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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 29. јуна 2021.
године, на основу члана 77. 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“ број 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. тачка
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,
83/14- др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), и члана 19. тачка 2. Статута градске општине
Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19), донела је

ОДЛУКУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
I - ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и
укупни расходи и издаци буџета за 2020. годину утврђују се у следећим износима:
I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним
средствима из ранијих година
608.703.032 динара
II Укупни расходи и издаци
514.171.407 динара
III Разлика (I – II)
94.531.625 динара
Члан 2.
Буџет Градске општине Звездара за 2020. годину је остварен и извршен према следећим
подацима, на нивоу рачуна извршења буџета и консолидованог завршног рачуна, и то:
У Билансу стања (Образац 1) на дан 31. децембра 2020. године, утврђена jе укупна актива
у износу од 836.639 хиљада динара и укупна пасива у износу од 836.639 хиљаде динара,
као и ванбилансна актива у износу од 48.201 хиљада динара и ванбилансна пасива у
износу од 48.201 хиљада динара.
У консолидованом завршном рачуну утврђена је укупна актива и укупна пасива у износу
од 837.608 хиљада динара.
Структура активе и пасиве (Образац 1) дата је према економској класификацији у
следећој табели:
у (000 динара)

Синт.
контo

АКТИВА

011 Некретнине и опрема
016 Нематеријална имовина
110 Дугорочна финансијска имовина

Извршење
буџета
592.175
3.592
128.000

Консолидовани
финансијски
извештај
592.175
3.592
128.000

2
121
122
123
131
211
230
240
250
290
311
321121

Новчана средства
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани
Активна временска разграничења
ПАСИВА
Домаће дугорочне обавезе
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе по основу осталих расхода
Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења
Капитал
Вишак прихода и примања- суфицит

94.531
15.277
364
2.700

95.500
15.277
364
2.700

2.700
15.641
723.767
94.531

2.700
15.641
723.767
95.500

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода за 2020. годину (Образац 2), утврђени су укупно остварени
текући приходи и примања (класа 7 и класа 8) као и извршени расходи и издаци (класа 4,
класа 5 и класа 6) са пренетим средствима из 2019. године (извор 13 и 15), и то:
- рачун извршењe буџета, укупно остварени текући приходи и примања са пренетим
неутрошеним средствима из претходне године у износу од 608.702 хиљадe динара, укупно
извршени расходи и издаци у износу од 514.171 хиљада динара; средства из претходних
година (извор 13 и 15) износе 63.742 хиљада динара;
- консолидовани финансијски извештај, укупно остварени текући приходи и примања у
износу од 641.738 хиљада динара, укупно извршени расходи и издаци у износу од 546.238
хиљада динара; средства из претходних година (извор 13) износе 93.149 хиљаде динара.
Структура резултата пословања

у (000) динара

Остварени текући приходи и примања
- Текући приходи (7)
-Примања од продаје нефинансијске имовине (8)
- Пренета неутрошена средства из претходне године (3)
1. Укупно остварени приходи, примања
и пренета средства (7+8+3)

Извршење
буџета
544.960
0
63.742

Консолидовани
фин. извештај
548.589
0
93.149

608.702

641.738

454.557
54.959

485.629
55.065

4.655
514.171
0

5.544
546.238
0

94.531

95.500

Извршени расходи и издаци
- Текући расходи (4)
- Издаци за нефинансијску имовину (5)
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине (6)
2. Укупно извршени расходи издаци (4+5+6)
Корекција нов. одлива који се не евид преко кл 4, 5, 6
3. Разлика између укупних прихода и примања и
укупних расхода и издатака (1-2)

Члан 4.
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Буџетски суфицит/дефицит, примарни суфицит/дефицит и укупни фискални
резултат буџета и консолидованог рачуна, утврђени су у следећим износима:
у (000) динара

Економска

ОПИС

класификација

1
I УКУПНА СРЕДСТВА

Буџетска

2
3+7+8+9

1. Текући приходи

7

Укупна

средства

средства

средства

3

4

3+4

492.354

II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( 1+2+3 ) 7+8+9

од којих су 1.1. камате

Додатна

116.348

Консолидован
и финансијски
извештај
додатна
средства

консолидовани
финансијски
извештај

5

(3+4)+5

Укупно

608.702

33.036

641.738
548.589
548.589

492.354

52.606

544.960

3.629

492.354

52.606

544.960

3.629

7411

0

0

2. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

0

0

3. Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

9

0

0
0

3.1. Примања од продаје финансијске имовине

92

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

0
63.742

63.742

29.407

93.149

420.308

93.863

514.171

32.067

546.238

4

389.649

64.908

454.557

31.072

485.629

44

0

35

35

5

30.659

24.300

54.959

106

55.065

4.655

4.655

0

4.655

889

889
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IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( 4+5+6 ) 4+5+6
4. Текући расходи
од којих су 4.1. отплате камата
5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци за отплату главнице

61

6.1. Набавка финансијске имовине

62

35

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ
ИЗДАЦИ

(3+7+8+9)-(4+5+6)

72.046

22.485

94.531

969

95.500

VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ
(1+2) - (4+5)

(7+8)-(4+5)

72.046

-36.602

35.444

-27.549

7.895

(VI- ( 1.1. - 4.1.))

(7-7411+8) - (4-44+5)

72.046

-36.567

35.479

-27.549

7.930

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ
(VI+(3.1-6.1))

(7+8)-(4+5)+(92-62)

72.046

-36.602

35.444

-28.438

7.006

IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIII-6.1)

(7+8)-(4+5)+(92-62)+(9161)

72.046

-41.257

30.789

-28.438

2.351

VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ
( УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ минус УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ

4

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 35.444 хиљаде динара,
а у консолидованом финансијском извештају утврђен је суфицит у износу од
7.895 хиљадa динара.
Примарни суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа
наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 35.479
хиљада динара, а у консолидованом финансијском извештају у износу од 7.930
хиљадa динара.
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између
примања по основу продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске
имовине, је утврђен у износу од 35.444 хиљаде динара, а у консолидованом финансијском
извештају у износу од 7.006 хиљада динара.
Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за отплату главнице по
кредитима и износи 30.789 хиљада динара.
Остварени вишак новчаних прилива у износу од 30.789 хиљада динара коригује се за
вишак прихода из ранијих година у износу 63.742 хиљаде динара тако да кориговани
вишак прихода у 2020. години износи 94.531 хиљадa динарa. Утврђени вишак прихода
преноси се у наредну буџетску годину.
Члан 5.
Разлика између укупних прихода и укупних расхода, из члана 2. и 3. ове Одлуке, износи:
- рачун извршење буџета, износ 94.531.625 динара;
- консолидовани финансијски извештај, износ 95.500 хиљада динара.
Остварени вишак прихода - суфицит износи 94.531.625 динара, и то:
- део остварених прихода и примања у износу 20.000.000 динара распоређен је Одлуком о
буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града Београда“ број
146/20):
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13)
- Програмску активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 421 - Стални
трошкови износ од 9.980.000 динара, економска класификација 426 – Материјал износ од
400.000 динара, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти износ
од 1.000.000 динара, намењених покрићу преузетих обавеза из претходне године;
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- Програмску активност 1301-0004, Функционисање локалних спортских установа, на
функцији 810 Услуге рекреације и спорта, економска класификација 465 – Остале дотације
и трансфери, износ од 3.000.000 динара ;
- Програмску активност 0602-0002, Функционисање месних заједница, на функцији 160
Опште јавне услуге некласификоване на друго месту, економска класификација 421 Стални трошкови износ од 5.620.000 динара намењених покрићу преузетих обавеза из
претходне године;
- део оствареног вишка прихода и примања у износу 74.531.625 динара, распоређен је
Одлуком о ребалансу буџета за 2021. годину („Службени лист града Београда“ број 15/21):
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера (извор финансирања 15) у износу од
20.515.311 динара
Уговором о сарадњи број Н 404-16/2014 од 26.12.2014. године који је склопљен
између Градске општине Звездара и Градске управе града Београда за покриће дела
трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, у оквиру раздела 5,
функционална класификација 130, апропријација 422, економска класификација 422192,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма - 0602, програмска
активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу
од 2.920 динара.
-

Уговором о сарадњи број X 401-76 од 18.03.2020. године између Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Звездара за реализацију
помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз
набавку грађевинског материјала, у оквиру раздела 5, функционална класификација 090,
апропријација 426, економска класификација 426919, Програм 11 – Социјална и дечја
заштита, шифра програма - 0901, програмска активност 0901-0001- Једнократне помоћи и
други облици помоћи у износу од 7.425.000 динара.

Уговором број IV-02-401.1-33 од 25.12.2020. године који је склопљен између
Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај и Градске општине Звездара за
финансирање/суфинансирање рада општинскиг тела за координацију за унапређење
безбедности саобраћаја на територији ГО Звездара, у оквиру раздела 5, функционална
класификација 451, Програм 07 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре,
шифра програма - 0701, пројекат 0701-7001- Безбедност у саобраћају, апропријација 512,
економска класификација 512811 у износу од 500.000 динара и апропријација 481,
економска класификација 481941 у износу од 2.500.000 динара.
Решењем градоначелника града Београда број 4-7044/20-Г од 01.12.2020. године у
сврху извршавања обавеза буџета услед смањеног обима прихода узоркованог пандемијом
заразне болести COVID – 19 износ од 10.000.000 динара у оквиру раздела 5:
-програм 0602 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште
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услуге, апропријација 512, економска класификацијa 512221 у износу од 4.221.648
динара
-програм 0602 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште
услуге, апропријација 423, економска класификацијa 423221 у износу од 1.040.000
динара
-програм 0901- Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003 –
Дневне услуге у заједници, функција 090-Социјална заштита некласификована на
другом месту, апропријација 472, економска класификацијa 472931 у износу од
4.238.352 динара
-програм 1801- Здравствена заштита, програмска активност 1801-0003 –
Спровођење активности из области јавног здравља, функција 740 – Услуга јавног
здравља,
апропријација 421, економска класификацијa 421321 у износу од
500.000 динара
Уговором о донацији број ПО651811&665139 за реализацију пројекта „Подршка
ромским породицама и деци на Звездари“ у оквиру програма ROMACTED финансираног
од стране Савета Европе и Европске уније предвиђено је да донатор авансно уплати 80%
средстава донације а 20% након усвајања финалног извештаја. С обзиром да једна
активност из уговора није реализована буџетска средства за предфинансирање су остала
неутрошена и распоређена су у оквиру раздела 5:
-програмску активност 1301-0004, Функционисање локалних спортских установа,
на функцији 810 Услуге рекреације и спорта, економска класификација 465 –
Остале дотације и трансфери, износ од 87.391 динара ;
- остварени вишак прихода и примања у износу 54.016.314 динара (26.472.294 динара
буџетских неутрошених средстава из 2020. године и 27.544.020 динара остварених
прихода преко дозвољеног оквира за потрошњу).
Стање средстава на консолидованом рачуну трезора Градске општине Звездара, на дан
31.12.2020. године износи 95.500.473,51 динар:
- 840-132640-05 Градска општина Звездара – буџет, износ 94.531.625,23 динара;
- 840-4443741-03 Председник ГО Звездара – Пројекат: „Бољи услови живота интерно
расељених лица и повратника на Звездари“ износ 142.977,06 динара
- 840-4890741-28 Председник ГО Звездара - Пројекат: "Корак до запослења – подршка
инклузији припадница ромске популације путем локалног међусекторског партнерства у
Звездари“, износ 825.831,83 динара;
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- 840-1016743-64 Јавно предузеће „Пословни простор Звездара – у ликвидацији“, износ
39,39 динара
Члан 6.
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Позиција

Назив

План за 2020. годину

1

2

Остварење за I-XII

Разлика

2020.године

%

3

4(3 x 100:2)

1. Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (кл. 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

517,394,755

544,960,363

105

517,394,755

544,960,363

105

1

- буџетска средства

464,810,477

492,354,497

106

2

- сопствени приходи

3

- донације

52,584,278

52,605,866

100

нефинансијске имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

576,482,477

509,516,461

88

513,821,104

454,557,219

88

5

- текући буџетски расходи

486,600,976

440,574,203

91

6

- расходи из сопствених прихода

7

- донације

27,220,128

13,983,016

51

(класа 5) у чем у:

62,661,373

54,959,242

88

8

- текући буџетски издаци

37,297,223

36,851,387

99

9

- издаци из сопствених прихода

0

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
4

ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку

0

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

10

- донације

0
25,364,150

18,107,855

0

-59,087,722

35,443,902

-60

35,443,902

-60

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл.
4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу

11

спровођења јавних политика) категорија 62

0

Прим ања од продаје финансијске им овине

12

(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

0

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

-59,087,722

Буџетски суфицит, односно дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и
представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу
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продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
Назив

План за 2020. годину

2

3

Редни број

1
I

Остварење за I-XII

Разлика

2020.године

%

4

5(4 x 100:3)

Примања од задуживања (категорија 91)
Прим ања од продаје финансијске им овине (конта

II
III

9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Неутрошена средства из претходних година

63,742,669

63,742,669

100

IV

Укупно ( I + III )

63,742,669

63,742,669

100

V

Издаци за отплату главнице дуга (61)

4,654,947

4,654,946

100

4,654,947

4,654,946

100

Издаци за набавку финансијске имовине која није у

VI

циљу спровођења јавних политика (део 62)

VII

Укупно ( V + VI )

VIII

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - VII )

59,087,722

59,087,723

100

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и обухвата
примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске
имовине и за отплату кредита и зајмова.
Члан 7.
Вишак прихода – суфицит у износу од 94.531.625 динара (извор 13 и 15) преноси се у
буџет ГО Звездара за 2021. годину и распоређен је кроз програме, програмске активности
и пројекте, и то:
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701
Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре,
функција 451, УКУПНО 36.700.000 динара
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Средства су распоређена на конту 425 – Текућe поправке и одржавање у износу од
22.000.000 динара – извор 13 и конту 511- Зграде и грађевински објекти у износу од
14.700.000 динара – извор 13
Пројекат 0701-7001 Безбедност у саобраћају, функција 451, УКУПНО 3.000.000 динара
Средства су распоређена на конту 481 – Дотације невладиним организацијама у износу од
2.500.000 динара – извор 15, и конту 512 - Машине и опрема у износу од 500.000 динара извор 15
Програм 9 – Основно образовање и васпитање 2002, програмска активност –
Функционисање основних школа - 2002-0001, функција 912, УКУПНО 3.000.000 динара
Средства су распоређена на конту 425 – Текућe поправке и одржавање – извор 13;
Програм 11 – Социјална и дечја заштита 0901
Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција
090, УКУПНО 7.425.000 динара
Средства су распоређена на конту 426 – Материјал - извор 15;
Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници, функција 090, УКУПНО
4.238.352 динара
Средства су распоређена на конту 472 – Накнаде за социјалну заштиту у буџету – извор
15;
Програм 12 – Здравствена заштита 1801 Програмска активност 1801-0003 – Спровођење
активности из области јавног здравља, функција 740, УКУПНО 500.000 динара
Средства су распоређена на конту 421 – Стални трошкови – извор 15;
Програм 14 – Развој спорта и омладине 1301 Програмска активност 1301-0004
Функционисање локалних спортских установа, функција 810, УКУПНО 8.800.000 динара
Средства су распоређена на конту 465 – Остале дотације и трансфери – 8.712.609 динара
извор 13 и 87.391 динар - извор 15;
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска активност – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина 0602-0001, функција 130 – УКУПНО 23.248.273
динара
Средства су распоређена на економској класификацији:
421 - Стални трошкови у износу од 10.283.705 динара - извор 13;
422 – Трошкови путовања у износу од 2.920 динара - извор 15;
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423 – Услуге по уговору у износу од 1.040.000 динара - извор 15;
426 – Материјал у износу од 400.000 динара - извор 13;
463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 3.400.000 динара - извор 13;
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 3.900.000 динара - извор 13;
512 – Машине и опрема у износу од 4.221.648 динара - извор 15;
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, пројекат – Инфраструктурни садржајни развој
заједнице 0602-4005, функција 620 - УКУПНО 2.000.000 динара
Средства су распоређена на конту 511 – Зграде и грађевински објекти - извор 13;
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, Програмска активност 0602-0002
Функционисање месних заједница, функција 160 – УКУПНО 5.620.000 динара

-

Средства су распоређена на економској класификацији 421 - Стални трошкови – извор 13;
Члан 8.
Остварени вишак прихода - суфицит износи 94.531.625 динара, што је у односу на
процењени суфицит веће за 74.531.625 динара. Средства су распоређена Одлуком о
ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града
Београда“ бр. 15/21).
Члан 9.
У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2020. годину (Образац 3) утврђени
су укупни издаци (класа 5 и класа 6) и укупна примања (класа 9), и то:
- рачун извршење буџета, укупна примања износе 0 динара, а укупни издаци износе 59.614
хиљада динара – мањак новчаних примања износи 59.614 хиљада динара;
- консолидовани финансијски извештај, укупна примања износе 0 динара, а укупни издаци
износе 59.720 хиљада динара – мањак новчаних примања износи 59.720 хиљада динара.
Табела: Структура извора финансирања и издатака
Опис

911

у (000) динара
Консолидовани
финансијски
извештај

Извршење
буџета

I Примања

0

0

Примања од домаћих задуживања
II Издаци

0

0

59.614

59.720

11
511
512
515
611

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Отплата главнице домаћим
кредиторима
III Мањак примања ( I-II )

49.994
3.296
1.669

49.994
3.402
1.669

4.655

4.655

-59.614

-59.720

Члан 10.
У Извештају о новчаним токовима од 01. јануара до 31. децембара 2020. године (Образац
4), утврђени су: укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) и укупни новчани
одливи (класа 4, класа 5 и класа 6)
- рачун извршење буџета, укупни новчани приливи у износу од 544.960 хиљадa динара и
укупни новчани одливи у износу од 514.171 хиљада динара.
- консолидовани финансијски извештај, укупни новчани приливи у износу од 548.589
хиљаде динара и укупни новчани одливи у износу од 545.349 хиљада динара.
Структура новчаних токова
Опис
7
8
9

4
5
6

Извршење буџета

I Новчани приливи
Текући приходи
Примања од продаје покретне
имовине
Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине
II Новчани одливи
Текући расходи

544.960
544.960

Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
III Вишак новчаних прилива ( I-II )

IV Мањак новчаних прилива
V Салдо готовине на почетку године
VI Кориговани приливи за
примљена средства у обрачуну

у (000) динара
Консолидовани
финансијски извештај
548.589
548.589

0

0

0
514.171

0
545.349

454.557

485.629

54.959

55.065

4.655

4.655

30.789

3.240

63.742

93.149

VII Кориговани одливи за исплаћена
средства у обрачуну
889
VIII Салдо готовине на крају
године (V-IV-VII)

94.531

Члан 11.

95.500
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У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године
(Образац 5), у поступку консолидације директних буџетских корисника утврђени су
следећи подаци по нивоима финансирања из: Републике, општине/града, донација и
осталих извора.
Табела: Структура прихода и примања
Приходи и
примања

Екон.
клас.

