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ИЗВЕШТАЈ 

о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара 

 за период  јануар – септембар  2021. године  

 

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС ", бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - 

др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) и чланом 8. 

Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/03, 12/06 и 27/20) 

састављен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара за период  

јануар – септембар 2021. године. 

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Звездара за период 

јануар – септембар 2021. године, пошло се од Одлуке о буџету Градске општине Звездара 

за 2021. годину ("Службени лист града Београда”, број 146/20) и Одлуке о ребалансу 

буџета Градске општине Звездара за 2021. годину ("Службени лист града Београда”, број 

15/21). 

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и 

доношења буџета Градске општине Звездара за 2021. годину II Број 401–1-102/20 од. 

27.05.2020. године и Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2021. 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, и то у оквиру програмске активности 0901-

0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи и пројекта 0901-1003 - Реализација 

ЛАПЗ, као и у оквиру програма 1301 - Програм 14, Развој спорта и омладине, и то у 

оквиру програмских активности 1301-0001 – Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима, 1301-0002 – Подршка предшколском и школском 

спорту, 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, 1801 – Програм 12, Здравствена 

заштита, и то у оквиру програмске активности 1801-0003 – Спровођење активности из 

области јавног здравља. 

Приходи и примања који припадају Градској општини Звездара дефинисани су Одлуком о 

обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и 

примања који припадају граду, односно градским општинама у 2021. години ("Службени 

лист града Београда”, број 137/20), 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 2021. години ("Службени лист града 

Београда" бр. 14/21) и 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 2021. години ("Службени лист града 

Београда"  бр. 39/21) и Решењем о прерасподели прихода између буџета града Београда и 

буџета градских општина у 2021. години број 40-6029/29-Г од 30.08.2021. године. 

Сходно члану 29. Закона о буџетском систему, буџет се припрема и извршава на основу 

јединствене буџетске класификације која обухвата организациону класификацију, 

функционалну класификацију, економску класификацију прихода и примања, економску 
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класификацију расхода и издатака, програмску класификацију и класификацију према 

изворима финансирања. 

Одељење за финансије и привреду, на бази планираних преузетих обавеза доноси 

периодичне финансијске извештаје за извршење буџета, а све у зависности од намене и 

спровођења планираних активности. 

Извештај има за циљ презентовање  потпуних података и информација о извршењу буџета 

као и законском коришћењу средстава од стране директних и индиректних корисника 

буџета. 

  

1. Укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена 

средства из ранијих година  

 

На основу члана 5. Закона о финасирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и 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. 

Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању 

прихода и примања који припадају граду,  односно градским општинама у 2021. 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 2021. години, којом се обезбеђује остваривање утврђеног обима 

средстава. 

Овом Одлуком, Градској општини Звездара је дозвољен оквир за потрошњу у 2021. години 

износи 642.936.076 динара од тога 548.404.451 динар су изворни приходи буџета (извор 

финансирања 01), нераспоређени вишак прихода из претходне године 74.016.314 динара 

(извор финансирања 13) и неутрошена средства донације, помоћи и трансфера из ранијих 

година 20.515.311 динара.  

У извештајном периоду остварени су и приходи од Текућих трансфера од других нивоа 

власти у износу од 5.632.437 динара (80.330 динара од Градске управе за матичну службу, 

1.535.000 динара од Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање 

адресних таблица и бројева, 3.395.000 динара од Министарства државне управе и локалне 

самоуправе за финансирање фестивала Позориште Звездариште и 622.107 динара од 

Комесаријата за избеглице и миграције за помоћ избеглим и расељеним лицима на име 

једнократних помоћи).  

Укупан план прихода износи 648.568.513 динара. 

До 30.09.2021. остварени су приходи и примања у износу од 529.753.073 динара, што 

представља 81,68% укупно планираних прихода и примања за ову буџетску годину. 
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Економска

класифик.

