoвнe oбукe.
Тренинзи су се одржавали три пута недељно.
- Спортска рекреација и фитнес за жене – Спортска рекреација за жене је
произашла из аеробика средњег интензитета. Оптерећења су заснована на
принципима рекреације и савремене науке спорта. Примењене вежбе су искључиво
у функцији здравља целокупног организма. Различите кореографије вежби су
примењене за вежбање свих мишићних група што тренинг чини занимљивим а
одликује их значајна потрошња калорија. Тренинзи су се одржавали три пута
недељно .
- Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби) – Програм је
намењен средњој и старијој узрасној доби и обухвата терапеутске вежбе лаганог
интензитета. Вежбањем се постиже побољшање кондиције, јачање и еластичност
мишића, смањује се ризик за настанак остеопорозе и дегенеративних болести
кичменог стуба које су последице неактивности. Тренинзи су се одржавали два
пута недељно.
Утрошена и оправдана средства за други квартал су: 1.500.000 динара.
Летња рекреација за ученике основних и средњих школа Олимп 2017, сви
програми су се спровели у потпуности, а то су:- трећи квартал 2017
Летњи камп (целодневни боравак) у Трим сали (борилачки спортови као што су
џудо, карате, кик бокс и одлазак на Базен рекреативно пливање),
Летњи камп (целодневни боравак) у амфитеатру (плес, зумба, аеробик, фитнес и
пилатес и одлазак на Базен рекреативно пливање),
Летњи камп ( целодневни боравак) у фискултурној сали (атлетика, одбојка,
кошарка, рукомет, мали фудбал и одлазак на Базен рекреативно пливање),
Корекција технике пливања,
Школа пливања (појединачна и групна),
Школа ватерпола,
Школа роњења,
Рекреативно пливање
- Бесплатан улазак ученика основних и средњих школа на Базен 2017 – Средом је
за време летњег распуста од 10 до 19 часова био бесплатан улазак на Базен уз ђачку
књижицу.
Програм летње рекреације је трајао од 21.јуна до 31.августа 2017.године. Број
корисника програма летње рекреације преко 4000 ученика основних и средњих
школа са Звездаре и других градских општина.
Утрошена и спремна за правдање средства за трећи квартал су: 1.500.000 динара.“.
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13010005 – Програмска активност – Спровођење омладинске политике, функција 950
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
1.500.000 динара која су реализована у истом износу или 100% у односу на годишњи
план.
Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Индикатор: Број младих корисника услуга мера омладинске политике (планирана
вредност 200)
Средства планирана за ову програмску активност утрошена су у целости у извештајном
периоду, и то:
- износ од 180.000 динара исплаћен је КУД-у "Свети Сава" за суфинансирање пројекта
"Поскочи и заиграј - здравље и традицију сачувај",
- износ од 100.000 динара исплаћен је Плесном клубу "СПИН" за суфинансирање
пројекта "Култура плеса",
- износ од 100.000 динара исплаћен је Центру за мултидисциплинарна истраживања и
комуникацију за суфинансирање пројекта "Српска средњевековна историја кроз призму
женских улога са изложбом слика",
- износ од 100.000 динара исплаћен је Одреду извиђача Н.Х. "Миодраг Миловановић Луне" за суфинансирање пројекта "Здрав живот у здравој средини",
- износ од 650.000 динара исплаћен је Савезу младих "Вибе 4420" за суфинансирање
пројекта "Бесплатни курсеви за младе",
- износ од 200.000 динара исплаћен је Црвеном крсту Звездара за суфинансирање
пројекта "Обука за инструкторе прве помоћи" и
- износ од 170.000 динара исплаћен је Удружењу грађана "Наша деца" за
суфинансирање пројекта "Обука и развој вештина за запошљавање особа са
инвалидитетом".

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2002

20021001 – Пројекат – Исхрана и смештај ученика, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.700.000
динара а реализована су у износу од 2.089.391 динара или 56,47% у односу на годишњи
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.700.000 динара а који
су извршени у износу од 89.391 динара или 5,26% у односу на план за пројекат
20021001 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у
износу од 2.000.000 динара а која су извршена у износу од 2.000.000 динара или 100% у
односу на план.
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Циљ: Повећање доступности и приступачности основног и средњег образовања деци са
сметњама у развоју
Индикатори: 1. Број деце која остварују право на бесплатну исхрану у школи (циљана
вредност 115, остварена 120), 2. Број деце која остварују право на бесплатну исхрану и
смештај у школи са домом за ученике (циљана вредност 6, остварена 3)
На основу исказаних потреба, броја ученика који остварују право на бесплатну
исхрану, броја наставних дана и цене коштања оброка које су доставиле школе, у
буџету за 2017. годину планирано је 3.700.000 динара.
У извештајном периоду трансферисано је укупно 2.089.391 динар за трошкове исхране
и смештаја ученика на основу захтева 13 школа.