План из
фин.пла
на

Укупно
(5-9)

Oпштине

ОО
СО

5

6

7

2

710000

Порези
Донације и
трансфер
Други приходи
Мем.ставке за
рефунд. расхода

449.561

473.511

473.511

52.584
13.250

52.606
12.670

12.670

2.000

6.173

6.173

Текући приходи
Примања од прод.
залиха
Прим. од продаје
нефин. имовине
Прим. од задужив.
Прим. од задуж. и
прод.фин. имов.
Укупни приходи и
примања

517.395

544.960

0

0

0

0

517.395

544.960

770000
700000
820000
800000
910000
900000

4

Република

1

730000
740000

3

у (000) динара

8

440000
450000
460000
470000
480000
400000
510000
520000

Расходи и издаци
2
Расх. за запослене
Кориш. усл. и роба
Упо. основних сред
Отпл. камата и прат.
тр. задужив.
Субвенције
Донац., дот. и
трансфери
Социј.осигурање и
социјална заштита
Остали расходи
Укупни тек. расх.
Основна средства
Залихе

Остало

9

8.675

43.931

492.354

8.675

43.931

492.354

8.675

43.931

Табела: структура расхода и издатака:

Екон.
клас.
1
410000
420000
430000

Донације

у (000) динара

Апропријација
из буџета

Укупно
(5-9)

3
249.541
193.819

4
221.422
173.504

35

35

47.024

46.013

22.905

8.146
14.367
512.932
62.661

2.187
11.396
454.557
54.959

1.607
8.896
389.649
30.659

Република
5

Oпштине
6
221.422
134.819

О
О
С
О
7

Донације

Остало

8

9

570

38.115

35

15.977

7.131

16.547
239

580
2.500
48.361
24.061

13
540000

550000
500000
610000
600000

Природна имовина
Нефинансијска
имовина која се
финансира изНИП-а
Издаци за
нефинан, имовину
Отплата главнице
Изд. за отп. главн.
и наб. фин. Имов.
Укупни расх. и
издаци
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИН..ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

62.661
4.655

54.959
4.655

4.655

4.655

580.248

514.171

420.308

16.786

77.077

517.395

544.960

492.354

8.675

43.931

575.593

509.516

420.308

16.786

72.422

35.444

72.046
8.111

28.491

Буџетски суфицит

900000
600000

Буџетски дефицит
Прим. од задуж. и
прод.фин. имов.
Изд. за отпл. глав.
и наб.фин. имов.
Вишак примања
Мањак примања
Вишак
новч.прилива
Мањак
новч.прилива

30.659

239

24.061
4.655
4.655

58.198

4.655

4.655

4.655

4.655

4.655

4.665

30.789

72.046

62.853

8.111

33.146

Члан 12.
Структура прихода и примања у периоду јануар - децембар 2020. године, према економској
класификацији – извршење буџета:
Ек.
класифик.

Приходи

321

I Пренета неутрошена
средства из претходне године

711

Порез на зараде и самодопринос

711

Порез на доходак грађана од
самосталних делатности

713

Порез на имовину и земљиште

713

Порез на пренос апсолутних
права

План за 2020.
годину

Остварено од I-XII
2020. годинe

Индекс

63.742.669

63.742.669

100,00

235.393.048

244.764.825

103,98

4.073.909

4.403.774

108,10

167.293.520

182.731.132

109,23

18.500.000

17.313.698

93,59

14

714

Локалне комуналне таксе

714

Накнада за коришћење јавних
површина

716

Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору

741

Накнаде за коришћење простора
и грађевинског земљишта

742

Општинске административне
таксе

742

Накнаде за уређивање
грађевинског земљишта

742

6.000.000

6.008.173

100,14

13.000.000

12.710.831

97,78

5.300.000

5.578.575

105,26

200.000

183.155

91,58

2.000.000

2.871.461

143,57

3.500.000

3.392.505

96,93

3.500.000

2.256.253

64,46

50.000

107.500

215,00

2.000.000

1.093.043

54,65

2.000.000

2.766.985

138,35

462.810.477

486.181.909

105,04

1.000.000

4.577.081

457,71

1.000.000

1.595.507

159,55

2.000.000

6.172.588

308,62

896,791

896,791

100,00

7,777,706

7,777,706

100,00

15,056,697

18,058,004

119.93

8,004,910

8,004,910

100,00

20,848,174

17,868,455

85,71

52.584.278

52.605.866

100,04

581.137.424

608.703.032

104,74

Приходи органа
Приход од мандатних казни

743
745

Мешовити и неодређени
приходи

742

Приходи од продаје добара и
услуга
II УКУПАН ОБИМ
СРЕДСТАВА :

771

772

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
претходних год.
III УКУПАНOМЕМОР. СТАВКЕ

732

Текуће донације од
међународних организација

732

Текуће помоћи од ЕУ у корист
нивоа општине

733

Трансферна средства - Град

733

Трансферна средства - Република

733

Капитални трансфери од
Републике
IV УКУПНО- ТРАНСФЕРИ
УКУПНО : I + II + III +IV
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Члан 13.

1
41
411

412
413

414
416

42

Опис

2
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци
запослених
Социјални
доприноси- терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална
давања
запосленима
Награде, бонуси
и остали расходи
КОРИШЋЕЊЕ
РОБА И
УСЛУГА

Планирани
расходи из
буџета за
2020. годину

Извршени
расходи из
буџета IXII 2020.
године

Планирани
расходи из
додатних
прихода за
2020. годину

Извршени
расходи из
додатних
прихода I-XII
2020. године

3

4

5

6

Укупно
планирани
расходи за
2020. годину

7

Укупно
извршени
расходи
I-XII 2020.
године
8

ИНДЕКС 8/7

Економска
класификација

Структура расхода и издатака у периоду јануар-децембар 2020. годинe, према економској
класификацији из буџета и додатних извора финансирања:

9

249.541.266

221.420.201

0

0

249.541.266

221.420.201

88.73

185.013.205

168.151.705

0

0

185.013.205

168.151.705

90,89

35.287.201

27.997.543

0

0

35.287.201

27.997.543

79,34

6.692.860

5.927.402

0

0

6.692.860

5.927.402

88,56

18.193.000

15.401.934

0

0

18.193.000

15.401.934

84,66

4.355.000

3.941.617

0

0

4.355.000

3.941.617

90,51

145.151.790

134.820.396

48.667.175

38.684.477

193.818.965

173.504.873

89.52

32.624.814

28.929.825

14.166.281

13.666.237

46.791.095

42.596.061

91.03

2.591.060

2.460.304

57.012

55.400

2.648.072

2.515.704

95,00

48.300.907

45.306.236

8.538.095

6.575.304

56.839.002

51.881.540

91,28

422

Стални трошкови
Трошкови
путовања

423

Услуге по
уговору

424

Специјализоване
услуге

3.187.600

2.468.608

0

0

3.187.600

2.468.608

77,44

425

Текуће поправке
и одржавања

45.434.869

44.604.002

18.176.512

18.087.536

63.611.381

62.691.539

98,55

13.012.540

11.051.421

7.729.275

20.741.815

11.351.421

54,73

421

426

Материјал
ОТПЛАТА
КАМАТА

44

300.000

0

0

35.071

35.071

35.071

35.071

100,00

441

Отплата камата
пословним
банкама

0

0

35.071

35.071

35.071

35.071

100,00

46

ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

23.915.368

22.905.131

23.108.786

23.108.786

47.024.154

46.013.917

97.85

16

464

Текући трансфер
Текуће донације
Националној
служби за
запошљавање

465

Остале текуће
донације,дотације
и трансфери

463

511

ОСНОВНА
СРЕДСТВА
Зграде и
грађевински
објекти

512

Машине и опрема

51

515

47

472
48

481

482
483

485
61

Остала основна
средства
ПРАВА ИЗ
СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
Накнаде за
социјалну помоћ
из буџета
ОСТАЛИ
РАСХОДИ
Дотације
невладиним
организацијама:
Порези, таксе,
казне наметнуте
од власти
Новчане казне по
решењу суда
Накнада штете
штета нанета од
државних органа
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице

611

9.522.556

8.512.319

11.550.619

11.550.619

21.073.175

20.062.938

95.21

3.000.000

3.000.000

0

0

3.000.000

3.000.000

100,00

11.392.812

11.392.812

11.558.167

11.558.167

22.950.979

22.950.979

100,00

31.104.815

30.658.980

31.556.558

24.300.263

62.661.373

54.959.242

87,71

26.600.685

26.427.399

26.545.138

23.565.419

53.145.823

49.992.818

94,07

2.824.130

2.562.140

5.011.420

734.844

7.835.550

3.296.984

42,08

1.680.000

1.669.440

0

0

1.680.000

1.669.440

2.340.942

1.606.173

5.804.410

579.910

8.145.352

2.186.083

26,84

2.340.942

1.606.173

5.804.410

579.910

8.145.352

2.186.083

26,84

11.867.326

8.897.074

2.500.000

2.500.000

14.367.326

11.397.074

79,33

7.906.056

7.880.308

2.500.000

2.500.000

10.406.056

10.380.308

99,75

202.270

85.492

0

0

202.270

85.492

42.27

3.058.000

274.309

0

0

3.058.000

274.309

8,97

701.000

656.965

0

0

701.000

656.965

93,72

0

0

4.654.947

4.654.946

4.654.947

4.654.946

100,00

0

0

4.654.947

4.654.946

4.654.947

4.654.946

100,00

99,37

49

РЕЗЕРВА

888.970

0

0

0

888.970

0

499

Стална резерва

400.000

0

0

0

400.000

0

499

Текућа резерва
УКУПНИ
РАСХОДИ

488.970

0

0

0

488.970

0

464.810.477

420.307.956

116.326.947

93.863.452

581.137.424

514.171.407

88.48
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Члан 14.
Структура расхода и издатака у периоду јануар-децембар 2020. годинe, према функционалниј
класификацији :

Функциje

Функционална
класификација

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

1

2

3

4

090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита
некласификована на другом
090 месту

Укупна
средства
5

Остварено из
Средства из
Укупно
средства буџета осталих извора
од I - XII 2020.
од I - XII 2020.
остварено од
год.
год.
I - XII 2020. год.
6

7

8

8,773,088

14,126,201

22,899,289

7,177,804

1,389,310

8,567,114

8,773,088

14,126,201

22,899,289

7,177,804

1,389,310

8,567,114

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

364,561,412

34,220,929

398,782,341

322,500,618

28,063,020

350,563,638

Извршни и законодавни
111 органи

73,451,370

73,451,370

66,720,135

130 Опште услуге
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
160 месту

66,720,135

279,589,841

23,830,911

303,420,752

246,164,247

17,673,046

263,837,293

11,520,201

5,700,000

17,220,201

9,616,235

5,699,958

15,316,193

4,690,018

4,690,018

4,690,017

4,690,017

170 Трансакције јавног дуга
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

54,211,503

8,696,964

62,908,467

54,211,502

8,696,963

62,908,466

451 Друмски саобраћај

54,211,503

8,696,964

62,908,467

54,211,502

8,696,963

62,908,466

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
500 СРЕДИНЕ
510 Управљање отпадом
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
600 ЗАЈЕДНИЦЕ

12,342,197

39,024,686

51,366,883

11,864,471

35,955,991

47,820,463

620 Развој заједнице

12,342,197

39,024,686

51,366,883

11,864,471

35,955,991

47,820,463

700 ЗДРАВСТВО

500,000

500,000

1,000,000

500,000

0

500,000

740 Услуге јавног здравства

500,000

500,000

1,000,000

500,000

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
800 КУЛТУРА И ВЕРЕ

18,526,217

11,558,167

30,084,384

18,524,985

11,558,167

30,083,152

810 Услуге рекреације и спорта

18,429,732

11,558,167

29,987,899

18,428,500

11,558,167

29,986,667

96,485

96,485

820 Услуге културе

96,485

500,000

96,485

900 ОБРАЗОВАЊЕ

5,896,060

8,200,000

14,096,060

5,528,576

8,200,000

13,728,575

912 Основно образовање

5,896,060

8,200,000

14,096,060

5,528,576

8,200,000

13,728,575

0

0

581,137,424

420,307,956

Образовање које није
950 класификовано нивоом

УКУПНО:

464,810,477

116,326,947

0

93,863,452

514,171,407

18

Члан 15.
II ПОСЕБАН ДЕО
Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања
у буџету Градске општине Звездара у 2020. години – по корисницима средстава и ближим
наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима.
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ПОСЕБАН ДЕО
Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1
1

2

3

4

5

6

1.1
2101
2101-0001
111
411
412
413
414
416
423
481
485

01

01
2101-1003
111
416
421
423
481
01

01

01

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
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕНТУ ОД СТРА
Извори финансирања за функцију 111
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност
2101-0001
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2101-0001
Локални избори
Извршни и законодавни органи
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 111
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за пројекат 2101-1003
Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 2101-1003
Извори финансирања за програм 2101
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за главу 1.1
Општи приходи и примања буџета
Укупно за главу 1.1
Извори финансирања за раздео 1
Општи приходи и примања буџета
Укупно за раздео 1

6.700.000

6.003.402

89,60 %

696.598

1.160.000

999.566

86,17 %

160.434

120.000
170.000
107.000

57.505

47,92 %

71.171

66,51 %

62.495
170.000
35.829

5.800.850
550.000
150.000

5.793.089
525.485
149.542

99,87 %
95,54 %
99,69 %

7.761
24.515
458

14.757.850
14.757.850

13.599.760
13.599.760

92,15 %
92,15 %

1.158.090
1.158.090

14.757.850
14.757.850

13.599.760
13.599.760

92,15 %
92,15 %

1.158.090
1.158.090

3.048.000

3.047.999 100,00 %

1

852.806
17.285.058
319.136

852.806 100,00 %
17.284.716 100,00 %
319.136 100,00 %

0
342
0

21.505.000
21.505.000

21.504.656 100,00 %
21.504.656 100,00 %

344
344

21.505.000
21.505.000

21.504.656 100,00 %
21.504.656 100,00 %

344
344

36.262.850
36.262.850

35.104.416
35.104.416

96,81 %
96,81 %

1.158.434
1.158.434

36.262.850
36.262.850

35.104.416
35.104.416

96,81 %
96,81 %

1.158.434
1.158.434

36.262.850
36.262.850

35.104.416
35.104.416

96,81 %
96,81 %

1.158.434
1.158.434

4.576.800

4.392.550

95,97 %

184.250

788.720

731.360

92,73 %

57.360

80.000
448.000
30.000
2.760.000

31.305
255.148

39,13 %
56,95 %

1.298.898

47,06 %

48.695
192.852
30.000
1.461.102

2
2.1
2101
2101-0002
111
411
412
413
414
422
423

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
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ПОСЕБАН ДЕО
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

01

01

01

ОПИС

7
Извори финансирања за функцију 111
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2101-0002
Извори финансирања за програм 2101
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за главу 2.1
Општи приходи и примања буџета
Укупно за главу 2.1
Извори финансирања за раздео 2
Општи приходи и примања буџета
Укупно за раздео 2

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8

9

10

11

8.683.520
8.683.520

6.709.261
6.709.261

77,26 %
77,26 %

1.974.259
1.974.259

8.683.520
8.683.520

6.709.261
6.709.261

77,26 %
77,26 %

1.974.259
1.974.259

8.683.520
8.683.520

6.709.261
6.709.261

77,26 %
77,26 %

1.974.259
1.974.259

8.683.520
8.683.520

6.709.261
6.709.261

77,26 %
77,26 %

1.974.259
1.974.259

8.683.520
8.683.520

6.709.261
6.709.261

77,26 %
77,26 %

1.974.259
1.974.259

22.270.000

19.400.673

87,12 %

2.869.327

3.590.000

3.230.212

89,98 %

359.788

350.000
170.000
65.000

191.495
55.065
64.198

54,71 %
32,39 %
98,77 %

158.505
114.935
802

30.000
1.630.000
400.000

1.608.235
356.580

98,66 %
89,15 %

30.000
21.765
43.420

28.505.000
28.505.000

24.906.458
24.906.458

87,38 %
87,38 %

3.598.542
3.598.542

28.505.000
28.505.000

24.906.458
24.906.458

87,38 %
87,38 %

3.598.542
3.598.542

28.505.000
28.505.000

24.906.458
24.906.458

87,38 %
87,38 %

3.598.542
3.598.542

28.505.000
28.505.000

24.906.458
24.906.458

87,38 %
87,38 %

3.598.542
3.598.542

28.505.000
28.505.000

24.906.458
24.906.458

87,38 %
87,38 %

3.598.542
3.598.542

151.466.405

138.355.079

91,34 %

13.111.326

29.748.481

23.036.405

77,44 %

6.712.076

6.142.860

5.647.098

91,93 %

495.762

3
3.1
2101
2101-0002
111
411
412
413
414
416
422
423
485

01

01

01

01

01

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
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕНТУ ОД СТРА
Извори финансирања за функцију 111
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 2101-0002
Извори финансирања за програм 2101
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за главу 3.1
Општи приходи и примања буџета
Укупно за главу 3.1
Извори финансирања за раздео 3
Општи приходи и примања буџета
Укупно за раздео 3

5
5.1
0602
0602-0001
130
411
412
413

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

2

3

4

5
414
416

6

421
422
423
424
425
426
463
482
483
485
512
515
01
07
13
56

01
07
13
56
0602-0003
170
441
611
13

13
0602-0006
620
424
01

01
0602-0009
130
499
01

01

ОПИС

7
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
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕНТУ ОД СТРА
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за функцију 130
Општи приходи и примања буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001
Општи приходи и примања буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за програмску активност 0602-0001
Сервисирање јавног дуга
Трансакције јавног дуга
Oтплата домаћих камата
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
Извори финансирања за функцију 170
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 170
Извори финансирања за програмску активност
0602-0003
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0003
Инспекцијски послови
Развој заједнице
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Извори финансирања за функцију 620
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност
0602-0006
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0602-0006
Текућа буџетска резерва
Опште услуге
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 130
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0602-0009

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8
17.405.000
1.135.000

9
15.091.720
758.250

10
86,71 %
66,81 %

11
2.313.280
376.750

29.612.888
152.012
26.770.769
1.285.600
3.481.324
10.568.817
12.634.115
200.000
3.058.000

27.709.444
79.644
23.473.353
902.088
3.031.227
9.449.003
11.623.878
83.222
274.309

93,57 %
52,39 %
87,68 %
70,17 %
87,07 %
89,40 %
92,00 %
41,61 %
8,97 %

1.903.444
72.368
3.297.416
383.512
450.097
1.119.814
1.010.237
116.778
2.783.691

151.000

150.843

99,90 %

157

7.039.511
1.680.000

2.502.290
1.669.440

35,55 %
99,37 %

4.537.221
10.560

278.700.871
4.332.197
18.279.175
1.219.539
302.531.782

246.164.247 88,33 %
55.400
1,28 %
16.398.107 89,71 %
1.219.539 100,00 %
263.837.293 87,21 %

32.536.624
4.276.797
1.881.068
0
38.694.489

278.700.871
4.332.197
18.279.175
1.219.539
302.531.782

246.164.247 88,33 %
55.400
1,28 %
16.398.107 89,71 %
1.219.539 100,00 %
263.837.293 87,21 %

32.536.624
4.276.797
1.881.068
0
38.694.489

35.071
4.654.947

35.071 100,00 %
4.654.946 100,00 %

0
1

4.690.018
4.690.018

4.690.017 100,00 %
4.690.017 100,00 %

1
1

4.690.018
4.690.018

4.690.017 100,00 %
4.690.017 100,00 %

1
1

300.000

300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

488.970

488.970

488.970
488.970

488.970
488.970

488.970
488.970

488.970
488.970
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ПОСЕБАН ДЕО
Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3
0602-0010

4

5

6

130
499
01

01
0602-1005
620
421
424
425
426
482
511
01
07
13

01
07
13

01
07
13
56
0701
0701-0002
451
425
511

0701-1001
451
463
481
512
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Стална буџетска резерва
Опште услуге
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 130
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010
Инфраструктурни и садржајни развој заједнице
Развој заједнице
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 620
Општи приходи и примања буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за пројекат 0602-1005
Општи приходи и примања буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 0602-1005
Извори финансирања за програм 0602
Општи приходи и примања буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за програм 0602
Програм 7 - Организација саобраћаја и
саобраћајна
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Извори финансирања за функцију 451
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 451
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0701-0002
Безбедност у саобраћају
Друмски саобраћај
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 451
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 451
Извори финансирања за пројекат 0701-1001
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 0701-1001

