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У члану 7. Одлуке утврђени су буџетски суфицит, фискални суфицит  и рачун финансирања. 

 

1. Укупно планирани  приходи и примања                                              498.404.451 динара  

2. Укупно планирани  расходи и издаци и  

издаци за набавку нефинансијске имовине                                          518.404.451 динара 

3. Буџетски дефицит (1-2)                                                                           -20.000.000  динара 

                                                                                                                   

Корекција буџетског дефицита:  

                                                                       

    Пренета неутошена средства у износу од :                                                     20.000.000 динара 

 

-   остварени суфицит из 2020. године                                                                20.000.000 динара 

 

                                            

У члану 8. Одлуке приказани су  планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021. 

2022. и 2023 годину. 

 

 

Капитални пројекти у 2021. година   

 

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских 

објеката, инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног 

планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и 

пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину а у 

функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се поред изградње и капиталног 

одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре сматра и улагање у куповину 

зграда и објеката, као и другу нефинансијску имовину чији је век трајања, односно 

коришћења дужи од једне године, независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као 

посебан пројекат унутар програма или као издатак у оквиру одређене програмске активности 

у буџету. Капитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два 

или више корисника буџетских средстава који својим споразумом уређују међусобне односе, 

односно права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта.  

Капитално одржавање је одржавање које осигурава одрживост резултата, исхода и ефеката 

капиталних пројеката и доприноси продужетку очекиваног употребног века добра и повећава 

његову вредност. 

 

У 2021. години за капиталнe пројектe планирана су средства у износу од 34.000.000 динара, и 

то: 

- средства у износу од 13.000.000 динара за oдржавање саобраћајних површина унутар блока 

у улицама: Дом здравља Звездара-дечији улаз, Mатице српске 45А, Војина Ђурашиновића 

29, Миријевски венац 18-20, Светог Николе и Панчина улица, Браће Срнић, Устаничка 182, 

Булевар краља Александра 298 

- средства у износу од 6.000.000 динара за финансирање израде пројектно техничке 

документације за  различите пројекте са којима ће ГО Звездара конкурисати за буџетска 

средства по основу програмског финансирања – у складу са одлукама руководства ГО 

Звездара 

- средства у износу од 15.000.000 динара за финансирање изградње дечијих  игралишта на 

територији ГО Звездара: Николе Груловића - Велики Мокри Луг и Драгослава Срејовића 
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