20021002 – Пројекат – Текуће поправке школа, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 22.000.000
динара а реализована су у износу од 13.161.776 динара или 59,83% у односу на
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 2.211.000
динара, за пројекат 20021002 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих
година (ивор 13) у износу од 11.789.000 динара а која су извршена у истом износу или
100% у односу на план, такође су планирана и средства донација од осталих нивоа
власти (извор 07) у износу од 8.000.000 динара.
Циљ: Унапређење услова и безбедности за боравак деце у основним школама на
територији ГО Звездара
Индикатор: Износ средстава буџета који се издваја за текуће поправке школа (циљана
вредност 12.000.000 динара, остварена вредност 22.000.000)
У извештајном периоду у 13 основних школа и једном вртићу у укупно 26 поступака,
урађени су грађевински радови на текућем одржавању (кречење, подополагачки
радови, водоинсталатерски радови, хидроизолациони радови, замена унутрашње и
фасадне столарије као и радови на постављању дела ограде) и три хитне интервенције,
у укупној вредности од 13.161.776 динара.
Текуће одржавање:
1.ОШ ''Десанка Максимовић" - кречење фискултурне сале 491.367 динара
2. ОШ ''Павле Савић'' - радови на постављању подних облога 591.308 динара
3. ОШ "Бошко Буха"- кречење у свечаној сали 499.630 динара
4. ОШ "Марија Бурсаћ"- санација тоалета и хидроизолациони радови 469.360 динара
5. ОШ "Ћирило и Методије"- израда ограде око школског дворишта 598.896 динара
6.ОШ "Јелена Ћетковић" - израда ограде око школског дворишта 499.280 динара
7.ОШ "Бошко Буха"- замена спољне столарије 599.700 динара
8.ОШ "Марија Бурсаћ"- санација улазног степеништа 496.750 динара
9.ОШ "Стеван Синђелић" - замена унутрашње столарије 590.928 динара
10.ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" - замена унутрашње столарије 498.436 динара
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11.ОШ "Владислав Петковић Дис" - санација инсталација водоводних цеви 458.800
динара
12.ОШ "Марија Бурсаћ"- Пројекат санације фасаде 594.000 динара
13.ОШ "Владислав Петковић Дис"-замена улазних врата 310.000 динара
14.ОШ "Ћирило и Методије"-Пројекат замене фасадне столарије 493.000 динара
15.ОШ "Десанка Максимовић"- израда ограде око школског дворишта 496.992 динара
16.ОШ "Бошко Буха"- израда ограде око спортског игралишта 498.980 динара
17.ОШ "Ћирило и Методије"- замена дела фасадне столарије 598.560 динара
18.ОШ "1 300 каплара "- замена капија и дела ограде школског дворишта 499.025
динара
19.ОШ "Десанка Максимовић"- осветљење фискултурне сале 498.200 динара
20. ПУ ''Звездара'', вртић ''Славуј'' – молерски радови 395.160 динара
21. ОШ ''Павле Савић'' – замена дела водоводне мреже 182.000 динара
22. ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић'' – електромонтажни радови 499.200 динара
23. ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић'' – зидарски радови 496.750 динара
24. ОШ ''Вељко Дугошевић'' – санација дела водоводне мреже 474.980 динара
25. ОШ "1 300 каплара "- занатски радови 594.972 динара
26. ОШ "1 300 каплара "- бојадерски радови 595.656 динара
Хитне интервенције:
1.ОШ "Драгојло Дудић"- одгушење канализационе мреже 28.000 динара
2. ОШ ''Бошко Буха'' – поправка електроинсталација 36.786 динара
3. ОШ ''Марија Бурсаћ'' – одгушење канализације 49.500 динара
4. ОШ ''Иван Горан Ковачић'' – одгушење канализације 12.000 динара
Одржавање платформе за подизање инвалидских колица у ОШ ''Бошко Буха'' плаћено је
13.560 динара
Одлуком о ребалансу буџета, за овај пројекат планиран је износ од 8.000.000 динара
(трансферна средства из града) као наменска средства за радове у три основне школе. У
овом извештајном периоду средства још увек нису реализована.