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8

9

10

11

400.000

400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

399.600
597.600
27.619.239
600.000
2.270
21.848.174

395.160 98,89 %
597.600 100,00 %
27.530.263 99,68 %
600.000 100,00 %
2.270 100,00 %
18.695.170 85,57 %

4.440

3.153.004

12.042.197
20.848.174
18.176.512
51.066.883

11.864.471
17.868.455
18.087.536
47.820.463

98,52 %
85,71 %
99,51 %
93,64 %

177.726
2.979.719
88.976
3.246.420

12.042.197
20.848.174
18.176.512
51.066.883

11.864.471
17.868.455
18.087.536
47.820.463

98,52 %
85,71 %
99,51 %
93,64 %

177.726
2.979.719
88.976
3.246.420

291.932.038
25.180.371
41.145.705
1.219.539
359.477.653

258.028.719 88,39 %
17.923.855 71,18 %
39.175.660 95,21 %
1.219.539 100,00 %
316.347.773 88,00 %

33.903.319
7.256.516
1.970.045
0
43.129.880

28.610.818
31.297.649

28.610.817 100,00 %
31.297.648 100,00 %

1
1

54.211.503
5.696.964
59.908.467

54.211.502 100,00 %
5.696.963 100,00 %
59.908.466 100,00 %

1
1
1

54.211.503
5.696.964
59.908.467

54.211.502 100,00 %
5.696.963 100,00 %
59.908.466 100,00 %

1
1
1

4.556
2.500.000
495.444

4.556 100,00 %
2.500.000 100,00 %
495.444 100,00 %

3.000.000
3.000.000

3.000.000 100,00 %
3.000.000 100,00 %

3.000.000
3.000.000

3.000.000 100,00 %
3.000.000 100,00 %

88.976
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ПОСЕБАН ДЕО
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

0901
0901-0001
090
423
426
463
472
512
01
06
07

01
06
07
0901-0003
090
472
01
07

01
07
0901-0004
090
423
426
472
01

01
0901-0008
090
423
01

01
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7
Извори финансирања за програм 0701
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0701
Програм 11 - Социјална и дечја заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 090
Општи приходи и примања буџета
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001
Општи приходи и примања буџета
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за програмску активност 0901-0001
Дневне услуге у заједници
Социјална заштита некласификована на другом
месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 090
Општи приходи и примања буџета
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003
Општи приходи и примања буџета
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за програмску активност 0901-0003
Саветодавн-терапијске и социјално-едукативне
услуг
Социјална заштита некласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 090
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0004
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 0901-0004
Подршка особама са инвалидитетом
Социјална заштита некласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 090
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0008
Општи приходи и примања буџета

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8

9

10

11

54.211.503
8.696.964
62.908.467

54.211.502 100,00 %
8.696.963 100,00 %
62.908.466 100,00 %

1
1
1

1.266.040
8.718.355
234.504
1.505.652
300.595

1.183.548 93,48 %
450.000
5,16 %
234.504 100,00 %
1.070.251 71,08 %
299.250 99,55 %

82.492
8.268.355

3.123.445
896.791
8.004.910
12.025.146

1.848.243
809.400
579.910
3.237.553

59,17 %
90,26 %
7,24 %
26,92 %

1.275.202
87.391
7.425.000
8.787.593

3.123.445
896.791
8.004.910
12.025.146

1.848.243
809.400
579.910
3.237.553

59,17 %
90,26 %
7,24 %
26,92 %

1.275.202
87.391
7.425.000
8.787.593

5.776.500

333.696

5,78 %

5.442.804

552.000
5.224.500
5.776.500

333.696

60,45 %

333.696

5,78 %

218.304
5.224.500
5.442.804

552.000
5.224.500
5.776.500

333.696

60,45 %

333.696

5,78 %

218.304
5.224.500
5.442.804

500.000
674.643
403.200

499.800
674.129
322.136

99,96 %
99,92 %
79,89 %

200
514
81.064

1.577.843
1.577.843

1.496.065
1.496.065

94,82 %
94,82 %

81.778
81.778

1.577.843
1.577.843

1.496.065
1.496.065

94,82 %
94,82 %

81.778
81.778

499.800

499.800 100,00 %

499.800
499.800

499.800 100,00 %
499.800 100,00 %

499.800

499.800 100,00 %

435.401
1.345
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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

0901-1003
090
423
464

01

01

01
06
07
1201
1201-0002
820
423
01

01

01
1301
1301-0001
810
481
01

01
1301-0002
810
481
01

01
1301-0004
810
465
01
07
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Укупно за програмску активност 0901-0008
Реализација ЛАПЗ
Социјална заштита некласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Дотације организацијама за обавезног
социјалног осигурања
Извори финансирања за функцију 090
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за пројекат 0901-1003
Општи приходи и примања буџета
Укупно за пројекат 0901-1003
Извори финансирања за програм 0901
Општи приходи и примања буџета
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за програм 0901
Програм 13 - Развој културе и информисања
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 820
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1201-0002
Извори финансирања за програм 1201
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програм 1201
Програм 14 - Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 810
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност
1301-0001
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001
Подршка предшколском и школском спорту
Услуге рекреације и спорта
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 810
Општи приходи и примања буџета
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност
1301-0002
Општи приходи и примања буџета
Укупно за програмску активност 1301-0002
Функционисање локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 810
Општи приходи и примања буџета
Донације од осталих нивоа власти

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8
499.800

9
10
499.800 100,00 %

11

20.000
3.000.000

3.000.000 100,00 %

3.020.000
3.020.000

3.000.000
3.000.000

99,34 %
99,34 %

20.000
20.000

3.020.000
3.020.000

3.000.000
3.000.000

99,34 %
99,34 %

20.000
20.000

8.773.088
896.791
13.229.410
22.899.289

7.177.804
809.400
579.910
8.567.114

81,82 %
90,26 %
4,38 %
37,41 %

1.595.284
87.391
12.649.500
14.332.175

96.485

96.485 100,00 %

0

96.485
96.485

96.485 100,00 %
96.485 100,00 %

0
0

96.485
96.485

96.485 100,00 %
96.485 100,00 %

0
0

96.485
96.485

96.485 100,00 %
96.485 100,00 %

0
0

3.786.920

3.786.920 100,00 %

3.786.920
3.786.920

3.786.920 100,00 %
3.786.920 100,00 %

3.786.920
3.786.920

3.786.920 100,00 %
3.786.920 100,00 %

3.250.000

3.248.768

99,96 %

1.232

3.250.000
3.250.000

3.248.768
3.248.768

99,96 %
99,96 %

1.232
1.232

3.250.000
3.250.000

3.248.768
3.248.768

99,96 %
99,96 %

1.232
1.232

22.950.979

22.950.979 100,00 %

0

11.392.812
5.000.000

11.392.812 100,00 %
5.000.000 100,00 %

0

20.000
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ПОСЕБАН ДЕО
Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

4

5

1801
1801-0003
740
421

2002
2002-0001
912
422
425
463
472

ОПИС

6
7
56 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност
1301-0004
01 Општи приходи и примања буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
56 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за програмску активност 1301-0004
Извори финансирања за програм 1301
01 Општи приходи и примања буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
56 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за програм 1301
Програм 12 - Здравствена заштита
Спровођење активности из области јавног
здравља
Услуге јавног здравства
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Извори финансирања за функцију 740
01 Општи приходи и примања буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 740
Извори финансирања за програмску активност
1801-0003
01 Општи приходи и примања буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за програмску активност 1801-0003
Извори финансирања за програм 1801
01 Општи приходи и примања буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за програм 1801
Програм 09 - Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 912
01 Општи приходи и примања буџета
15 Неутрошена средства донације из претходних
година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001
01 Општи приходи и примања буџета
15 Неутрошена средства донације из претходних
година
Укупно за програмску активност 2002-0001
Извори финансирања за програм 2002
01 Општи приходи и примања буџета
15 Неутрошена средства донације из претходних
година
Укупно за програм 2002
Извори финансирања за главу 5.1
01 Општи приходи и примања буџета
06 Донације од међународних организација
07 Донације од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15 Неутрошена средства донације из претходних
година

План

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

Преостало

8
6.558.167
22.950.979

9
10
6.558.167 100,00 %
22.950.979 100,00 %

11.392.812
5.000.000
6.558.167
22.950.979

11.392.812
5.000.000
6.558.167
22.950.979

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

0

18.429.732
5.000.000
6.558.167
29.987.899

18.428.500 99,99 %
5.000.000 100,00 %
6.558.167 100,00 %
29.986.667 100,00 %

1.232

0

0

1.232

1.000.000

500.000

500.000
500.000
1.000.000

500.000 100,00 %

500.000
500.000
1.000.000

500.000 100,00 %

500.000
500.000
1.000.000

500.000 100,00 %

2.436.060
3.000.000
8.200.000
460.000

2.436.060 100,00 %
2.632.516 87,75 %
8.200.000 100,00 %
460.000 100,00 %

367.484
0

5.896.060
8.200.000

5.528.576 93,77 %
8.200.000 100,00 %

367.484
0

14.096.060

5.896.060
8.200.000
14.096.060
5.896.060
8.200.000
14.096.060
379.838.906
896.791
43.909.781
49.842.669
8.200.000

500.000

500.000

500.000

13.728.575

50,00 %

11

50,00 %

50,00 %

50,00 %

500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

97,39 %

367.485

5.528.576 93,77 %
8.200.000 100,00 %

367.484
0

13.728.575

97,39 %

367.485

5.528.576 93,77 %
8.200.000 100,00 %

367.484
0

13.728.575

97,39 %

367.485

343.971.585 90,56 %
809.400 90,26 %
23.503.765 53,53 %
47.872.623 96,05 %
8.200.000 100,00 %

35.867.321
87.391
20.406.016
1.970.046
0
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ПОСЕБАН ДЕО
Раз Гла Програм/ Функц Еконо Изв
део ва Прог.акт./ ија мска ор
Пројекат
класи фин
фика ан.
ција
1

2

3

4

5

5.3
0602
0602-0002
160
421
423
424
425
426

ОПИС

6
7
56 Финансијска помоћ ЕУ
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
Извори финансирања за функцију 160
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за програмску активност
0602-0002
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0002
Извори финансирања за програм 0602
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за главу 5.3
01 Општи приходи и примања буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 5.3
Извори финансирања за раздео 5
01 Општи приходи и примања буџета
06 Донације од међународних организација
07 Донације од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15 Неутрошена средства донације из претходних
година
56 Финансијска помоћ ЕУ
Укупно за раздео 5
Извори финансирања укупно
01 Општи приходи и примања буџета
06 Донације од међународних организација
07 Донације од осталих нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15 Неутрошена средства донације из претходних
година
56 Финансијска помоћ ЕУ
УКУПНО

План

8
7.777.706
490.465.853

Извршено

% Проц.
Изврше
ња

9
10
7.777.706 100,00 %
432.135.080 88,11 %

Преостало

11
0
58.330.773

14.925.801
210.000
1.004.400
900.000
180.000

13.138.652
143.616
968.920
886.716
178.289

88,03 %
68,39 %
96,47 %
98,52 %
99,05 %

1.787.149
66.384
35.480
13.284
1.711

11.520.201
5.700.000
17.220.201

9.616.235 83,47 %
5.699.958 100,00 %
15.316.193 88,94 %

1.903.966
42
1.904.008

11.520.201
5.700.000
17.220.201

9.616.235 83,47 %
5.699.958 100,00 %
15.316.193 88,94 %

1.903.966
42
1.904.008

11.520.201
5.700.000
17.220.201

9.616.235 83,47 %
5.699.958 100,00 %
15.316.193 88,94 %

1.903.966
42
1.904.008

11.520.201
5.700.000
17.220.201

9.616.235 83,47 %
5.699.958 100,00 %
15.316.193 88,94 %

1.903.966
42
1.904.008

391.359.107
896.791
43.909.781
55.542.669
8.200.000

353.587.820 90,35 %
809.400 90,26 %
23.503.765 53,53 %
53.572.581 96,45 %
8.200.000 100,00 %

37.771.287
87.391
20.406.016
1.970.088
0

7.777.706
507.686.054

7.777.706 100,00 %
447.451.272 88,14 %

0
60.234.782

464.810.477
896.791
43.909.781
55.542.669
8.200.000

420.307.956 90,43 %
809.400 90,26 %
23.503.765 53,53 %
53.572.581 96,45 %
8.200.000 100,00 %

44.502.521
87.391
20.406.016
1.970.088
0

7.777.706
581.137.424

7.777.706 100,00 %
514.171.407 88,48 %

0
66.966.017
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III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Садржај завршног рачуна Градске општине Звездара за 2020. годину чине:
1. Биланс стања – Образац 1
2. Биланс прихода и расхода – Образац 2
3. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3
4. Извештај о новчаним токовима –Образац 4
5. Извештај о извршењу буџета – Образац 5
Посебни прилози са додатним напоменама, објашњењима и образложењима
1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2020. годину
2. Извештај о одступању између одобрених средстава и извршења код буџетских
корисника
3. Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве
4. Извештај о примљеним донацијама
5. Извештај о извршеним отплатама дугова
6. Образложење извршења програмског буџета
7. Извештај о учинку на унапређењу родне равноправности
8. Годишњи извештај о учинку програма
Члан 15.
Одлука садржи - Извештај државне ревизије консолидованих финансијских извештајa
завршног рачуна буџета за 2020. годину.
Члан 16.
Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске општине Звездара за 2020. годину
доставити Секретаријату за финансије града Београда.
Члан 17.
Одлуку о консолидованом завршном рачуну Градске општине Звездара за 2020. годину
објавити у Службеном листу града Београда.
*
*

*

Саставни део Одлуке о консолидованом завршном рачуну Грaдске општине Звездара за
2020. годину чине следећи извештаји и образложење програмског буџета:
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ПРИЛОЗИ
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ПРИЛОГ БР. 1
I ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2020.
ГОДИНУ

Законом о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17
95/18, 31/19, 72/19 и 140/20), Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник
РС" бр. 125/03, 12/06 и 27/20), Правилником о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника
средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
(''Службени гласник РС'' бр. 18/15, 104/18, 151/20 и 8/21) и Правилником о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник
Републике Србије" бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18,
14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 15/20 и 19/21), утврђен је начин припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја (завршни рачун буџета).
У складу са Законом и Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским
општинама у 2020. години ("Службени лист града Београда”, број 114/19), Решењем о
прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина у 2020.
години Број: 40-476/20-Г од 29.01.2020. године, Одлуком о изменама и допунама одлуке
о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у
2020. години ("Службени лист града Београда”, број 37/20) којом је извршено умањење
оквира буџета за 20% који се односи на приходе из буџета (извор финансирања 01),
Решењем о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских
општина у 2020. години Број: 40-4838/20-Г од 07.08.2020. године, Одлуком о изменама и
допунама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским
општинама у 2020. години ("Службени лист града Београда”, број 106/20) којом је
извршено умањење оквира буџета за 6,6% који се односи на приходе из буџета (извор
финансирања 01) Градска општина Звездара донела је следећa акта:
- Одлуку о буџету ("Службени лист града Београда" бр. 124/19),
- Одлуку о ребалансу буџета (''Службени лист града Београда'' бр. 41/20 и 119/20).

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, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19 и
126/20) средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и
уступљених прихода, свих облика трансфера и донација као и примања по основу
задуживања и других прихода и примања.
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Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању
прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години
утврђен је годишњи обим јавних средстава за вршење поверених и других, законом
одређених послова града Београда и градских општина и расподела прихода између
града и градских општина у 2020. години, којом се обезбеђује остваривање утврђеног
обима средстава. Овом Одлуком Градској општини Звездара је дозвољен оквир за
потрошњу у 2020. години у износу од 660.819.696 динара.
Одлуком о изменама и допунама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење
послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају
Граду, односно градским општинама у 2020. години ("Службени лист града Београда”,
број 37/20) извршено је умањење оквира буџета за 20% који се односи на приходе из
буџета (извор финансирања 01). Овом изменом Одлуке Градској општини Звездара
дозвољен је оквир за потрошњу у износу од 581.257.342 динара.
Одлуком о изменама и допунама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење
послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају
Граду, односно градским општинама у 2020. години ("Службени лист града Београда”,
број 106/20) којом је извршено умањење оквира буџета за 6,6% који се односи на
приходе из буџета (извор финансирања 01).Овом Одлуком Градској општини Звездара је
дозвољен оквир за потрошњу у 2020. години у износу од 570.759.410 динара.
У 2020. години на основу члана 5. став 6. 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) увећан је
обим буџета за износ од 10.378.014 динара (донације и трансфери) и износи 581.137.424
динара.
До 31.12.2020. године приходи и примања остварени су у износу од 608.703.032 динара,
што је 104,74% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину.
Средстава за општу и наменску потрошњу планирана су у износу 464.810.477 динара а
остварена су у износу од 492.354.497 динара или 105,93% у односу на план.
Приходи од Текућих трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од
26.062.914 динара (58.004 динара од Градске управе за матичну службу, 579.910 динара
од Комесаријата за избеглице и миграције за помоћ избеглим и расељеним лицима на
име једнократних помоћи, 7.425.000 динара од Комесаријата за избеглице и миграције за
помоћ избеглим и расељеним лицима у грађевинском материјалу, 5.000.000 динара од
Града као субвенција ЈП СЦ „Олимп-Звездара“, 3.000.000 динара од Секретаријата за
саобраћај за финанситање рада општинског тела за координацију за унапређење
безбедности саобраћаја на територији ГО Звездара, 10.000.000 динара Решењем
Градоначелника града Београда у сврху извршавања обавеза буџета услед смањеног
обима прихода узоркованог пандемијом заразне болести COVID - 19).
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Капитални трансфер из буџета Републике остварен је у износу од 17.868.455 динара.
Средства су добијена од Канцеларије за управљање јавним улагањима на основу Уговора
о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Градске општине
Звездара у реализацији пројекта обнове и унапређење објекта Основне школе „1300
каплара“ број 351-01-80/2019-01 од 18.06.2019. године за плаћање ПДВа.
Текуће донације од међународних организација остварене су у износу од 896.791
динара. Средства су добијена од Савета Европе по Уговору број ПО651811 од
20.12.2019. године за Пројеклат: „Подршка ромским породицама и деци на Звездари“.
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине остварене су у износу од 7.777.706
динара, као рефундација буџетских средстава на име предфинансирања по Уговору о
додели бесповратних средстава спољне активности ЕУ 48-00-00203/2014-28-10 за
пројекат: Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и смањење раног
напуштања школе у Општини Звездара.
Износ пренетих неутрошених средстава из претходне године износи 63.742.669 динара.

ПРЕГЛЕД ПО ВРСТАМА ПРИХОДА:
- Порез на зараде и самодопринос, планиран је у износу од 235.393.048 динара, а
остварен је у износу од 244.764.825 динара или 103,98% у односу на годишњи план;
- Порез на доходак грађана планиран је у износу од 4.073.909 динара, а остварен је у
износу од 4.403.774 динара или 108,10% у односу на годишњи план;
- Порез на имовину и земљиште планиран је у износу од 167.293.520 динара, а остварен
је у износу од 182.731.132 динара или 109,23% у односу на годишњи план;
- Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 18.500.000 динара, а
остварен је у износу од 17.313.698 динара или 93,59% у односу на годишњи план;
- Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 6.000.000 динара, а
остварен је у износу од 6.008.173 динара или 100,14% у односу на годишњи план;
- Приход од накнаде за коришћење јавних површина планиран је у износу од 13.000.000
динара, а остварен је у износу од 12.710.831 динара или 97,78% у односу на годишњи
план;
- Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору планиран је у
износу од 5.300.000 динара, а остварен је у износу од 5.578.575 динара или 105,26% у
односу на годишњи план;
- Приход од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта (комуналне
таксе) планиран је у износу од 200.000 динара, а остварен је у износу од 183.155 динара
или 91,58% у односу на годишњи план;
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- Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.000.000
динара, а остварен је у износу од 2.871.461 динара или 143,57% у односу на годишњи
план;
- Приход од накнаде за уређење грађевинског земљишта планиран је у износу од
3.500.000 динара, а остварен је у износу од 3.392.505 динара или 96,93% у односу на
годишњи план;
- Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 2.000.000 динара, а
остварени су у износу од 2.766.985 динара или 138,35% у односу на годишњи план;
- Приходи органа планирани су у износу од 3.500.000 динара, а остварени су у износу од
2.256.253 динара или 64,46% у односу на годишњи план;
- Приход од мандатних казни и казни у управном поступку планиран је у износу од
50.000 динара, а остварен је у износу од 107.500 динара или 215% у односу на годишњи
план;
- Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 2.000.000 динара, а
остварен је у износу од 1.093.043 динара или 54,65% у односу на годишњи план;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 1.000.000
динара, а остварене у износу од 4.577.081 динара или 457,71% у односу на годишњи
план;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година планиране су у
износу од 1.000.000 динара, а остварене су у износу од 1.595.507 динара или 159,55% у
односу на годишњи план;
Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Звездара повећан је за износ
средстава добијених по основу трансфера од осталих нивоа власти:
- Текуће донације од међународних организација планиране су у износу од 896.791
динара, а остварене су у истом износу или 100,00% у односу на годишњи план;
- Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине планиране су у износу од 7.777.706
динара, а остварене су у истом износу или 100,00% у односу на годишњи план;
- Текући трансфери из буџета Града планирани су у износу од 15.056.697 динара, а
остварени су у износу од 18.058.004 дин или 119,93% у односу на годишњи план;
- Текући трансфери из буџета Републике планирани су у износу од 8.004.910 динара, а
остварени су у истом износу или 100,00% у односу на годишњи план;
- Капитални трансфер из буџета Републике планиран је у износу од 20.848.174 динара, а
остварени су у износу од 17.868.455 дин или 85,71% у односу на годишњи план;
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани расходи и издаци за 2020. годину износе 581.137.424 динара са
трошковима који се финансирају из вишка прихода по Завршном рачуну за 2019. годину.
У 2020. години укупно је реализовано 514.171.407 динара или 88,48% у односу на
годишњи план;

Расходи за запослене:
Укупно планирана средства за расходе за запослене износе од 249.541.266 динара, а
извршена су у износу од 221.420.201 динара или 88,73% у односу на годишњи план; У
оквиру расхода за запослене, највећи део извршених средстава се односи на исплату
плата запослених, изабраних, именованих и постављених лица у Градској општини
Звездара (економска класификација 411-плате, додаци и накнаде запослених и 412социјални доприноси на терет послодавца). За ове намене планирано је 220.300.406
динара, а утрошено је 196.149.248 динара или 89,03% у односу на годишњи план.
Економска класификација 413-накнаде у натури, планирана средства износе 6.692.860
динара, а извршена су у износу од 5.927.402 динара или 88,56% у односу на годишњи
план и односе се на на накнаде за превоз запослених у износу од 4.900.492 динара, и
новогодишње поклоне за децу запослених у износу од 1.026.910 динара
За социјална давања запосленима, економска класификација 414, планирана су средства
у износу од 18.193.000 динара, а извршена су у износу од 15.401.934 динара или 84,66%.
Утрошена средства односе се на: помоћ у случају смрти запосленог или члана уже
породице и износе 686.572 динара, боловање преко 30 дана и износи 1.477.894 динара,
остале помоћи запосленима 12.236.187 динара, отпремнина приликом одласка у пензију
и износи 465.858 динара, инвалидност рада другог степена 535.423 динара.
Награде, бонуси и остали посебни расходи, економска класификација - 416, планирани
су у износу од 4.355.000 динара, а извршени у износу од 3.941.617 динара или 90,51% од
плана и односе се на: накнаде за рад комисија – 3.119.169 динара и јубиларне награде за
запослене у Градској општини Звездара – 822.448 динара.

Коришћење роба и услуга:
Укупно планирана средства за коришћење роба и услуга износе 193.818.965 динара, а
извршена су у износу од 173.504.873 динара или 89,52% у односу на годишњи план.
Планирана средства на економској класификацији 421 - Стални трошкови, износе
46.791.095 динара, а утрошена су у износу 42.596.061 динар или 91,03% у односу на
годишњи план, и то: трошкови платног промета –1.029.818 динара, трошкови електричне
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енергије – 5.633.533 динара, централно грејање – 7.572.701 природни гас – 350.000
динара, услуге водовода и канализације – 630.122 динара, услуге дератизације – 745.643
динара, услуге заштите имовине – 6.463.443 динара, одвоз отпада – 395.160 динара,
услуге чишћења – 12.365.888 динара, доприноси за коришћење градског земљишта –
18.886 динара, услуге комуникација (телефони) – 1.662.019 динара, услуге мобилног
телефона – 1.188.645 динара, интернет – 1.182.663 динара, остале услуге комуникације –
261.202 динара, услуге поште и доставе – 2.069.827 динара, трошкови осигурања
имовине и запослених – 791.090 динара и закуп имовине, опреме и осталог простора –
235.421 динар.
На економској класификацији 422 - Трошкови службених путовања и превоз деце,
планирана су средства у износу од 2.648.072 динара, а утрошена су у износу од 2.515.704
динара или 95% у односу на планирано. Средства су коришћена за: трошкове дневница,
смештаја и превоза на службеним путовањима у износу од 4.144,21 динар, такси превоз
за матичаре –75.500 динара (извор 01, 07) и превоз ученика 2.436.060 динара.
Планирана средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору, износе
56.839.002 динара, а утрошена су у износу од 51.881.540 динара или 91,28% у односу на
план, и то на следеће: трошкови репрезентације и протокола – 1.283.898 динара, односи
са јавношћу – 333.532 динара, за услуге штампања флајера и пропагандног промотивног
материјала у циљу информисања јавности, креирање и дизајн штампаних, пропагандних
и промотивних материјала за акције и манифестације у организацији Градске општине
Звездара и брендирање истих као и услуге прес клипинга, утрошено је 4.751.113 динара,
за објављивање тендера и огласа 2.183.897 динара, остале опште услуге 10.635.733
динара, стручне и остале стручне услуге 3.125.468 динара, услуге израде и одржавања
софтвера – 1.409.767 динара, услуге одржавања рачунара – 2.359.200 динара, остале
компјутерске услуге – 1.764.000 динара, услуге ревизије – 576.000 динара, остале
административне услуге – 85.668 динара, котизација за семинаре и издаци за стручне
испите – 72.280 динара; накнаде члановима комисија – 23.300.984 динара.
Планирана средства на економској класификацији 424 - Специјализоване услуге, износе
3.187.600 динара, а утрошена су у износу од 2.468.608 динара или 77,44% у односу на
годишњи план. Средства су коришћена за остале специјализоване услуге – 2.468.608
динара;
На економској класификацији 4251 и 4252 - Текуће одржавање објеката и опреме,
планирана су средства у укупном износу од 63.611.381 динар, а утрошена у износу од
62.691.539 динара или 98,55% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за
следеће: електроинсталатерске радове – 462.000 динара, радови на централном грејању –
239.640 динара, механичке поправке – 420.636 динара, текуће поправке и одржавање
осталих објеката – 56.141.080 динара, текуће поправке електронске опреме – 2.108.554
динара, текуће поправке опреме за комуникацију – 141.321 динар, текуће поправке
рачунарске опреме – 244.300 динара, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај –
250.050 динара, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда –
51.442 динара, текуће поправке школа – 2.632.516 динара.
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На економској класификацији 426 – Материјал, планирана су средства у износу од
20.741.815 динара, а утрошена су у износу од. 11.351.421 динар или 54,73% у односу на
годишњи план. Средства су утрошена на следеће: канцеларијски материјал – 4.370.740
динара, стручна литература за редовне потребе запослених - 243.375 динара, материјал за
превозна средства и гориво – 888.820 динара, потрошни материјал – 1.492.006 динара,
административни материјал – 796.679 динара, алат и инвентар – 956.329 динара, остали
материјал за одржавање хигијене – 383.375 динара, остали медицински и лабораторијски
материјали – 1.170.097 динара, остали материјал за посебне намене – 1.050.000 динарa.
Отплата камата:
На економској класификацији 441 – Отплата камата, годишњи план износи 35.071 динар,
а утрошено је 35.071 динар што представља 100% планираних средстава.
Донације и трансфери:
Укупно планирана средства донација и трансфера износе 47.024.154 динара, а извршена
су у износу од 46.013.917 динарa или 97,85% у односу на годишњи план.
На економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, годишњи план
износи 21.073.175 динара, а утрошено је 20.062.938 динарa што представља 95,21%
планираних средстава; Средства су утрошена на следеће: наменски трансфери нивоу
општина у износу од 7.092.284 динара (извор финансирања 01, 13 и 56) за
суфинансирање и предфинансирање ЕУ пројеката; текући трансфери нивоу општина у
износу од 4.531.594 динара (извор финансирања 01) за финансирање рада ЈП „Пословног
простора – у ликвидацији“; текући трансфери нивоу општина у износу од 3.256.755
динара (извор финансирања 15) за превоз ученика ОШ „Бошко Буха“; текући трансфери
нивоу градова у износу од 4.947.801 (извор финансирања 13 и 15) – повраћај
неутрошених средстава у буџет града и текући трансфери нивоу Републике у износу од
234.504 динара (извор финансирања 01) Комесаријату за избеглице и миграције.
На економској класификацији 464 – Текуће донације Националној служби за
запошљавање, годишњи план износи 3.000.000 динара, а утрошено је 3.000.000 динарa
што представља 100,00% планираних средстава;
На економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери, укупан годишњи план
износи 22.950.979 динара, а утрошено је 22.950.979 динара што представља 100%
планираних средстава. Средства су трансферисана ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ за
реализацију спортско рекреативних програма у износу од 4.000.000 динара и 18.950.979
динара за покриће трошкова због отежаног пословања изазваног вирусом COVID – 19 и
то:
- 11.392.812 динара (извор финансирања 01);
- 5.000.000 динара (извор финансирања 07)
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- 6.558.167 динара (извор финансирања 56)
Социјално осигурање и социјална заштита:
На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, годишњи
план износи 8.145.352 динара, а утрошено је 2.186.083 динара што представља 26.84%
плана. Средства су коришћена за следеће: за избеглице и расељена лица на име
једнократне помоћи – 540.000 динара (извор финансирања 07), помоћ и унапређење
животног стандарда ромске популације на има једнократне помоћи – 30.000 динара
(извор финансирања 01), трошкове сахране за незбринута лица која су имала последње
пребивалиште на општини Звездара (извор финансирања 01 и 07) – 500.251 динар,
хуманитарни програми и акивности – 333.696 (извор финансирања 01), награде
ученицима - 460.000 динара (извор финансирања 01), накнаде из буџета за рад
волинтерског севиса – 322.136 динара (извор финансирања 01);
Основна средства:
Укупан план за основна средства износи 62.661.373 динара, а извршено је 54.959.242
динара или 87,71% у односу на годишњи план.
На економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекати, планирана су
средства у износу од 53.145.823 динара од чега је утрошено 49.992.818 динара или
94,07% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: стручну оцену и
коментаре – 826.715 динара (извор финансирања 01), капитално одржавање путева –
31.297.648 динара (извор 01 и 13) капитално одржавање објекта за потребе образовања
(извор финансирања 07) – 17.868.455 динара.
На економској класификацији 512 – Машине и опрема, планирана су средства у износу
од 7.835.550 динара од чега је утрошено 3.296.984 динара или 42,08% у односу на
годишњи план. Средства су коришћена за следеће: набавку намештаја - 594.506 динара
(извор финансирања 01), набавку електронске опреме - 98.280 динара (извор
финансирања 01), набавку рачунарске опреме – 299.250 динара (извор финансирања 01
и 06), набавку штампача - 1.200.000 динара (извор финансирања 01), набавка телефона –
33.600 динара (извор финансирања 01), набавка телефонске централе с припадајућим
инсталацијама и апаратима – 575.904 динара (извор финансирања 01), опрему за јавну
безбедност 495.444 динара (извор финансирања 01).
На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у
износу од 8.145.352 динара од чега је утрошено 2.186.083 динара или 26,84% у односу на
годишњи план. Средства су коришћена за набавку лиценци за мап инфо, правну базу
података, антивирус софтвер и Microsoft office standard 2019.
Остали расходи:
Укупно планирана средства за остале расходе износе 14.367.326 динара, а извршена су у
износу од 11.397.074 динара или 79,33% у односу на годишњи план.
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На економској класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама, од
планираних 10.406.056 динара утрошено је 10.380.308 динара што представља 99,75%
годишњег плана, и то дотације осталим удружењима грађана – 2.500.000 динара,
дотације политичким странкама – 844.620 динара, дотације спортским омладинским
организацијама – 7.035.688 динара;
На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је
202.270 динара, од чега је утрошено 85.492 динара или 42,27% у односу на годишњи
план. Средства су коришћена за: републичке таксе – 32.145 динара, градске таксе – 2.270
динара и регистрацију возила – 51.077 динара.

На економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, од
планираних 3.058.000 динара, утрошено је 274.309 динара или 8,97% у односу на план.
На економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа, планирана су средства у износу од 701.000 динара од чега је
утрошено 656.965 динара или 93,72% у односу на план.

Отплата главнице домаћим пословним банкама:
На економској класификацији 611 - Отплата главнице домаћим кредиторима, планирана
су средства у износу 4.654.947 динара, а утрошена су у износу од 4.654.946 динара или
100% у односу на годишњи план.
Повраћај средстава у буџет:
Износ од 5,182,305 динара враћен је, а у складу са чланом 59. 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20). Враћена
су неутрошена, а наменски добијена средства и то:
- повраћај у износу од 4.943.245 динара неутрошених средстава добијених од Града по
основу Решења број 4-5590/19-Г-01 од 05.08.2019. године за финансирање превоза, исхране
и смештаја ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и њихових пратилаца
(извор 15) – средства су добијена у 2019. години;
- повраћај у износу од 4.556 динара неутрошених средстава добијених од Града на основу
Уговора бр. IV-02 4011-52 од 25.12.2019. године закљученог између Градске управе града
Београда - Секретаријата за саобраћај и ГО Звездара за унапређење безбедности саобраћаја
на територији општине Звездара, дана 31.12.2019. године за финансирање рада општинског
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тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине
Звездара (извор 13);
- повраћај у износу од 234.504 динара средстава добијених од Kомесаријата за избеглице и
миграције, на основу уговора о сарадњи број 9-9/353 од 07.05.2019. године закљученог
између Комесаријата и Градске општине Звездара, за побољшање услова живота избеглих
лица, кроз набавку грађевинског материјала ;
3. Реализација пренетих неутрошених средстава у периоду јануар-децембар 2020.
године
Пренета неутрошена средства износе 63.742.669 динара. У извештајном периоду
утрошена су средства у укупном износу од 61.772.581 динар или 96,91% то:
- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од
7.966.281 динар, а утрошено је 7.966.279 динара;
- Трошкови путовања, економска класификација 422, функција 130 – планиран је износ
од 315 динара а у извештајном периоду није било реализације;
- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 – планиран је износ од
8.186.055 динара, а утрошено је 6.305.304 динара;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 130 планирана су средства у износу од 2.126.524 динара, а утрошено је 2.126.524 динара;
- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 160 – планиран је износ од
5.700.000 динара, а утрошено је 5.699.958 динара;
- Отплата главнице кредита, економска класификација 611, функција 170 – планирана су
средства у износу од 4.654.947 динара, а утрошено је 4.654.946 динара;
- Отплата камате за кредите, економска класификација 441, функција 170 – планирана су
средства у износу од 35.071 динара, а утрошено је 35.071 динар;
- Текуће поправке и одржавање, економска класификација 425, функција 620 - планиран
је износ од 18.176.512 динара, а у извештајном периоду утрошено је 18.087.536 динара;
- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 планирана су средства у износу од 8.200.000 динара, а утрошено је 8.200.000 динара;
- Дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, функција 451 –
планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, а утрошено је 2.500.000 динара;
- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 451 – планирана су
средства у износу од 495.444 динара, а утрошено је 495.444 динара;
- Зграде и грађевински објекти економска класификација 511, функција 451 – планирана
су средства у износу од 5.696.964 динара, а утрошено је 5.696.963 динара;
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- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 451 планирана су средства у износу од 4.556 динара, а утрошено је 4.556 динара;

II КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2020.
ГОДИНУ САСТОЈИ СЕ ОД СЛЕДЕЋИХ ПОДРАЧУНА:

1. Градска општина Звездара - извршење буџета 840-132640-05
2. Месна заједница Звездара 840-2041645-64
3. Председник ГО Звездара - Пројекат: ''Бољи услови живота интерно расељених лица и
повратника на Звездари" 840-4443741-03
4. Пројекат "Међусекторски механизам за спречавање прекида школовања и смањење
раног напуштања школе у Општини Звездара" 840-4234741-92
5. ГО Звездара Пројекат: "Решавање проблема избеглих и расељених лица",
840-2808741-04
6. Председник ГО Звездара - Пројекат: "Корак до запослења – подршка инклузији
припадница ромске популације путем локалног међусекторског партнерства у Звездари“
840-4890741-28
7. Јавно предузеће "Пословни простор у ликвидацији" 840-1016743-64
8. Управа ГО Звездара-Избори за народне посланике 2020.године 840-5189741-84
9. Изборна комисија ГО Звездара 840-3782741-32
10. Председник ГО Звездара – Пројекат: „Бољи услови живота интерно расељених лица
и повратника на Звездари“ 840-210771-61
11. Председник ГО Звездара - Пројекат: "Корак до запослења – подршка инклузији
припадница ромске популације путем локалног међусекторског партнерства у Звездари“
840-294771-67
У прописаним обрасцима за завршне рачуне од 1 до 5 приказана је консолидација
завршних рачуна који се налазе у оквиру консолидованог рачуна трезора (КРТ).
Пројекти су консолидовани у обрасцу 5, у колони 10 - према изворима финансирања:
- ПРОЈЕКАТ: БОЉИ УСЛОВИ ЖИВОТА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И
ПОВРАТНИКА НА ЗВЕЗДАРИ" 840-4443741-03
У циљу реализације наведеног Пројекта Градској општини Звездара су у 2018. години на
основу Уговора о додели бесповратних средстава – Спољне активности ЕУ- 2018/397341, додељена средства у износу од 266.361,00 ЕУР-а (максимални буџет пројекта је
283.694,71 ЕУР-а а донација ЕУ је 93,89% те суме).
Координатор на овом пројекту је Удружење избеглих, расељених и досељених лица
„Завичај“ Београд.
Пројекат је трајао од 06.07.2018. до 05.10.2020. године, средства су трошена до
подношења финалног извештаја у 2021. години и тренутно уговарачко тело пројекта
Делегација ЕУ у Србији врши одобравање финалног извештаја па се очекује и финална
уплата од 38.720,86 ЕУР-а.
Током 2020. године ГО Звездара је из буџета за суфинансирање и предфинансирање
пројекта уплатила:
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-23.07.2020. године 2.178.160,87 динара
-03.09.2020. године 1.861.766,78 динара
-28.10.2020. године 1.116.518,85 динара
Пројекат се тицао доделе грађевинског материјала за 49 породица ИРЛ и повратника и
алата за покретање или ширење сопственог бизниса за 10 корисника, као и тренинге за
самозапошљавање за 33 корисника и менторску подршку за 20 корисника.
- ПРОЈЕКАТ: "МЕЂУСЕКТОРСКИ МЕХАНИЗАМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕКИДА
ШКОЛОВАЊА И СМАЊЕЊЕ РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ОПШТИНИ
ЗВЕЗДАРА" 840-4234741-92
На основу Уговора о додели бесповратних средстава – Спољне активности ЕУ 48-0000203/2014-28-10, Градској општини Звездара су у 2017. години, додељена средства у
износу од 122.690,00 ЕУР-а (максимални буџет пројекта је 137.620,00 ЕУР-а а донација
ЕУ је 89,15% те суме).
Координатор на овом пројекту је био Национални савет ромске националне мањине.
Пројекат је трајао од 06.06.2017. до 05.06.2019. године, средства су трошена до
подношења финалног извештаја 05.09.2019. године. С обзиром да је уговарачко тело
Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава
ЕУ (ЦФЦУ) каснило са провером интерим (периодичног) и финалног извештаја, ГО
Звездара је на овај подрачун добила током 2020. године уплате од ЦФЦУ и то:
-на основу интерим (периодичног) извештаја другу траншу на пројекту у вредности од
55.966,61 ЕУР-а ( јануар 2020. године) као рефундацију средстава од предфинансирања
пројекта
-на основу финалног извештаја трећу траншу на пројекту у вредности од 10.403,29 ЕУР-а
(април 2020. године) као рефундацију средстава од предфинансирања пројекта
Пројекат се тицао подршке ромској деци (60) која су у ризику од напуштања школе,
подршке њиховим родитељима кроз обуке, запошљавање и школску опрему, развој
софтвера за праћење ризика и обуку стручњака из школа за његово коришћење.
- ПРОЈЕКАТ: " РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА"
840-2808741-04
На основу Уговора о додели средстава за суфинансирање активности у оквиру ИПА
2014, пројекат „ Обезбеђивање побољшања животних услова интерно расељених лица и
повратника по основу Споразума о реадмисији“ Градској општини Звездара су од стране
Комесаријата за избеглице и миграције РС, додељена средства у износу од 2.166.720,00
динара за помоћ породицама интерно расељених лица и повратника који живе на
територији општине Звездара кроз набавку грађевинског материјала.
Финансирана су 4 корисника која су била ниже рангирана на листи корисника ЕУ
пројекта и који нису могли да добију помоћ од средстава ЕУ. Уговор је реализован од
23.09.2019. до 30.09.2020. године и потрошено је 1.494.510 динара а Комесаријату за
избеглице и миграције РС је Инструкцијом број 9-9/992-8/2019 од 22.10.2020. године
враћено 672.210 динара.
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- ПРОЈЕКАТ: "КОРАК ДО ЗАПОСЛЕЊА – ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ
ПРИПАДНИЦА
РОМСКЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ
ПУТЕМ
ЛОКАЛНОГ
МЕЂУСЕКТОРСКОГ ПАРТНЕРСТВА У ЗВЕЗДАРИ “ 840-4890741-28
На основу Уговора о додели бесповратних средстава – Спољне активности ЕУ-Бр.
601/24, Градској општини Звездара су у 2019. години додељена средства у износу од
51.935,00 ЕУР-а (максимални буџет пројекта је 65.150,00 ЕУР-а а донација ЕУ је 79,71%
те суме).
Координатор на овом пројекту је Центар за реинтеграцију и активизам Београд.
Пројекат је трајао од 04.09.2019. до 03.03.2021. године, средства ће бити трошена до
подношења финалног извештаја 03.06.2021. године.
Током 2020. године ГО Звездара је из буџета за суфинансирање и предфинансирање
пројекта уплатила:
-18.12.2020. године 2.089.653,17 динара
Пројекат се тицао подршке за запошљавање за 50 Ромкиња и сензибилизацију за
запошљавање Ромкиња за 50 послодаваца.
ПРИЛОГ БР. 2
ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊУ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА КОД
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

На основу члана 5. став 10. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике
Србије'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14,
68/15, 103/15, 99/16, 113/17 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), наплата прихода није
ограничена износима исказаних прихода у буџету.
Укупно планирани приходи и примања износе 581.137.424 динарa, а остварени су у
износу од 608.703.032 динара или 104,74%.
Буџетски приходи (извор финансирања 01) планирани су на основу Одлуке о обиму
средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и
примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години и износе
464.810.477 динара, а њихово остварење износи 492.354.497 динара или 105,93% у
односу на план.
Приходи из осталих извора планирани су у износу од 52.584.278 динара, а остварени у
износу од 52.605.866 динарa или 100,04%. То су приходи од текућих и капиталних
трансфера из буџета Града и Републике (извор финансирања 07) износ од 43.931.369
динара; текућих донација од међународних организација (извор финансирања 06) износ
од 896.791 динар и текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина (извор финансирања
56) износ од 7.777.706 динара.
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Текући трасфери од града остварени су више у односу на план и то за 3.000.000 динара
добијених од Градске управе града Београда - Секретаријата за саобраћај за финансирање
рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на
територији Градске општине Звездара 30.12.2020. године и износ од 1.307 динара
добијених од Градске управе града Београда за покриће дела трошкова изласка
службеног лица на терен ради закључења брака 30.12.2020. године.
Капитални трансфери од Републике остварени су мање у односу на план у износу од
2.979.719 динара. Канцеларија за управљање јавним улагањима на основу Уговора о
правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Градске општине
Звездара у реализацији пројекта обнове и унапређење објекта Основне школе „1300
каплара“ број 351-01-80/2019-01 од 18.06.2019. године трансферисала је средства у
мањем износу за плаћање ПДВ-а.
РАСХОДИ
Укупно планирани расходи и издаци износе 581.137.424 динара, а извршени су у износу
од 514.171.407 динара што чини 88,48% плана. У структури расхода у 2020. години
планирани расходи из буџета износе 464.810.477 динара, а извршени су у износу од
420.307.956 динара или 90,43% у односу на годишњи план; планирани расходи из
осталих извора износе 116.326.947 динарa, а извршени су у износу од 93.863.451 динар
или 80,69% у односу на годишњи план.
До значајнијих одступања од планираних вредности дошло је код извршења расхода и
то:
- код расхода за запослене (класа 41) одступање планираних од извршених расхода је
28.121.065 динара. Планирана су средства за плате сходно усвојеном Кадровском плану а
у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе града Београда за 2015. годину;
- код расхода за набавку материјала (економска класификација 426) одступање
планираних од извршених расхода је 9.390.394 динара. Средства у износу од 7.425.000
динара добијена су од Комесаријата за избеглице и миграције за помоћ избеглим и
расељеним лицима у грађевинском материјалу и реализација уговора је због пандемије
вируса COVID – 19 померена у 2021. годину; износ од 825.000 динара за учешће ГО
Звездара у пројекту набавке грађевинског материјала; износ од 1.140.394 динара није
реализован по уговорима за канцеларијски материјал, набавку тонера, набавку
потрошног материјала и осталог материјала за посебне намене због смањеног обима
пословања у Управи ГО Звездара изазване вирусом корона;
- код расхода за права из социјалног осигурања (класа 47) одступање планираних од
извршених расхода је 5.959.269 динара. Средства у износу од 5.224.500 динара
планирана су за набавку пакетића за децу из социјално угрожених породица а

43

реализација је пренета у наредну годину. Износ од 734.769 динара представља уштеду у
буџету.
- код програмске активности 0602-0006 Инспекцијски послови (економска
класификација 424) износ од 300.000 динара није утрошен због актуелне епидемиолошке
ситуације, односно проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због
пандемије COVID 19.
- код расхода за основна средстава (класа 51) одступање планираних од извршених
расхода је 7.702.131 динар. Средства нису реализована из разлога што је износ од
4.275.500 динара пренет у буџетску 2021. годину за набавку компјутерске опреме, износ
од 2.979.719 динара је планиран за обавезу плаћања ПДВ-а за Основну школу „1300
каплара“ који није реализован и износ од 446.912 динара представља уштеду у буџету.

ПРИЛОГ БР. 3
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 69. и 70. 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, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 40. Статута Градске општине Звездара
(''Службени лист града Београда'', бр. 124/19) председник Градске општине Звездара
доноси Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Решење о употреби
средстава сталне буџетске резерве.
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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 2020. годину („Службени лист града
Београда”, број 124/19), чланом 3. средства сталне буџетске резерве планирана су у
износу од 300.000 динара.
Средства сталне буџетске резерве распоређена су у износу од 300.000 динара решењима
заменика председника II Број 401-1- 66/20 од 18.03.2020. године и II Број 401-1- 73/20 од
20.03.2020. године. Правни основ за доношење ових решења садржан је у члану 70.
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Закона о буџетском систему по коме надлежни извршни орган локалне власти на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава
сталне буџетске резерве, Одлукe о проглашењу ванредног стање („Службени гласник
Републике Србије“ број 29/20) као и у члану 40. Статута градске општине Звездара
(„Службени лист града Београда”٫ број 124/19). Закључком Владе Републике Србије СП
05 Број:00-95/2020 од 15.марта 2020. године одобрено коришћење буџетских средстава
за набавку медицинског и лабораториског матријала у циљу спречавања појаве ширења и
сузбијања заразне болести COVID – 19.
Одлуком о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2020. годину („Службени лист
града Београда”, број 41/20 и 119/20), чланом 3. средства сталне буџетске резерве
планирана су у износу од 400.000 динара и нису трошена

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

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. Решење о употреби текуће буџетске резерве доноси
председник градске општине.
Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2020. годину („Службени лист града
Београда“ број 124/19) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у износу
од 3.000.000 динара.
Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину („Службени лист
града Београда“ број 41/20) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у
износу од 7.700.000 динара.
Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину („Службени лист
града Београда“ број 119/20) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у
износу од 1.719.620 динара.

Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о буџету:
Увећање текуће буџетске резерве (члан 61.став 12. Закона о буџетском
систему):
Износ укупних прихода и примања:
Проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања:

3.000.000

500.000
660.819.696
0,53
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Употребљена текућа буџетска резерва :

1.978.600

Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о првом ребалансу буџета :

7.700.000

Увећање текуће буџетске резерве (члан 61.став 12. Закона о буџетском
систему) кумулативно:

2.939.058

Износ укупних прихода и примања:

581.257.342

Употребљена текућа буџетска резерва одлука + први ребаланс:

8.363.047

Проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања:

1,83

Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о другом ребалансу буџета :

1.719.620

Увећање текуће буџетске резерве (члан 61.став 12. Закона о буџетском
систему) кумулативно:

15.145.458

Износ укупних прихода и примања:

581.137.424

Употребљена текућа буџетска резерва одлука+први ребаланс+други
ребаланс:

21.800.097

Коначан проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања:

3,75

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69.
Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, дат је у следећој
табели:
Ред.
бр.

Разде
о

Глава

Програм.
Активност
/пријекат

Функција

Економска
класификација

1.

5

5.1.

0602-1005

620

424

2.

5

5.1

0602-0001

130

3.

5

5.1

2002-0001

4.

5

5.1

0602-0001

Решење

Опис

Износ

II Број 401-1–
5/2020

Покриће трошкова
специјализованих
услуга

597.600

485

II Број 401-1–
14/2020

Покриће трошкова
накнаде штете

51.000

912

422

II Број 401-1–
38/2020

Покриће дела
трошкова превоза
деце

130.000

130

483

II Број 401-1–
45/2020

Покриће дела
трошкова новчаних
казни и пенала по
решењу суда

400.000
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5.

5

5.1

0602-0001

130

426

II Број 401-1–
75/2020

Покриће трошкова
медицинског
материјала

300.000

6.

5

5.1

1801-0003

740

421

II Број 401-1–
81/2020

Чишћење и
дезинфекција улаза
стамбених зграда на
територији ГО
Звездара
Покриће трошкова
медицинског
материјала

600.000

7.

5

5.1

0602-0001

130

426

II Број 401-1–
97/2020

8.

5

5.1.

0602-0001

130

463

II Број 401-1–
153/2020

Суфинансирање
пројекта ЕУ „Бољи
услови за живот
интерно расељених
лица

958.622

9.

5

5.1.

0602-0001

130

463

II Број 401-1–
178/2020

Суфинансирање
пројекта ЕУ „Бољи
услови за живот
интерно расељених
лица

1.861.767

10.

5

5.1.

2101-0001

111

485

II Број 401-1–
192/2020

Накнада штете за
неискоришћени
годишњи одмор

11.

5

5.1.

0602-0001

130

463

II Број 401-1–
247/2020

Суфинансирање
пројекта ЕУ „Бољи
услови за живот
интерно расељених
лица

12.

1

1.1.

2101-0001

111

423

II Број 401-1–
270/2020

Покриће дела
трошкова накндае
члановима комисија

Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
распоређена у износу од 6.654.639 динара.

На основу члана 61. став 12. и 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 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 01.01.2020. до 31.12.2020. године донео следећа решења о употреби
средстава текуће буџетске резерве:

375.000

150.000

1.079.650

151.000
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Ред
бр.

Раздео

Глава

Програм.
активност/п
ројекат

Функција

1.

5

5.1.

2002-0001

912

Умање
на
ек.клас
.
463

2.

5

5.1.

0602-0001

130

416

3.

5

5.1.

9001-1003

090

423

4.

5

5.1.

0602-0001

130

423

5.

1

1.1.

2101-1003

111

421
426
481

6.

5

5.1.

0602-0001

130

424

7.

5

5.1.

0602-0001

130

411

Увећана
ек.клас.

Решење

Опис

Износ

424
ПА 20020001,
функција
912
416
ПА 21010002
функција
111
472
ПА 20020001
функција
912

II Број
401-135/20

Специјализоване
услуге

II Број
401-1104/20

Награде
запосленим и
остали посебни
расходи

II Број
401-1176/20

Награде
ученицима
генерације

423
ПР 21011003
функција
111
423
ПР 21011003
функција
111
424 ПР
0602-0002
функција
160
414 ПР
0602-0001
функција
130

II Број
401-1172/20

Трошкови избора

1.505.000

II Број
401-1171/20

Трошкови избора

409.058

II Број
401-1229/20

Специјализоване
услуге

806.400

II Број
401-1264/20

Социјална давања
запосленима

ПРОМЕНА (ПРЕУСМЕРАВАЊЕ) АПРОПРИЈАЦИЈА

На основу члана 61. став 7. и 8. 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 решења о преусмеравању апропријација.
У извештајном периоду донето је следеће решење о преусмеравању апропријација :
- Решењем II Број 401-1-149/20 од 15.07.2020. године одобрава се:

500.000

65.000

460.000

11.400.000
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Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездараза
2020. годину („Службени лист града Београда”, број 124/19 и 41/20).
1.У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине,
програмска активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа,
функција 810 – Услуге рекреације и спорта, тако што се умањује апропријација следеће
економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери, у износу од 20.148 динара,
и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 56) износи 6.558.167
динара.
2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава
5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – Опште услуге, апропријације следеће економске класификације 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 20.148 динара тако да укупан план
средстава ове апропријације (извор финансирања 56) износи 1.219.539,19 динара.
- Решењем II Број 401-1-173/20 од 17.08.2020. године одобрава се:
Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине
Звездараза 2020. годину („Службени лист града Београда”, број 124/19 и 41/20).
1.
У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1102 – Комуналне
делатности, пројекат 1102-1003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
функција 510 – Управљање отпадом, тако што се умањује апропријација следеће
економске класификације 424 – Специјализоване услуге, средства у износу од 1.505.000
динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи
4.495.000 динара.
2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5 ,
глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градскох општина, функција 130 – Опште услуге, апропријације
следеће економске класификације 423 – Услуге по уговору, средства у износу од
1.505.000 динара, (извор финансирања 13) и укупан план средстава ове
апропријације (извор финансирања 13) износи 7.686.055 динара.
- Решењем II Број 401-1-191/20 од 22.09.2020. године одобрава се:
Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине
Звездара за 2020. годину („Службени лист града Београда”, број 124/19 и 41/20).
1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне
самоуправе, проjекат 0602-1005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице,
функција 620 – Развој заједнице, тако што се умањује апропријација следеће економске
класификације
425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 234.504 динара, и
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укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 9.765.496
динара.
2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава
5.1. Управа ГО Звездара, програм 0901 – Социјална и дечја заштита, програмска
активност 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, апропријације следеће економске
класификације
463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 234.504
динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи
234.504 динара.
- Решењем II Број 401-1-198/20 од 30.09.2020. године одобрава се:
Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине
Звездараза 2020. годину („Службени лист града Београда”, број 124/19 и 41/20).
1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће
економске класификације 512 – Машине и опрема, у износу од 1.201.964 динара, и
укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 1.798.036
динара.
У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 1102 – Комуналне делатности,
програмска активност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510 –
Управљање отпадом, тако што се умањује апропријација следеће економске
класификације 424 – Специјализоване услуге, у износу од 4.495.000 динара, и укупан
план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 0,00 динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава
5.1. Управа ГО Звездара, програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре, програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај, апропријације следеће
економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 5.696.964
динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи
5.696.964 динара.

- Решењем II Број 401-1-223/20 од 03.10.2020. године одобрава се:

50

1. У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће
економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (плате), у износу од
7.300.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01)
износи 163.916.405 динара.
2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава
5.1. Управа ГО Звездара, програм 1301 – Развој спорта и омладине, програмска
активност 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, апропријације следеће економске класификације 465 –
Остале дотације и трансфери, у износу од 7.300.000 динара тако да укупан план
средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 11.392.812 динара.
- Решењем II Број 401-1-231/20 од 17.11.2020. године одобрава се:
1.У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0701 – Организација
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, пројекат 0701-1001 – Безбедност у
саобраћају, функција 451 – Друмски саобраћај, тако што се умањује апропријација
следеће економске класификације 512 – Машине и опрема, у износу од 4.556 динара,
и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 495.444
динара.

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава
5.1. Управа ГО Звездара, програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре, пројекат 0701-1001 – Безбедност у саобраћају, функција 451 –
Друмски саобраћај,
апропријације следеће економске класификације 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 4.556 динара тако да укупан план
средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 4.556 динара.

- Решењем II Број 401-1-245/20 од 08.12.2020. године одобрава се:
1.У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се умањује апропријација следеће
економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (плате), у износу
од 1.050.000 динара, и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања
01) износи 162.866.405 динара.
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2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист раздела 5, глава
5.1. Управа ГО Звездара, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0001 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – Опште услуге, апропријације следеће економске класификације 413 –
Накнаде у натури, у износу од 1.050.000 динара тако да укупан план средстава ове
апропријације (извор финансирања 01) износи 6.142.860 динара.