20021003 – Пројекат – Превоз ученика, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 10.235.751
динара а реализована су у износу од 5.522.978 динара или 53,96% у односу на годишњи
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 8.235.751 динара а који
су извршени у износу од 3.522.978 динара или 42,78% у односу на план за пројекат
20021003 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (ивор 13) у
износу од 2.000.000 динара а која су извршена у износу од 2.000.000 динара или 100% у
односу на план.
Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама
у развоју
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Индикатор: Број деце за коју се организује превоз (циљана вредност 50, остварена
вредност 50)
У извештајном периоду укупно је трансферисано 5.522.978 динара за превоз укупно 50
ученика ОШ ''Бошко Буха'', као и за два пратиоца током превоза, на две аутобуске
линије:
1. Бегаљица – ОШ ''Бошко Буха'' – Бегаљица
2. Јабучки рит – ОШ ''Бошко Буха'' – Јабучки рит

20021004 – Пројекат – Награде ученицима, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.320.000
динара која су реализована у износу од 653.200 динара или 28,16% у односу на план.
Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама
Индикатори: 1. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на
укупан број деце у школама (очекивана вредност 25); 2. Број деце која су освојила
место на републичким такмичењима (очекивана вредност 135)
Планирано је и да ученици који су освојили једно од прва три места на републичким
такмичењима буду награђени, као и њихови наставници-ментори. До сада су стигли
подаци о резултатима републичких и међународних такмичења из 15 од 23 основних и
средњих школа (68 појединачних и 39 екипних награда).
У складу са Одлуком о награђивању ученика и њихових наставника-ментора из буџета
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда“ број 15/15), а на основу
Закључка Већа ГО Звездара ХI бр. 06-17/17 oд 23.06.2017. године, свих 23 ученика
генерације из основних и средњих школа са подручја Градске општине Звездара
награђени су за изузетне резултате.
Ученици генерације су награђени новчаном наградом у износу од 20.000 динара (23
ученика – укупно 460.000 динара) и сезонском пропусницом за базен у Спортском
центру ''Олимп Звездара'' у вредности од 8.400 динара (23 ученика – укупно 193.200
динара)
Основне и средње школе на Звездари су доставиле податке о ученицима који су
освојили републичке награде и њиховим наставницима-менторима.
Пројектне активности ће бити реализоване у четвртом кварталу 2017. године, поводом
Дана општине Звездара.

20021005 – Пројекат – Превоз ученика на републичка такмичења, функција 912
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За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 240.000
динара, а реализована су у износу од 238.683 динара или 99,45% у односу на план.
У извештајном периоду поднето је 19 захтева основних школа за превоз ученика на
републичка такмичења, и то:

ШКОЛА
ОШ ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ
ОШ ВЕЉКО
ДУГОШЕВИЋ
ОМШ ВЛАДИМИР
ЂОРЂЕВИЋ
ГЕОДЕТСКО ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
ФАРМАЦЕУТСКО
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА
ШКОЛА
ОШ ПАВЛЕ САВИЋ
ФАРМАЦЕУТСКО
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА
ШКОЛА
ОШ СТЕВАН
СИНЂЕЛИЋ
ОШ ПАВЛЕ САВИЋ
ОШ ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ
ОШ СТЕВАН
СИНЂЕЛИЋ
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
ОШ ПАВЛЕ САВИЋ
ФАРМАЦЕУТСКО
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА
ШКОЛА
ОШ ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ
ОШ 1300 КАПЛАРА
ОШ ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ
ФАРМАЦЕУТСКО
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА
ШКОЛА

ТАКМИЧЕЊЕ

ИЗНОС

ПЕРИОД

ФИЗИКА

8.492,00

април, Шабац

4.600,00

април, Шабац

32.500,00

мај, Зрењанин

38.600,00

мај, Нови Сад

10.680,00

април, Врање

7.000,00

мај, Шабац

5.260,00

мај, Прокупље

ФИЗИКА
реп.фестивал балетских и
музичких школа
реп.такмичење Геодетских
школа
реп.такмичење из
математике
реп.такмичење из
географије
реп.такмичење из
aнатомије и физиологије
реп.такмичење из хемије
реп.такмичење из
књижевности
реп.такмичење из историје
реп.такмичење из хемије
такмичење грађевинских и
геодетских школа
историја
реп.такмичење из српског
језика
реп.такмичење из хемије
реп.такмичење из
географије
реп.такмичење из српског
језика
реп.такмичење из српског
језика

3.080,00
20.000,00
6.980,00

мај, Свилајнац
мај, Сремски
Карловци
мај, Крупањ

1.820,00

мај, Шабац

39.850,00
34.900,00

мај, Нови Сад
мај, Крупањ

2.040,00
2.480,00

мај,
Ср.Карловци
мај, Свилајнац

1.400,00

мај, Шабац

6.000,00

мај, Тршић

3.000,00

мај, Тршић
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ОМШ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ ДИС“