ПРИЛОГ БР. 4
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ

Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 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 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,72/19 и 149/20) дефинисана је
донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора
између даваоца и примаоца донације.
Текући трансфери из буџета Града планирани су у износу од 15.056.697 динара, а
остварени су у износу од 18.058.004 динара, и то:
-

-

-

-

средства у износу од 58.004 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;
средства у износу од 5.000.000 динара добијена су Решењем Градоначелника
града Београда број 4-3196/20-Г од 26.05.2020. године за одржавање текуће
ликвидности и измиривање законских обавеза ЈП СЦ „Олимп – Звезадара“, а због
поремећаја у пословању насталог услед проглашења ванредног стања и затварања
предузећа за кориснике;
средства у износу од 3.000.000 динара добијена су на основу Уговора број IV-02401.1-33, 30.12.2020. године од Секретаријата за саобраћај за финанситање рада
општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на
територији ГО Звездара;
средства у износу од 10.000.000 динара добијена су 01.12.2020. године Решењем
Градоначелника града Београда број 4-7044/20-Г у сврху извршавања обавеза
буџета услед смањеног обима прихода узоркованог пандемијом заразне болести
COVID - 19).
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Текући трансфери из буџета Републике планирани су у износу од 8.004.910 динара, а
остварени су у истом износу, и то:

-

-

-

средства у износу од 579.910 динара добијена су од Комесаријата за избеглице и
миграције 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. 553-54/1 од 03.02.2020. године, износ од 20.000 динара; решење бр.
553-82/1 од 11.02.2020. године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-160/1 од
24.02.2020. године, износ од 20.000 динара; решење бр. 553-229/1 од 10.03.2020.
године, износ од 21.000 динара; решење бр. 553-230/1 од 10.03.2020. године,
износ од 20.000 динара; решење бр. 553-231/1 од 10.03.2020. године, износ од
21.000 динара; решење бр. 553-366 од 22.05.2020. године, износ од 21.000 динара;
решење бр. 553-357 од 20.05.2020. године, износ од 39.910 динара, решење бр.
553-417/1 од 05.06.2020. године износ од 21.000 динара, решење број 553822/2120-10 од 20.11.2020. године, износ од 375.000 динара;
средства у износу од 7.425.000 динара добијена су од Комесаријата за избеглице и
миграције на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу
средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку
грађевинског материјала X бр. 401-76 од 18.03.2020. године;

Капитални трансфер из буџета Републике планиран је у износу од 20.848.174 динара, и
остварен је у износу од 17.868.455 динара.
-

средства у износу од 17.868.455 динара добијена су за плаћање ПДВ по основу
Уговора о извођењу грађевинских радова на адаптацији/енергетској санацији
објекта и дворишта ОШ ''1300 каплара'', II бр. 404-156 од 16.09.2019. године и
Анекса уговора о извођењу грађевинских радова II бр. 404-37 од 13.03.2020.
године

Текуће донације од међународних организација планиране су у износу од 896.791
динара, а остварене су у истом износу. Средства су добијена од Савета Европе по
Уговору број ПО651811 од 20.12.2019. године и анекса уговора број ПО651811&665139
за Пројеклат: „Подршка ромским породицама и деци на Звездари“.
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општине планиране су у износу од 7.777.706
динара, а остварене су у истом износу, као рефундација буџетских средстава на име
предфинансирања по Уговору о додели бесповратних средстава спољне активности ЕУ
48-00-00203/2014-28-10 за пројекат: „Међусекторски механизам за спречавање прекида
школовања и смањење раног напуштања школе у Општини Звездара“.
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ПРИЛОГ БР. 5
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2020. ГОДИНИ

Стање кредитних обавеза Градске општине Звездара по основу Уговора о кредитном
задужењу:
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 2020. години у периоду јануар – децембар, на име главнице извршена је обавеза према
банци у износу од 4.654.946 динара из пренетих неутрошених средстава из претходне
године.
За камату по кредитима, у извештајном периоду, извршена је обавеза према банци у
износу од 35.071 динара из пренетих неутрошених средстава из претходне године.
Измирење обавеза према пословној банци извршено је редовно према плану отплате
ануитета. Обавезе према кредиту су исплаћене у целости.

ПРИЛОГ БР. 6
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Поштујући програмски модел буџета, расходи и издаци приказани су кроз
програмску структуру посебног дела буџета.
Преглед укупно планираних и реализованих средстава по програмима/програмским
активностима/пројектима у односу на годишњи план, израђен је на основу извршења
буџета као и на основу достављених извештаја о задатим циљевима и оствареним
индикаторима од стране лица која су Закључком председника општине број 020-2-84 од
14.11.2019. године и Закључком број 020-2-98 од 02.10.2020. године, именована као
овлашћена лица за праћење и реализацију програма/програмских активности/пројеката.
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ПРОГРАМ 16 - 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Опис програма: Унапређење грађана кроз политичко деловање
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програмске активности су спровођене са задатим циљевима, из чега проистиче да је
програм успешно реализован.
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 73.451.370 динара, а
реализована у износу од 66.720.135 динара или 90,84% у односу на годишњи план.
2101-0001 - Програмска активност - Функционисање скупштине, функција 111
Опис програмске активности:
Стара се о интересима и потребама грађана општине Звездара, кроз општа акта која
доноси и усваја на седницама Скупштине.
Образложење спровођења програмске активности
Седнице Скупштине Градске oпштине Звездара одржане су у складу са законом и
Статутом и у предвиђеним роковима и на основу усвојеног програма рада Скупштине.
За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 14.757.850 динара
а реализована су у износу од 13.599.760 динара или 92,15% у односу на годишњи план.
Од укупно утрошених средстава, износ од 7.131.644 динара представља расходе за
запослене, износ од 5.793.089 динара представља трошкове седница Скупштине ГО
Звездара и накнаде члановима комисија, као и накнаду за заменика председника
Скупштине, а износ од 525.485 динара представља расходе за финансирање редовног
рада политичких субјеката, a износ од 149.542 динара за накнаду штете за
неискоришћени годишњи одмор.

2101-1003 – Пројекат – Локални избори, функција 111
Опис пројекта:
Организација активности у циљу спровођења локалних избора, која подразумева:
спровођење предизборних радњи, активности на дан избора и радњи до конституисања
нове Скупштине.
Образложење спровођења пројекта:
Изборна Комисија донела је роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за
одборнике којим су дефинисани рокови за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Звездара (прописивање
образаца, изборне листе, бирачка места, јединствени бирачки списак, бирачки одбори,
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спровођење избора, утврђивање и објављивање резулата избора, додела мандата,
издавање уверења и извештавање Скупштине општине о спроведеним изборима).
За наведени пројекат планирана су средства из прихода из буџета у износу од 21.505.000
динара, а реализовани су у износу од 21.504.656 динара или 100% у односу на годишњи
план.
Циљ: Спровођење локалних избора у складу са законом
Индикатор 1: Предат материјал бирачким одборима у циљу одржавања избора
Индикатор 2: Пријем изборног материјала по затварању бирачких места
2101-0002 - Програмска активност - Функционисање извршних органа –
Председник Градске општине Звездара, функција 111
Опис програмске активности:
Подршка функционисању Управе и вршење надзора над радом Управе Градске општине
Звездара.
Образложење спровођења програмске активности:
На молбе грађана, председник ГО Звездара је предузео кораке у смислу координације
активности са надлежним Секретаријатима, Јавним комуналним предузећима и другим
надлежним институцијама како би се решавали проблеми из области инфраструктуре,
социјалне заштите, образовања и других области од интереса за житеље Звездаре.
За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 8.683.520 динара а
реализована су у износу од 6.709.261 динара или 77.26% у односу на годишњи план.
Од укупно утрошених средстава, износ од 5.410.363 динара представља расходе за
запослене, износ од 1.298.898 динара представља трошкове репрезентације и поклона.
2101-0002 - Програмска активност - Функционисање извршних органа - Веће
Градске општине Звездара, функција 111
Опис програмске активности:
подршка функционисању Управе и вршење надзора над радом Управе ГО Зведара.
Образложење спровођења програмске активности:
У 2020. години одржано је 29. седница. На седницама је усвојено 42 акта из надлежности
Већа ГО Звездара и утврђено 46 предлога аката који су достављени Скупштини ГО
Звездара на разматрање и усвајање.
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За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу
од 28.505.000 динара а реализована су у износу од 24.906.458 динара или 87.38% у
односу на план.
Од укупно утрошених средстава, износ од 22.941.643 динара представља расходе за
запослене, износ од 1.608.235 динара представља накнаду за чланове Већа ангажованих
на 30%, износ од 356.580. динара представља накнаду штете за неискоришћени годишњи
одмор.

ПРОГРАМ 15 - 0602 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Опис програма:
Одрживо функционисање општине у складу са надлежностима
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм 15 представља административни програм за који се не утврђују индикатори,
односно показатељи испуњења циља програма
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 376.697.854 динара, а
реализована у износу од 331.663.965 динара или 88,05% у односу на план. Приходи из
буџета планирани су у износу од 303.452.239 динара, а реализовани у износу од
267.644.954 динара или 88,20% у односу на план. Средства из осталих извора планирана
су у износу од 73.245.615 динара и реализована у износу од 64.019.012 динара или
87,40% у односу на план. Средства из донације осталих нивоа власти (извор 7)
планирана су у износу од 25.180.371 динар, а утрошена су у износу 17.923.855 динара
или 71,18% у односу на план. Средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година (извор 13) су планирана у износу од 46.845.705 динара, а утрошена су у износу од
44.875.618 динара или 95,79%. Средства финансијске помоћи ЕУ (извор 56) планирана су
у износу од 1.219.539 динара, а утрошена су у износу од 1.219.539 динара или 100% у
односу на план.

0602-0001 - Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина - Управа Градске општине Звездара, функција 130
Опис програмске активности:
Подршка функционисању Управе Градске општине Звездара.
Образложење спровођења програмске активности:
Обезбеђени су услови за остваривање права грађана на бржи и лакши начин,
примењујући процедуре ISO стандарда у раду Управе и користећи прописане обрасце за
пружање услуга грађанима. У примени је и електронско прибављање података путем
портала Е-Управа-Е-ЗУП.
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За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од
302.531.782 динара а реализована су у износу од 263.837.293 динара или 87.21% у односу
на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 278.700.871
динар а реализовани у износу од 246.164.247 динара или 88.33% у односу на план, за
програмску активност 0602-0001 коришћена су средства донација од осталих нивоа
власти (извор 07) која су планирана у износу од 4.332.197 динара, а реализована у износу
од 55.400 динара или 1.28% у односу на план; средства из вишка прихода из ранијих
година (извор 13) која су планирана у износу од 18.279.175 динара реализована су у
износу од 16.398.107 динара или 89.71% у односу на план; средства финансијске помоћи
ЕУ (извор 56) која су планирана у износу од 1.219.539 динара и у истом износу су и
утрошена или 100% у односу на план.

0602-0002 - Програмска активност – Функционисање месних заједница, функција
160
Опис програмске активности:
Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема
које имају становници са територије Месне заједнице.
Образложење спровођења програмске активности:
Грађани су своје електронске типске пријаве, иницијативе/предлоге предавали у свим
месним заједницама ГО Звездара. У периоду од 01.01. до 31.12.2020. године је укупно
предато 208 пријавa, иницијативa /предлога грађана. За време трајања ванредног стања
изазваног пандемијом заразне болести корона вируса - COVID 19, (од 15.03.2020. године
до 06.05.2020. године), као и након тога, а услед прописане обавезе примене донетих
превентивних и заштитних мера поступања (пре свега забране директног пријема
странака у објекте државних и других органа и организација, којим поводом су странке
упућиване да своје захтеве и поднеске, приоритетно достављају путем
пословне/препоручене Поште, електронске поште или убацивањем истих у наменске
кутије које су постављене у улазним холовима државних органа), значајно је смањен
број поднесака у објектима месних заједница Градске општине Звездара.
Неконституисање Савета месних заједница ГО Звездара је једна од додатних директних
варијабли, која је такође имала значајан непосредни утицај по овом основу.
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од
17.220.201 динар а реализована су у износу од 15.316.193 динара или 88,94% у односу на
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу 11.520.201 динар а
реализовани у износу од 9.616.235 динара или 83,47% у односу на план, за програмску
активност 0602-0002 планирана су и средства из нераспоређеног вишка прихода из
претходне године (извор 13) у износу од 5.700.000 динара а утрошено је 5.699.958 динара
или 100,00% у односу на годишњи план.
Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем
месних заједница.
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Индикатор: Број електронских пријава грађана и иницијатива /предлога месних
заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално
становништво (циљана вредност: 650, остварена: 208).
Образложење одступања од циљне вредности: Проглашено ванредно стање и ванредна
сутуација изазвана пандемијом заразне болести корона вируса - COVID 19, су суштински
изменили службене процедуре поступања и лимитирали доласке грађана /странака у
поступку, у објекте свих државних органа. Дана 03.10.2017. године Скупштина Градске
општине Звездара је донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Савета месних
заједница Градске општине Звездара, XI Број: 011-1- 40, којом су пре истека времена на
које си изабрани разрешени председник и чланови Савета свих месних заједница ГО
Звездара. До дана подношења овог периодичног извештаја нису именовани привремени
Савети месних заједница ГО Звездара, што је неминовно директно довело и до одређеног
смањења активности у вези са подношењем електронских типских предлога и
иницијатива на месним заједницама ГО Звездара током овог извештајног периода.

0602-0003 - Програмска активност – Сервисирање јавног дуга, функција 170
Опис програмске активности:
Сервисирање обавеза које настају из задуживања за финансирање инвестиција и
управљање јавним дугом.
Образложење спровођења програмске активности:
Сервисирање обавеза насталих из задуживања одвијају се у складу са планом отплате
кредита, а све са циљем одржавања финансијске стабилности Општине. У години
извештавања кредит је отплаћен у целости.
За наведену програмску активност планирана су средства из вишка прихода из ранијих
година (извор 13) у износу од 4.690.018 динара а реализована су у износу од 4.690.017
динара или 100,00% у односу на годишњи план.
На економској класификацији 441 – Отплата домаћих камата, планирана су средства у
износу од 35.071 динар и у истом износу су и утрошена или 100% у односу на план. На
економској класификацији 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима, планирана су
средства у износу од 4.654.947 динара, а утрошена су износу од 4.654.946 динара или
100% у односу на план.
Обавезе по основу кредита су исплаћене у целости. Градска општина Звездара је
закључила са Banca Intesa ад Београд 06.02.2017. Уговор о кредиту, кредитна партија
бр.00-420-1212628.4 у износу од 77.550.069,11 динара. Дана 06.02.2020. године кредит је
у целости отплаћен.
Циљ: Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних
инвестиционих расхода.
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Индикатор: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤1% (циљана
вредност < 1%, остварена вредност 0,95%).
Циљ у извештајном периоду остварен је без угрожавања ликвидности буџета општине.
0602-0006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620

Опис програмске активности:
Обављање поверених послова комуналне инспекције.
Образложење спровођења програмске активности
Средства у буџету ГО Звездара за 2020. годину у износу од 600.000,00 динара за
спровођење радова на рушењу и демонтажи монтажних и других објекта, уз уклањање и
одлагање отпада и привремено чување покретних ствари, нису утрошена у првој
половини 2020. године због актуелне епидемиолошке ситуације, односно проглашења
ванредног стања на територији Републике Србије због пандемије COVID 19. Ребалансом
буџета у другој половини 2020. године су опредељена средстава у износу од 300.000,000
динара за горе наведене радове. Међутим, због епидемиолошке ситуације у Републици
Србији наведена средстава нису утрошена, те су затражена нова средства за 2021.
годину, услед могућности реализације у дужем временском периоду, тј. већем делу 2021.
године.
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета, на
економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 300.000 динара а у
извештајном периоду није било реализације.
Циљ: Квалитетно обављање инспекцијских послова
Индикатор: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета
(циљана вредност 75%, остварена вредност 84,42%)
0602-0009 – Програмска активност – Текућа буџетска резерва, функција 130
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода буџета у износу од
488.970 динара.
0602-0010 – Програмска активност – Стална буџетска резерва, функција 130
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода буџета у укупном
износу од 400.000 динара.

0602-1005 – Пројекат – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција
620
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Опис пројекта:
Спровођење активности у контексту доприноса развоја заједнице кроз инфраструктурне
и јавне садржаје.
Образложење спровођења пројекта
Због новонастале ситуације узроковане епидемијом и обавезе смањења буџета, одустало
се од радова за које је био потребан стручни надзор, тако да је и потреба за стручним
надзором обустављена.

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 51.066.883 динара, а
реализована у укупном износу од 47.820.463 динара или 93.64% у односу на план. Поред
прихода из буџета који су планирани у износу од 12.042.197 динара, а реализовани у
износу од 11.864.471 динар или 98.52% у односу на план, за пројекат 0602-1005
планирана су и средства из донација од осталих нивоа власти (извор 07) у износу од
20.848.174 динара која су реализована у износу од 17.868.455 динара или 85.71%, као и
средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 18.176.512 динара
која су у извештајном периоду реализована у износу од 18.087.536 динара или 99.51%.
За реконструкцију спортских терена на територији Градске општине Звездара, и то на
следећим локацијама:
1. Карла Лукача 5,
2. Устаничка 222, Михајла Тодоровића
3. Боривоја Стевановића 28-30
4. Браће Срнића 28-30
5. Бранка Ћопића, Др. Велимировића и Улофа Палмеа 22-26
6. Миливоја Петровића 1-7
7. Љубише Миодраговића 20, Миливоја Петровића и Александра Белића,
у извештајном периоду утрошено је 11.974.813,20 динара по Уговору II бр. 404-235 од
17.12.2019. године.
У извештајном периоду за радове на уређењу јавне зелене површине – дечијег игралишта
у Шејкиној улици плаћено је 4.168.239,54 динара на име радова и 1.944.483,53 динара
на име трошкова ПДВ-а у складу са чланом 10. Закона о ПДВ-у, а по Уговору између
Градске општине Звездара и ЈКП „Зеленило – Београд“ број 07-1-156 од 06.11.2019.
године
Износ од 9.442.726,81 динар плаћен је за извођење радова на текућем одржавању делова
система за одвођење отпадних атмосферских вода по Уговору II бр. 404-23 од 05.03.2020.
године.
Средства у износу од 17.868.455,06 динара добијена су од Канцеларије за управљање
јавним улагањима на основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање
јавним улагањима и Градске општине Звездара у реализацији пројекта обнове и
унапређење објекта Основне школе „1300 каплара“ број 351-01-80/2019-01 од 18.06.2019.
године и утрошена су за плаћање ПДВ-а.
Износ од 826.714,48 динара плаћен је за стучни надзор.
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У извештајном периоду плаћено је 600.000 динара за набавку пластичних канти од 240
литара, подељених грађанима за скупљање комуналног отпада на територији месних
заједница Велики и Мали Мокри Луг.
Износ од 2.270 динара је плаћен за таксе за пријаву радова ОШ „1300 Каплара“.
Износ од 597.600 динара је плаћен за обављање послова безбедности и здравља на раду у
оквиру радова који се финансирају из буџета Градске општине Звездара, на основу
наруџбенице II broj 404-1-254/4 od 28.11.2019.
Износ од 395.160 динара је плаћен за одржавање мобилних тоалета.
Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина.
Индикатор: Проценат реализације планираних активности (циљана вредност 85%,
остварена вредност 95%)
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања. Поједини пројекти се
сукцесивно током целе године реализују, а једина активност која није завршена до краја
је стручни надзор, која прати реализацију другог уговора и који се завршава током марта
2021. године
ПРОГРАМ 7 - 0701 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Опис програма:
Спровођење радова и активности који доприносе бољој развијености саобраћајне
инфраструктуре. Овај програм садржи програмску активност - Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Спровођењем програма утицати на смањење саобраћајних незгода и смањење броја
повређених учесника у саобраћају.
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 62.908.467 динара, која
су реализована у износу од 62.908.466 динара или 100% у односу на план. Приходи из
буџета планирани су у износу од 54.211.503 динара, а реализовани у износу од
54.211.502 динара или 100% у односу на план. Пренета неутрошена средства из
претходне године (извор 13), планирана у износу од 8.696.964 динара, а реализована у
износу од 8.696.963 динара или 100% у односу на план.
Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја.
Индикатор: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтираним путевима (циљана
вредност <7%, остварена вредност <7%)
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0701-0002 – Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре, функција 451

Опис програмске активности:
Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији ГО Звездаре у контексту
доприноса развоја заједнице и извођења радова који доприносе бољој развијености
саобраћајне инфраструктуре.
Образложење спровођења програмске активности
Санацијом некатегорисаних путева омогућен је грађанима бољи и квалитетнији приступ
пољопривредним газдинствима.
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 59.908.467 динара која
су реализована у износу од 59.908.466 динара или 100% у односу на план.
За програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу од
54.211.503 динара а у извештајном периоду утрошено је 54.211.502 динара или 100.00%
у односу на годишњи план и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у
износу од 5.696.964 динара а реализована у износу од 5.696.963 динара или 100% у
односу на план.
У извештајном периоду плаћен је износ од 39.957.380,84 динара за радове на одржавању
и санацији некатегорисаних путева, и износ од 19.951.084,96 динара за радове на
одржавању саобраћајних површина унутар стамбених блокова.
Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних површина
Индикатор: Проценат реализације планираних активности (циљана вредност 85%,
остварена вредност 100%)

0701-1001 – Пројекат – Безбедност у саобраћају, функција 451
Опис пројекта:
Урађена је едукација деце у свим основним школама о безбедности у саобраћају и
подељена су седишта за ауто за децу на територији општине путем јавног конкурса.
Образложење спровођења пројекта
Спровођењем пројекта утицало се на смањење броја повређених учесника у саобраћају.
За наведени пројекат планирана су средства из нераспоређеног вишка прихода из
претходне године (извор 13) у износу од 3.000.000 динара а у извештајном периоду
утрошено је 3.000.000 динара или 100.00% у односу на годишњи план.
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По уговору Број IV-02 4011-52 од 25.12.2019. године закљученом између Градске управе
града Београда - Секретаријата за саобраћај и Градске општине Звездара, дана 31.12.2019.
године трансферисана су нам средства у износу од 3.000.000 динара за финансирање рада
општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији
Градске општине Звездара;
Средства у износу од 495.444 динара утрошена су за набавку ауто седишта за децу групе
1/2/3 од 9 до 36 килограма.
Средства у износу од 2.500.000 динара утрошена су за реализацију пројеката за
унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Звездара за 2020.
годину, и то износ од 1.700.000 динара за пројекат „Мобилни едукативни саобраћајни
полигон за децу“ и износ од 800.000 динара за пројекат „Безбедно у саобраћају“.
Средства у износу од 4.556 динара враћена су Секретаријату за саобраћај као
неутрошена.
Циљ: Побољшање услова колективне безбедности свих учесника у саобраћају
Индикатор: Проценат реализованих средстава (циљана вредност 100%, остварена
вредност 100%)

ПРОГРАМ 11 - 0901 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Опис програма:
Програм помоћи и подршке појединцима и породицама у стању социјалне потребе.
Образложење одступања од циљне вредности:
Током целе године програм обухвата помоћ у натури, подршку и помоћ у свакодневном
функционисању за посебно рањиве и социјално искључене категорије становништва.
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 22.899.289 динара, а
реализована у износу од 8.567.114 динара или 37,41% у односу на план. Приходи из
буџета планирани су у износу од 8.773.088 динара, а реализовани у износу од 7.177.804
динара или 81,82%. Средства из осталих извора планирана су у износу од 14.126.201
динара, а у извештајном периоду реализована су у износу од 1.389.310 динара или 9,83%
у односу на план, и то средства у износу од 896.791 динар планирана су из донација од
међународних организација (извор 06) и извршена су у износу од 809.400 или 90,26% у
односу на план, средства у износу од 13.229.410 динара планирана су као пренета
средства (извор 13) и утрошена су у износу од 579.910 динара или 4,38% у односу на
план.
Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите
Индикатор: Број грађана/ки корисника мера материјалне или друге врсте подршке
(циљана вредност: 550, остварена вредност: 507)
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Образложење одступања од циљне вредности: Програм функционише ситуационо према
исказаним појединачним потребама грађана, Одлуком о ребалансу буџета ГО Звездара
("Службени лист града Београда" бр 41/20) а која је донета за време ванредног стања у
земљи, одустало се од средстава за набавку помоћи у натури - пакетa намирница и
хигијене као и суфинансирања социохуманиратних програма путем јавног конкурса.

0901-0001 - Програмска активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи,
функција 090
Опис програмске активности:
Пружање једнократних и других облика помоћи најугроженијем становништву на
територији Општине.
Образложење спровођења програмске активности:
Образложење одступања од циљне вредности: Одлуком о ребалансу буџета ГО Звездара
("Службени лист града Београда" бр 41/20) а која је донета за време ванредног стања у
земљи, одустало се од средстава за набавку помоћи у натури - пакетa намирница и
хигијене као и суфинансирања социохуманиратних програма путем јавног конкурса.

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од
12.025.146 динара а реализована су у износу од 3.237.553 динара или 26.92% у односу на
годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.123.445 динара
а реализовани у износу од 1.848.243 динара или 59,17% у односу на план, за програмску
активност 0901-0001 планирана су и средства донација од међународних организација
(извор 06) у износу од 896.791 динар а у извештајном периоду реализована су средства и
износу од 809.400 динара или 90.26%, као и средства донација од осталих нивоа власти
(извор 07) у износу од 8.004.910 динара која су реализована у износу од 579.910 динара
или 7.24% у односу на годишњи план.
Текуће донације од међународних организација (извор финансирања 06) остварене су у
износу од 809.400 динара. Средства су добијена од Савета Европе по Уговору број
ПО651811 од 20.12.2019. године за Пројекат: „Подршка ромским породицама и деци на
Звездари“.
Износ од 270.000 динара утрошен је на услугу индивидуалне асистенције ромској деци,
износ од 300.000 динара потрошен је за набавку електроматеријала и штедљивих
сијалица за ромске породице и износ од 239.400 динара за набавку таблета ромској деци
за праћење онлајн наставе у време пандемије.
Средства у износу од 7.425.000 динара (извор финансирања 07) добијена су по основу
Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању
услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, закљученим
18.03.2020. године под бројем X 401-76 између Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије и Градске општине Звездара.
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У току је јавни позив за доделу грађевинског материјала за породице избеглица.
Средства ће се реализовати у наредном периоду.
Средства у износу од 579.910 динара (извор финансирања 07) добијена су од
Комесаријата за избеглице и миграције за помоћ избеглим и расељеним лицима на име
једнократних помоћи и трошкова сахране и утрошена су у истом износу.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних
Индикатор 1: Број грађана - корисника мера материјалне подршке (циљана вредност 360,
остварена вредност 0)
Образложење одступања од циљне вредности: Програм се реализује кроз помоћ у натури
(доделу пакета) и функционише ситуационо према исказаним појединачним потребама
грађана. Одустало се од ове помоћи кроз ребаланс буџета због епидемије.
Индикатор 2: Број жена у односу на укупан број грађана корисника других мера
материјалне подршке (циљана вредност 50%, остварена вредност 0%)
Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом буџета у условима епидемије
одустало се од планираних средстава за помоћ у натури/пакетима, намирница и хигијене.
0901-0003 - Програмска активност – Дневне услуге у заједници, функција 090
Опис програмске активности:
Развој социјалних и других услуга у заједници базираних нарочито на старија и лица са
инвалидитетом.
Образложење спровођења програмске активности:
Одлуком о ребалансу буџета ГО Звездара ("Службени лист града Београда" бр 41/20), а
која је донета за време ванредног стања у земљи, одустало се од средстава предвиђених
за: активацију старијих лица, Конкурса за социо-хуманитарне организације.
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 5.776.500
динара а реализована су у износу од 333.696 динара или 5.78% у односу на годишњи
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 552.000 динара и
реализовани у износу од 333.696 динара или 60,45 % у односу на план, за програмску
активност 0901-0003 планирана су и средства донација од осталих нивоа власти (извор
07) у износу од 5.224.500 динара која нису реализована у извештајном периоду.
Износ од 333.696 динара је утрошено за услуге тумача за лица оштећеног слуха, као и на
рефундацију трошкова по споразуму за Удружење пензионера ГО Звездара, економска
класификација 472.
Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници
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Индикатор: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета
града/општине (циљана вредност: 14, остварена вредност: 0)
Образложење одступања од циљне вредности: набавке и јавни позиви нису реализовани
као ни активности због одустајања од средстава.
Циљ 2: Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара
лица
Индикатор: Број програма које реализују ове организације (циљана вредност: 14,
остварена вредност: 0)
Образложење одступања од циљaне вредности: набавке и јавни позиви нису реализовани
као ни активности због одустајања од средстава.

0901-0004 –
Програмска активност – Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге, функција 090
Опис програмске активности:
Обезбеђивање волонтерске подршке у свакодневном функционисању најугроженијем
становништву у кућним условима, просторијама Волонтерског сервиса и путем
телефона, као и споровођење активности на обезбеђивању других врста саветодавнотерапијских и социјално-едукативних услуга и подршке.
Образложење спровођења програмске активности:
Пружана је подршка у кућним условима старијим, немоћним и особама са
инвалидитетом, саветовање код поремећених породичних и партнерских односа, насиља,
у остваривању социјалних права, развијању личних креативних и социјалних вештина.
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу
од 1.577.843 динара (извор 01) а реализована су у износу од 1.496.065 динара или 94.82%
у односу на план.
Средства су утрошена за рад Волонтерског сервиса.
За услуге организације и реализације рада Волонтерског сервиса утрошено је 499.800
динара, економска класификација 423, за материјал за личну заштиту волонтера и
материјал за креативне радионице волонтера утрошено је 674.129 динара, економска
класификација 426 и за накнаду за превоз волонтера утрошено је 322.136 динара из
једнократне помоћи/накнаде из буџета, економска класификација 472.
Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и Законом о социјалној заштити.
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Индикатор 1: Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана
(циљана вредност: 1,3%, остварена вредност: 1,8%)
Образложење одступања од циљне вредности: Програм функционише ситуационо, више
појединаца се обраћало и/или укључивало у подршку.
Индикатор 2: Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у
заједници (циљана вредност: 1.700, остварена вредност: 2.800)
Образложење одступања од циљне вредности: Програм функционише ситуационо, више
појединаца се обраћало и/или укључивало у подршку.
0901-0008 - Програмска активност – Подршка особама са инвалидитетом, функција
090
Опис програмске активности:
Услуге пружања подршке особама са инвалидитетом.
Образложење спровођења програмске активности:
Пакет помоћи и подршке обезбеђен је кроз: рад Канцеларије за помоћ особама са
инвалидитетом, превоз специјалним возилом, услуге гестовног тумача, коришћење
гусеничара и волонтерске услуге у кућним условима.
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу
од 499.800 динара (извор 01) а реализована су у износу од 499.800 динара или 100.00% у
односу на план за услугу организације и реализације пројекта канцеларије за особе са
инвалидитетом.

Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старија и лица са инвалидитетом
Индикатор 1: Број услуга (циљана вредност 3, остварена вредност 7);
Образложење одступања од циљне вредности: Програм функционише ситуационо,
пружен је већи број услуга у сарадњи са социјалним партнерима.
Индикатор 2: Број корисника услуга (циљана вредност 150, остварена вредност 487)
Образложење одступања од циљне вредности: Програм функционише ситуационо, више
појединаца се обраћало и/или укључивало у подршку у ситуацији проглашеног
ванредног стања и пандемије иако набавке и јавни позиви нису реализовани као ни
активности због одустајања од средстава.

0901-1003 Пројекат – Реализација ЛАПЗ, функција 090
Опис пројекта:
Унапређење запошљавања на територији ГО Звездара
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Образложење спровођења пројекта:
Реализоване 2 едукације НСЗ за незапослена лица за покретање приватног бизниса и
реализована 2 јавна рада.
За наведени пројекат планирана су средства из прихода из буџета у износу од 3.020.000
динара а реализована су у износу од 3.000.000 динара или 99,34% у односу на годишњи
план.
Средства у износу од 3.000.000 динара трансферисана су Националној служби за
запошљавање по Споразуму о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, закљученим између
Националне службе за запошљавање и Градске општине Звездара дана 18.06.2020.
године, број 101-2-56.

Циљ: Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја
запослених
Индикатор 1: Број организованих стручних скупова (циљана вредност 5; остварена
вредност 2)
Образложење одступања од циљне вредности: Одустало се од организовања два сајмаобразовања и запошљавања као и 2 планирана стручна скупа из области активног
запошљавања, јер се одустало од средстава у 2020. години за те намене као и због
епидемиолошке мере забране окупљања.
Индикатор 2: Број запослених жена у односу на укупан број запослених (циљана
вредност 12 од 30; остварена вредност 10 жена од 20 укупно запослених )
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација 2 јавна рада за запошљавање
20 лица, од тога 10 жена.

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801
Опис програма:
Реализација активности на унапређењу јавног здравља
Образложење спровођења програма у години извештавања:
15. марта 2020. године донета је Одлука о проглашењу ванредног стања (''Службени
гласник РС'', бр. 29/2020) због епидемије изазване вирусом SARS-Cov-2. Средства у
износу од 500.000 динара утрошена су за дезинфекцију стамбених зграда на територији
Градске општине Звездара, у складу са Законом о заштити становништва од заразних
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болести („Службени гласник РС“, бр.15/16) и на основу наредбе Штаба за ванредне
ситуације Г-број 82-2429/2020 од 01.04.2020. године
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 1.000.000 динара а
реализована су у износу од 500.000 динара или 50,00% у односу на годишњи план.
Циљ : Унапређење здравља становништва
Индикатор : Покривеност становништва примарном здравственом заштитом (циљана
вредност у 2020. 145.000, остварена вредност 165.739).
1801-0003 – Програмска активност – Спровођење активности из области јавног
здравља, функција 740
Опис програмске активности:
Реализација активности на унапређењу јавног здравља
Образложење спровођења програмске активности
Средства у износу од 500.000 динара утрошена су за дезинфекцију стамбених зграда на
територији Градске општине Звездара, у складу са Законом о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/16) и на основу наредбе Штаба за
ванредне ситуације Г-број 82-2429/2020 од 01.04.2020. године
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 1.000.000
динара а реализована су у износу од 500.000 динара или 50,00% у односу на годишњи
план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 500.000 динара а који су
реализовани у износу од 500.000 динара или 100,00% у односу на годишњи план, за
програмску активност 1801-0003 планирана су и средства донација од осталих нивоа
власти (извор 07) која су планирана у износу од 500.000 динара, која нису реализована.
Средства у износу од 500.000 динара утрошена су за дезинфекцију стамбених зграда на
територији Градске општине Звездара, у складу са Законом о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/16) и на основу наредбе Штаба за
ванредне ситуације Г-број 82-2429/2020 од 01.04.2020. године.
Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва
Индикатор: Број посебних програма и пројеката у области јавног здравља (циљана
вредност у 2020. 2, остварена вредност 1)
Образложење одступања од циљне вредности: Oдлуком о изменама и допунама Одлуке о
утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години
број: 4-293/20-ГВ, усвојеној на седници Градског већа дана 02.04.2020. године, извршено
је умањење оквира буџета за 20% који се односи на приходе из буџета.
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ПРОГРАМ 13 - 1201 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Опис програма:
Подршка развоју културе на територији ГО Звездара остварује се кроз програмске
активности и пројекте који за сврху имају очување, унапређење и представљање
локалног културног наслеђа, добара и баштине на подручју наше општине. Програм се
реализује у складу са Планом развоја културе ГО Звездара од 2019. до 2020. године
(Скупштина ГО “Звездара”, XI 06-30 од 27.12.2018. године).
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Средства за реализацију Плана развоја културе у 2020. години била су планирана
Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2020. годину, Програмски буџет 2019 Програм 9 – Развој културе и информисања, у износу од 10.058.000,00 динара
(„Службени лист града Београда“, бр. 124/19).
15. марта 2020. године донета је Одлука о проглашењу ванредног стања (''Службени
гласник РС'', бр. 29/2020). У складу са овом Одлуком и очекиваним последицама на
привредна кретања у земљи и граду Београду процењено је да ће доћи до знатног
смањења прилива текућих прихода буџета. У складу са Oдлуком о изменама и допунама
Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години
број: 4-293/20-ГВ, усвојеној на седници Градског већа дана 02.04.2020. године, извршено
је умањење оквира буџета за 20% који се односи на приходе из буџета. Одлуком о
ребалансу буџета ГО Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 41/20) износ
предвиђен за Развој културе и информисања умањен је на 300.000,00 динара, а Другом
одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину („Службени лист
града Београда“, бр. 119/20) на 96.485,00 динара. Због епидемиолошке ситуације и
увођења ванредног стања, реализација програма и пројеката у области кулутре није била
могућа у складу са планираним.
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 96.485 динара, а
реализована у износу од 96.485 динара или 100% у односу на план.
Циљ: Подстицање развоја културе
Индикатор: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у
култури који су одржани (циљана вредност: 13.000, остварена вредност 4.500)
Образложење одступања од циљане вредности: Одступање од циљане вредности
(смањење броја посетилаца) је последица епидемије заразне болести COVID-19 због које
је велики број планираних програма није могао бити реализован, док је мањи број
програма реализован уз редукован број посетилаца у циљу поштовања важећих
епидемиолошких мера.
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1201-0002 Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, функција 820
Опис програмске активности:
Суфинансирање програма/пројеката у култури путем јавног конкурса и организација
манифестација и догађаја у области културе.
Образложење спровођења програмске активности
Одлуком о ребалансу буџета ГО Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 41/20)
износ предвиђен за Развој културе и информисања умањен је на 300.000,00 динара, а
Другом одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину
(„Службени лист града Београда“, бр. 119/20) на 96.485,00 динара. Тиме се одустало од
средстава у износу од 4.300.000 динара предвиђених за ове намене. Исплаћени су
хонорари за чланове Комисије који су разматрали пристигле пројекте пре увођења
ванредног стања у земљи, а у складу са Законом о култури.
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу
од 96.485 динара, а у извештајном периоду утрошено је 96.485 динара или 100.00% у
односу на годишњи план.
Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде
Индикатор: Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине (циљана
вредност: 20, остварена вредност 0).
Образложење одступања од циљне вредности: Због епидемије заразне болести COVID19 и проглашења ванредног стања у земљи забрањена су јавна окупљања и доведена у
питање реализација програма и манифестација у области културе. Одлуком о ребалансу
буџета ГО „Звездара” („Службени лист града Београда“, бр. 41/20) износ предвиђен за
Развој културе и информисања умањен је на 300.000,00 динара, а Другом одлуком о
ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину („Службени лист града
Београда“, бр. 119/20) на 96.485,00 динара. Тиме се одустало од средстава у износу од
4.300.000 динара предвиђених за ове намене и од реализације Јавног конкурса за
суфинансирање пројеката из буџета ГО “Звездара”. Исплаћени су хонорари за чланове
Комисије који су разматрали пристигле пројекте пре увођења ванредног стања у земљи, а
у складу са Законом о култури.
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ПРОГРАМ 14 – 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Опис програма:
Задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта се реализује кроз подршку
годишњим и посебним програмима спортских организација и установа, у складу са
одредбама 137. и 138. Закона о спорту.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Подржано је 38 годишњих програма спортских организација, укључујући и 16 васпитнообразовних установа, које се у складу са Законом о спорту третирају као спортске
организације расписан је јавни позив за подношење посебних програма, 31. јануара 2020.
године који је обустављен због новонастале ситуције изазване епидемијом вируса корона
и увођењем вандредног стања, (Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени
гласник РС“, бр. 29/2020)).
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 29.987.899 динара, а
реализована у износу од 29.986.667 динара или 100% у односу на план. Приходи из
буџета планирани су у износу од 18.429.732 динара, а реализовани у износу од
18.428.500 динара или 99,99% у односу на план, планирана су и средства из донација од
осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 5.000.000 динара која су реализована у
целости или 100% у односу на план. Средства финансијске помоћи ЕУ (извор 56) која су
планирана у износу од 6.558.167 динара реализована су у целости или 100% у односу на
годишњи план.
Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине
Индикатор: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у
области спорта (циљана вредност 30, остварена вредност 38)
Образложење одступања од циљне вредности: Спортске организације стичу искуство у
остваривању права у области спорта, боље се информишу и оснажују за израду и
спровођење спортских програма.