реп.такмичење школских
оркестара

12.300,00

мај, Лазаревац

С обзиром на то што су трошкови били мањи од предвиђених, ОШ ''Вељко Дугошевић''
је извршила повраћај средстава ГО Звездара у износу од 2.299 динара, тако да је укупан
износ утрошених средстава у периоду од 01.01. – 30.09.2017. године 238.683 динара.
20021006 – Пројекат – Безбедност деце, функција 912
За наведени програм/пројекат планирана су средства у укупном износу од 4.600.000
динара, а реализована су у износу од 4.150.000 динара или 90,22% у односу на план.
Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 1.600.000 динара и реализовани
у истом износу, односно 100% у односу на план, за пројекат 20021006 планирана су и
средства донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 3.000.000 динара,
која су реализована у износу од 2.550.000 динара, односно 85% у односу на план.
Циљ: Обезбеђивање услова за развој животних вештина код ученика
Индикатори: 1. Број школа које реализују пројекат (очекивана вредност 22); 2. Број
ученика који су укључени у реализацију пројектних активности (очекивана вредност
2.000)
Јавни позив за пријаву програма/пројеката у области унапређења безбедности ученика
у основним и средњим школама у укупно одобреном износу од 1 600.000 динара
(буџетска средства ) расписан је 19.04.2017. године са циљем подизања знања и
вештина код деце и младих у одбрани од насиља, злостављања, занемаривања и
заштите од злоупотребе психоактивних супстанци .
На Јавни позив се пријавило укупно 11 основних и средњих школа са територије
општине Звездара . По разматрању пристиглих пројеката од стране Комисије, средства
су опредељена на следећи начин:
1.ОШ "Вељко Дугошевић" - Оснаживање породице
145.000 динара
2.ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" - Оснаживање породице
145.000 динара
3.ОШ "Стеван Синђелић" - Знање се множи дељењем
190.000 динара
4.ОШ "Драгојло Дудић" - Знање се множи дељењем
190.000 динара
5.ОШ "Бошко Буха" - Стави тачку на бес и избегни стрес
145.000 динара
6.ОШ "Владислав Петковић Дис" - Мењајући себе - мењаш свет
145.000 динара
7.ОШ "1300 КАПЛАРА" - Без насиља молим !
125.000 динара
8.Геодетска техничка школа - Наша безбедност је безбедност друштва 120.000 динара
9.Грађевинска школа - Сигурна и толерантна школа
120.000 динара
10.Седма београдска гимназија - Подржаћу те - знам како!
130.000 динара
11.Фармацеутско-физиотерапеутска - Подизање свести кроз едукацију 145.000 динара
У овом кварталу упућен је јавни позив Удружењима грађана и другим непрофитним
организацијама за реализацију Програма безбедности саобраћаја на путевима Градске
општине Звездара у укупном износу 2.550.000 динара. По спроведеној процедури
изабрана су два програма/пројекта и то:
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1.Удружење "Саобраћајни активизам"- "Мобилни едукативни саобраћајни полигон за
децу"
1.800.000 динара
2.Удружење "Центар за едукацију,превенцију и промоцију у саобраћају"- "Безбедно у
саобраћају"
750.000 динара

Раздео 5, глава 5.3 Месна заједница Звездара
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602
06020002 – Програмска активност – Функционисање месних заједница, функција 160
За наведени програм/програмску активност планирана су средства у укупном износу од
18.287.700 динара а реализована су у износу од 9.399.878 динара или 51,40% у односу
на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 15.087.700
динара а реализовани у износу од 6.199.878 динара или 41,09% у односу на план, за
програмску активност 06020002 коришћена су средства из вишка прихода из ранијих
година (ивор 13) која су планирана у износу од 3.200.000 динара а реализована у истом
износу или 100% у односу на план.
Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем
месних заједница
Индикатор: Број електронских пријава грађана и иницијатива /предлога месних
заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално
становништво (циљана вредност 609, остварена вредност 544)
У извештајном периоду реализовано је 544 пријава грађана и иницијатива/предлога
месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално
становништво.
Достављени захтеви – пријаве грађана су категорисане по областима на које се исте
односе. Служби за вршење заједничких послова се редовно достављају периодични
месечни извештаји о поднетим захтевима – пријавама грађана са свих месних
заједница, које достављају њихови технички секретари на типском обрасцу.

*
* *
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Oдељење за финансије и привреду, доставља Већу Градске општине Нацрт Извештаја
о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за
период јануар – септембар 2017. године на разматрање.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Горица Пурић дипл.ецц

НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Татјана Карановић Лечић дипл. правник

Градска општина Звездара

Припрема и вођење седница општ. Већа и СО

ПР.553.01
Издање 3 Ревизија 4

XI број 06 - 35/17
Скупштинa Градске општине Звездара на основу члана 19. Статута Градске
општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13,
41/13, 40/15 и 132/16), донела је
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017.
ГОДИНЕ

Закључак је донет на седници Скупштине Градске општине Звездара XI број 06 – 35
одржаној 23.10.2017. године.

Доставити:
- Одељењу за финансије и привреду
- Архиви

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Славко Бабић

ФМ 1200-1.03

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Ерор, с.р.

* Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми на адреси //kabinet/ISO