1301-0001 - Програмска активност – Подршка
организацијама, удружењима и савезима, функција 810

локалним

спортским

Опис програмске активности:
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства
у буџету Градске општине Звездара прецизно су уређене Законом о спорту („Службени
гласник РС“, бр. 10/2016), Статутом града Београда и Статутом ГО Звездара. Остварују
се кроз суфинансирање годишњих и посебних програма. Годишњи програми се
достављају преко Спортског савеза Звездаре, овлашћеног територијалног спортског
савеза, у складу са Програмским календаром. Спортске организације достављају
предлоге годишњих програма територијалном спортском савезу, а Спортски савез
Звездара доставља обједињене предлоге за наредну буџетску годину. Комисија за оцену
програма у области спорта разматра програме и доноси Предлог одлуке о финансирању
годишњих програма. Посебни програми се достављају по расписаном јавном позиву.
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Образложење спровођења програмске активности:
Донета је Одлука о финансирању годишњих спортских програма, средства су
трансферисана спортским организацијама са наведене позиције - укупно 18, у укупном
износу од 3.786.920 динара. Објављен је јавни позив за достављање предлога посебних
програма, 31. јануара 2020. у укупној вредности од 1.000.000 динара, који је обустављен
због новонастале ситуције изазване епидемијом вируса корона и увођењем ванредног
стања. (Одлука о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник РС'', бр. 29/2020)).
За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу од
3.786.920 динара и реализована су у целости.
Средства су утрошена за реализацију годишњих и посебних програма у области спорта.
Донета је Одлука о одобравању финансирања Годишњих програма спортских
организација коју је донео Председник ГО Звездара број 020-2-3 од 13.01.2020. године
на основу Предлога одлуке број 66-1-18/19 од 27.12.2019.године која је саставни део
Одлуке. Средства су трансферисана спортским организацијама са наведене позиције у
укупном износу од 3.786.920 динара.
РБ

Назив
сп. орг.

Седиште
адреса

Назив програма

Одобрена средства

80.000,00

1

Плесни клуб
„Аурора“

Устаничка 189

Бесплатни плесни
фебруар и септембар за
децу узраста од 7 до 16
година

2

Џудо клуб
„Трудбеник“

Лунета
Миловановића
6

Један више у сали, један
мање на улици

60.000,00

3

Плесни клуб
„Спин“

Марка Тајевића
1

Играти и стврати
плесом

90.000,00

4

Спортски
савез Звездара

Ћирила и
Методија 2а

Годишњи програм
Спортског савеза

1.070.000,00

250.000,00

5

Рвачки клуб
„Раднички“

Војводе
Шупљикца 31

Бављење звездарске
омладине рвањем кроз
тренинг, едукацију и
турнир „Трофеј
Звездаре“

6

Шax клуб
“Ћирило и
Методије”

Учитељска 60

Размишљај – играј победи

70.000.00

7

Шаховски клуб
„Слобода“

Војводе
Шупљикца 31

Учи – играј шах размишљај

70.000,00
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РБ
8

Назив
сп. орг.
Београдски
кошаркашки
клуб „Раднички“

Седиште
адреса

Назив програма

Одобрена средства

Војводе
Шупљикца 31

Мини баскет – макси
здравље

400.000,00

350.000,00

9

Шаховски клуб
„Раднички“

Господара
Вучића 231

Шах за све грађане
општине Звездара –
посебно за децу,
омладину, жене и особе
са инвалидитетом

10

Теквондо клуб
„Кобра“

Предрага
Васића 23

Буђење кроз теквондо

100.000,00

11

Кик бокс клуб
„Раднички Крсташ“

Војводе
Шупљикца 31

Жене и деца: рекреација
и обука за самоодбрану

150.000,00

12

Карате клуб
„Звонко
Осмајлић“

Александра
Белића 7/4

Рекреативно, аматерски
и професионлано
бављење карате
спортом за децу и
одрасле

90.000,00

13

ФК „Звездара“

Љубице
Луковић5

ФК „Звездара“ – фудбал
за све

250.000,00

14

Џудо клуб
„Партизан
Велики Мокри
Луг“

Устаничка 180

Вежбај џудо да се
правилно развијаш

60.000,00

15

Спортско плесни
клуб „Креатива“

Владетина 8,
Београд
Огранак: 16.
октобра 38,
Звездара

Учешће спортских
организација са
подручје општине у
домаћим и европским
клупским такмичењима

100.000,00

16

Спортско
удружење
„Звездарица“

Др Велизара
Косановића 18

Звездарци на бициклу

250.000,00

Предрага
Васића 23

„Припреме Данијеле
Јовановић за учешће
на Параолимпијским
играма у Токију
2020.“

286.920,00

Вежбај џудо да се
правилно развијаш

60.000,00

17

Теквондо клуб
„Кобра“

18

Џудо клуб
„Павле Савић“
Укупно

Косте Нађа 25

3.786.920

Подржан је и програм Теквондо клуба „Кобра“ са називом „Припреме Данијеле
Јовановић за учешће на Параолимпијским играма у Токију 2020.“ у износу - 286.920,00
динара Одлуком о одобравању финансирања годишњег програма ТК „Кобра“ број 020-2-
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10 од 10.02.2020 на основу Предлога одлуке број 66-1-02/20 од 10.02.2020. године који је
саставни део Одлуке.
Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта
Индикатор 1: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране
општине (циљана вредност 5, остварена вредност 0);
Образложење одступања од циљне вредности: Програм обустављен због новонастале
ситуације изазване епидемијом вируса короне и увођењем ванредног стања
Индикатор 2: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране
општине (циљана вредност 14, остварена вредност 18)

1301-0002 - Програмска активност - Подршка школском, предшколском и
рекреативном спорту и масовној физичкој култури, функција 810
Опис програмске активности:
Закон о спорту, члановима 137. и 138, детаљно прописује надлежности градских
општина и одређује да приоритет приликом финансирања имају програми који се односе
на рекреативне програме, школски спорт и изградњу, одржавање и опремање спортских
објеката. Наведено право се остварује кроз суфинансирање годишњих и посебних
програма спортских организација. Васпитно образовне установе (школе, вртићи и
факултети) имају статус организација у области спорта. Годишњи програми се
достављају преко Спортског савеза Звездаре, овлашћеног територијалног спортског
савеза, у складу са Програмским календаром. Спортски савез Звездара до 1. јуна текуће
године доставља обједињене предлоге годишњих програма спортских организација за
наредну буџетску годину. Комисија за оцену програма у области спорта разматра
програме и доноси Предлог одлуке о финансирању годишњих програма, а председник
Општине, по усвојеном буџету, коначну одлуку. Годишњи програми обухватају
програме који се реализују током целе године или у неком периоду године. Грађани
општине могу да учествују бесплатно у подржаним програмима, да имају умањену
чланарину или да остваре неку другу корист у клубу (котизација за такмичење,
трошкови такмичења, набавка спортске опреме и реквизита и сл.)
Образложење спровођења програмске активности:
Одлуком председника ГО Звездара, а на основу предлога Комисије за оцену програма у
области спорта, додељена су звездарским основним (11) и средњим (5) школама, Савезу
за организовање школских спортских такмичења за реализацију општинских такмичења
основних и средњих школа, Друштву за спорт и рекреацију инвалида Општине Звездара
за организовање рекреације за особе са инвалидитетом, Карате клубу „Раднички“, Јога
центру „Сјај“.Минимално одступање у трошењу буџета је настало из разлога што су
васпитно-образовне установе организовале набавку спортске опреме и изабране су
понуде које су биле ниже од процењене вредности. Део неутрошених средстава је враћен
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на буџетску линију.
За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу од
3.250.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 3.248.768 динара или 99,96% у
односу на годишњи план.
Одлуком о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација број
020-2-3 од 13.01.2020.године на основу Предлога одлуке број 66-1-18/19 од 27.12.2019.
године која је саставни део Одлуке и који се односе на рекреативне програме, школски
спорт и изградњу, одржавање и опремање спортских објеката задовољавају се потребе у
реализацији спортских активности у овиру редовних и ваннаставних школских програма,
финансиране су спортске организације и васпитне установе :

РБ

1

Назив
сп. орг.
Савез за
организовање
школских
спортских
такмичења

Седиште
адреса

Назив програма

Одобрена
средства

Ћирила и
Методија 2а

Програм школских
спортких такмичења на
општинском нивоу

1.430.000,00

2

Јога Центар
„Сјај“

Живка
Давидовића
108

Јога 65+ (за здраво
старење)

100.000,00

3

Друштво за
спорт и
рекреацију
инвалида
Звездара

Вјекослава
Ковача 11

Олимп за све

180.000,00

4

Карате клуб
„Раднички “

Војводе
Шупљикца
бр.31

Вежбајмо за здравље

100.000,00

РБ

Назив
сп. орг.

1
ОШ „Марија Бурсаћ“

Седиште
адреса

Одобрени износ

Милана Ракића 81

90.000,00

2

ОШ „Вељко Дугошевић“

Милана Ракића 41

90.000,00

3

ОШ „Иван Горан Ковачић“

Војводе Бране 18а

90.000,00

4

ОШ „1300 каплара“

Панчина 1

90.000,00

5

ОШ „Дeспот Стефан
Лазаревић“

Моме Димића 2

90.000,00

6

ОШ „Павле Савић“

Кoсте Нађа бр 25

90.000,00
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Назив
сп. орг.

РБ

Седиште
адреса

Одобрени износ

7

ОШ „Владислав Петковић
Дис“

Радослава Љумовића бр 20

90.000,00

8

ОШ „Десанка Максимовић“

Устаничка бр 246

90.000,00

9

ОШ „Стеван Синђелић“

Милића Ракића 1

90.000,00

10

ОШ „Ћирило и Методије“

Учитељска бр 58

90.000,00

11

ОШ „Јелена Ћетковић“

Врањска 26

90.000,00

12

Шеста београдска гимназија

Милана Ракића 33

90.000,00

13

Геодетска техничка школа

Милана Ракића 42

90.000,00

14

Школа за машинство и
уметничке занате Техноарт
Београд

Светог Николе 39

15

Зуботехничка школа

Станка Враза 63

16

Фармацеутскофизиотерапеутска школа

Донска 25-27

90.000,00

Укупно

90.000,00
90.000,00

3.250.000

По изводу од 24.12.2020. износ од 792 динара представља повраћај неутрошених
средстава од стране ОШ „Владислав Петковић - ДИС“.
По изводу од 28.12.2020. износ од 360 динара представља повраћај неутрошених
средстава од стране Шесте београдске гимназије.
По изводу од 31.12.2020. износ од 80 динара представља повраћај неутрошених
средстава од стране ОШ „Јелена Ћетковић“.
У извештајном периоду је утрошено 3.248.768 динара.
Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта
Индикатор: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском
спорту (циљана вредност 14, остварена вредност 18)
Циљ 2: Повећање учешћа девојчица у спортским активностима
Индикатор: Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број
школске деце (циљана вредност 900, остварена вредност 905)
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Број девојчица које су похађале школске секције у 2020. години је 905 (секције кошарке,
одбојке, атлетике, гимнастике, фудбала, рукомета, мале школе спорта, стоног тениса и
др.), преко 2000 учествује у ваннаставним спортским активностима (крос, спортски дан,
спортски тирнири..) и преко 1300 ученица основних и средњих школа је учествовало на
такмичењима на општинским нивоу.

1301-0004 - Програмска активност – Функционисање локалних спортских установа,
функција 810
Опис програмске активности:
Спорт и омладина
Образложење спровођења програмске активности:
Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом,
служба спортског менаџмента Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп – Звездара“ у
сарадњи са ГО Звездара и Градским секретаријатом за спорт и омладину велики значај
придаје промоцији рекреативног спорта и здравих стилова живљења. У том смислу су
креирани разноврсни програми рекреације и едукације са тежњом да се покрије широк
спектар потреба корисника различитих категорија: деца и млади, одрасли, старији,
мушкарци и жене. Спортски центар „Олимп“ је наставио са организовањем спортских и
културних манифестација које су се одржавале и у ранијим годинама, али је своју понуду
допунио и низом нових активности. Због пандемије вируса корона и увођења ванредног
стања од стране Владе Републике Србије Спортски центар „ Олимп – Звездара“ није
радио у периоду од 16.03. – 10.05.2020.године. Дошло је до поремећаја у пословању
предузећа, па је Градска општина Звездара обезбедила средства за измирење трошкова
струје и зарада. Спортско-рекреативне активности које су се одржавале у периоду 2020.
године се налазе у извештају СЦ "Олимп – Звездара“ за 2020.годину.

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од
22.950.979 динара, а реализована су у износу од 22.950.979 динара или 100,00% у односу
на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 11.392.812
динара, а који су реализовани у износу од 11.392.812 динара или 100,00% у односу на
годишњи план, за програмску активност 1301-0004 планирана су и средства финансијске
помоћи ЕУ у корист нивоа општине (извор 56) у износу од 6.558.167 динара која су
утрошена у износу од 6.558.167 динара или 100% у односу на план, као и средства
донација од осталих нивоа власти (извор 07) која су планирана у износу од 5.000.000
динара и у извештајном периоду утрошена у целости.
Средства у износу од 4.000.000 динара трансферисана су ЈП ''СЦ Олимп - Звездара'' за
организацију зимских и летњих програма рекреације.
Средства у износу од 6.558.167 динара (извор финансирања 56) и 7.392.812 динара
(извор финансирања 01) трансферисана су ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ за одржавање
текуће ликвидности и измиривање законских обавеза, а услед поремећаја у пословању
насталог проглашењем ванредног стања и затварањем предузећа за кориснике.
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Средства у износу од 5.000.000 динара (извор финансирања 07) добијена су од Градске
Управе – Секретаријата за финансије и трансферисана су ЈП СЦ „Олимп – Звезадара“ у
сврху измиривања приоритетних расхода које ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ није у
могућности да сервисира услед епидемиолошке ситуације и прекида у раду.
Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта
Индикатор: Број програма које реализују установе из области спорта (циљана вредност
8, остварена вредност 12)

ПРОГРАМ 9 – 2002 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Опис програма:
Подршка основном образовању и васпитању
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Сви планирани пројекти су реализовани по плану, у складу са захтевима школа и
дефинисаним надлежностима. Остварена вредност показатеља учинка- просечног броја
поена на матурском испиту у границама планираног.
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 14.096.060 динара,
13.728.575 динара или 97,39% у односу на годишњи план
Циљ: Унапређење квалитета основног образовања
Индикатор: Просечан број поена на матурском испиту (циљана вредност 19,20;
остварена вредност 27,98)

2002-0001 – Програмска активност – Функционисање основних школа, функција
912
Опис програмске активности:
Кроз ову програмску активност успоставља се квалитетније функционисање основних
школа на територији општине Звездара. Средства су утрошена за трансфере за хитне
интервенције у школама у износу од 2.632.516 динара; средства у износу од 8.200.000
динара пренета су у 2020. годину, а добијена су у 2019. години по основу Решења број 45590/19-Г-01 од 05.08.2019. године за финансирање превоза, исхране и смештаја ученика
са сметњама у развоју и инвалидитетом као и њихових пратилаца, за ове намене
трансферисано је ОШ "Бошко Буха". школи 3.256.755 динара, преостала средства у
износу од 4.943.245 динара враћена су у буџет Града Београда, јер је 15.03.2020.године
проглашено ванредно стање и потреба за превозом деце са сметњама у развоју је
престала, превоз ученика ОШ "1300 каплара" је реализован у износу од 2.436.060 динара;
признањем „Ученик генерације“ у основним и средњим школама награђена су 23
ученика – укупно 460.000,00 динара.
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Образложење спровођења програмске активности
У периоду од 01.01.2020. до 16.03.2020. године, до проглашења ванредног стања
Одлуком о проглашењу ванредног стања (''Службени гласник РС'', бр. 29/2020), ОШ
“Бошко Буха“ је организовала превоз за ученике школе са три аутобуса, на релацијама:
Бегаљица – ОШ „Бошко Буха“ – Бегаљица, Јабучки рит – ОШ „Бошко Буха“ – Јабучки
рит, Кумодраж II - ОШ „Бошко Буха“ – Кумодраж . У току адаптације и санације
школске зграде, организован је превоз ученика ОШ „1300 каплара“, на две линије:
Школа - ОШ „Стеван Синђелић“ – Школа и Школа - ОШ „Арчибалд Рајс“- Школа. Из
буџета Општине издвојено је 2.436.060 динара.
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од
14.096.060 динара која су реализована су у износу од 13.728.575 динара или 97,39% у
односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од
5.896.060 динара а реализовани у износу од 5.528.576 динара или 93,77% у односу на
план, за програмску активност 2002-0001 планирана су и средства из донација из
претходних година (извор 15) у износу од 8.200.000 динара која су реализована у износу
од 8.200.000 динара или 100,00% у односу на план.
Средства у износу од 2.632.516 динара потрошена су за текуће поправке, одржавање и
набавку радова по хитним интервенцијама у школама и то:

1.

ОШ "Деспот Стефан Лазаревић"

731,632.динара

2.

ОШ "Бошко Буха"

124.152.динара

3.

OШ „Иван Горан Ковачић“

108,156 динара

4.

ОШ "Вељко Дугошевић"

267,750 динара

5.

ОШ "Драгојло Дудић"

110,400 динара

6.

ОШ "Ћирило и Методије"

71,940 динара

7.

ОШ "Јелена Ћетковић"

48,000 динара

8.

ОШ „Марија Бурсаћ“

52,800 динара

9.

ОШ "Стеван Синђелић"

46,560 динара

10.

ОШ „Владислав Петковић ДИС“

179,880 динара

11.

ОШ „1300 Каплара“

426,072 динара

12.

ОШ „Десанка Максимовић“

465,174 динара

УКУПНО:

2.632.516 динара
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Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама
Индикатор 1: Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на
укупан број деце у школама (циљана вредност: 23 , остварена вредност: 23 ).
Индикатор 2: Број објеката школа у којима је унапређен квалитет боравка деце (циљана
вредност 4, остварена 0)
Образложење одступања од циљне вредности: Због новонастале епидемиолошке
ситуације и смањења буџета одустало се од планираних радова на одржавању школа, те
није постигнута циљана вредност.

ПРИЛОГ БР. 7
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и
доношења буџета Градске општине Звездара за 2020. годину II број 401-1-65/19 од
12.03.2019. године и Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2020. годину
поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава
путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора.
У оквиру програма 0901 - Програм 11, Социјална и дечја заштита:
- програмска активност 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи,
дефинисан је циљ „унапређење заштите сиромашних“, а индикатор „број жена у односу
на укупан број грађана – корисника других мера материјалне подршке“ (циљана
вредност у 2020. години је 50%, а остварена 0). Ребалансом буџета у условима епидемије
одустало се од планираних средстава за помоћ у натури/пакетима. намирница и хигијене;
- пројекат 0901-1003 - Реализација ЛАПЗ дефинисан је циљ „унапређење међусекторске
сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених„ а индикатор „број
запослених жена у односу на укупан број запослених“ (циљана вредност у 2020. години
је 12 од 30, а остварена 10 жена од 20 укупно запослених). Реализација 2 јавна рада за
запошљавање 20 лица, од тога 10 жена;
У оквиру програма 1301 – Програм 14, Развој спорта и омладине:
- програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
дефинисан је циљ „повећање учешћа девојчица у спортским активностима,“ а индикатор
„број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце“.
(циљана вредност у 2020.години је 900, а остварена вредност 905). Број девојчица које су
похађале школске секције у 2020. години је 905 (секције кошарке, одбојке, атлетике,
гимнастике, фудбала, рукомета, мале школе спорта, стоног тениса и др.), преко 2000
учествује у ваннаставним спортским активностима (крос, спортски дан, спортски
тирнири..) и преко 1300 ученица основних и средњих школа је учествовало на
такмичењима на општинским нивоу.