94.531.625 94.531.600 100,00

241.214.451 188.774.574 78,26

8.000.000 6.847.521 85,59

203.690.000 161.067.118 79,07

20.000.000 18.195.020 90,98

7.300.000 5.536.276 75,84

13.000.000 12.660.384 97,39

37.000.000 20.659.746 55,84

7.000.000 4.580.654 65,44

0 14.786

2.500.000 1.901.847 76,07

2.500.000 364.991 14,60

2.500.000 2.147.751 85,91

200.000 1.115.000 557,50

Мешовити и неодређени приходи (100 % остварених на Општини) 1.000.000 146.482 14,65

1.500.000 2.961.370 197,42

1.000.000 2.615.516 261,55

II   СВЕГА: 548.404.451 429.589.036 78,33

5.552.107 5.552.107 100,00

80.330 80.330 100,00

III   СВЕГА: 5.632.437 5.632.437 100,00

УКУПНО :    I+II+III 648.568.513 529.753.073 81,68

Накнада за заштиту животне средине (83,14% остварених на 

Општини)
714

Текући трансфер од Републике 733

733

742

714

Порез на доходак грађана (4,11% остварених на Општини)

321

Порез на имовину  (10,23% остварених на Општини )

742

Порез на пренос апсолутних права (8,16% остварених на 

Општини)

711
Порез на доходак грађана од самосталних делатности (1.94% 

остварених на Општини и порез на земљиште

741 Комуналне таксе за заузеће јавне површине

743 Приходи од мандатних казни (100% остварених на Општини) 

Приходи од продаје добара и услуга (100 % остварених на 

Општини) 

745

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771

Текући трансфери из буџета Града

ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2021.годину

716 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

713

I   Пренета неутрошена средства из претходне године 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 

године

Локалне комуналне таксе (6,30% остварених на Општини)

Општинске административне таксе (100 % остварених на 

Општини) 

714

Приходи органа (100 % остварених на Општини) 

План за 2021. 

год.

Остварено за   

I - IX 2021. 

год.

Индекс

772

Накнаде за коришћење јавних површина (25,65% остварених 

на Општини)

713

742

711

Приходи
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Преглед остварених прихода у односу на годишњи план по врстама прихода: 

 

 

- Порез на зараде и самодопринос, планиран је у износу од 241.214.451 динар, а 

остварен је у износу од 188.744.574 динара или 78,26% у односу на годишњи план;  

- Порез на доходак грађана од самосталних делатности планиран је у износу од 

8.000.000 динара, а остварен је у износу од 6.847.521 динар или 85,59% у односу на 

годишњи план;  

- Порез на имовину планиран је у износу од 203.690.000 динара, а остварен је у износу 

од 161.067.118 динара или 79,07% у односу на годишњи  план;  

- Порез на пренос апсолутних права планиран је у износу од 20.000.000 динара, а 

остварен је у износу од 18.195.020 динара или 90,98% у односу на годишњи план;  

- Приход од локалних комуналних такси планиран је у износу од 7.300.000 динара, а 

остварен је у износу од 5.536.276 динара или 75,84% у односу на годишњи план;  

-Приход од посебне накнаде за заштиту животне средине планиран је у износу од 

37.000.000 динара, а остварен је у износу од 20.659.746 динара или 55,84%; 

- Приход од накнаде за коришћење јавних површина планиран је у износу од 13.000.000 

динара, а остварен је у износу од 12.660.384 динара или 97,39% у односу на годишњи 

план; 

- Приход од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору планиран је 

у износу од 7.000.000 динара, а остварен је у износу од 4.580.654  динара или 65,44%;  

-Приход од комуналних такси за заузеће јавне површине остварен је у износу од 14.786 

динара. 

- Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.500.000 

динара, а остварен је у износу од 1.901.847 динара или 76,07% у односу на годишњи 

план;   

- Приходи органа планирани су у износу од 2.500.000 динара, а остварени су у износу 

од 364.991 динар или 14,60% у односу на годишњи план;  

 

- Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 2.500.000 динара, а 

остварени су у износу од 2.147.751 динар или 85,91% у односу на годишњи план;  
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- Приход од мандатних казни и казни у управном поступку планиран је у износу од 

200.000 динара, а остварен у износу од 1.115.000 динара;  

- Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 1.000.000 динара, а 

остварени су у износу од 146.482 динара или 14,65% у односу на годишњи план;  

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 1.500.000 

динара, а остварене у износу од 2.961.370 динарa  или 197,42% 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 2.615.516 динара или 261,55% у 

односу на годишњи план;  

- Пренета неутрошена средства из предходне године планирана су и износу од 

94.531.625 динара. У извештајном периоду извршен је повраћај 25 динара Комесаријату 

за избеглице и миграције па је износ умањен и износи 94.531.600 динара.  

У извештајном периоду остварени су приходи добијени по основу трансфера од 

осталих нивоа власти. 

- Текући трансфери из буџета Града планирани су у износу од 80.330 динарa, а 

остварени у износу од 80.330 динара.   

- Текући трансфери из буџета Републике планирани су и остварени у износу од 

5.552.107 динарa или 100,00% у односу на годишњи план;  

 

                               

2. Укупно планирани и извршени расходи и издаци 

 

Укупно планирани расходи и издаци за 2021. године износе 648.568.513 динара. У 

извештајном периоду укупно је извршено 357.040.832 динара, односно 55,05% укупно 

планираних расхода. 

 

Структура расхода и издатака у периоду јануар-септембар 2021. годинe, према економској 

класификацији  из буџета и додатних  извора финансирања 
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1
3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 262.430.367 149.022.766 56,79 0 0 0,00 262.430.367 149.022.766 56,79

411 204.713.205 122.126.318 59,66 0 0 0,00 204.713.205 122.126.318 59,66

412 35.337.201 20.379.655 57,67 0 0 0,00 35.337.201 20.379.655 57,67

413 8.149.961 3.688.085 45,25 0 0 0,00 8.149.961 3.688.085 45,25

414 12.710.000 1.638.607 12,89 0 0 0,00 12.710.000 1.638.607 12,89

415 100.000 23.410 23,41 0 0 0,00 100.000 23.410 23,41

416 1.420.000 1.166.692 82,16 0 0 0,00 1.420.000 1.166.692 82,16

42 198.052.168 91.709.238 46,31 33.096.955 25.343.720 76,57 231.149.123 117.052.958 50,64

421 36.366.826 16.535.853 45,47 16.403.705 16.348.886 99,67 52.770.531 32.884.739 62,32

422 290.000 8.101 2,79 83.250 43.520 52,28 373.250 51.621 13,83

423 50.362.182 25.286.099 50,21 3.750.000 1.126.340 30,04 54.112.182 26.412.439 48,81

424 7.150.000 4.490.125 62,80 0 0 0,00 7.150.000 4.490.125 62,80

425 87.612.400 36.497.465 41,66 3.000.000 0 0,00 90.612.400 36.497.465 40,28

426 16.270.760 8.891.595 54,65 9.860.000 7.824.975 79,36 26.130.760 16.716.569 63,97

46 12.631.600 8.676.403 68,69 10.505.000 10.300.000 98,05 23.136.600 18.976.403 82,02

463 9.891.600 6.136.403 62,04 1.705.000 1.500.000 87,98 11.596.600 7.636.403 65,85

465111 2.740.000 2.540.000 92,70 8.800.000 8.800.000 100,00 11.540.000 11.340.000 98,27

51 37.539.200 12.332.540 32,85 40.421.648 16.430.291 40,65 77.960.848 28.762.831 36,89

511 25.600.000 2.558.971 10,00 35.700.000 11.708.937 32,80 61.300.000 14.267.907 23,28

512 7.760.000 7.515.090 96,84 4.721.648 4.721.354 99,99 12.481.648 12.236.444 98,04

515 4.179.200 2.258.480 54,04 0 0 0,00 4.179.200 2.258.480 54,04

47 12.155.942 8.549.941 70,34 7.840.459 5.353.627 68,28 19.996.401 13.903.568 69,53

472 12.155.942 8.549.941 70,34 7.840.459 5.353.627 68,28 19.996.401 13.903.568 69,53

48 24.785.835 21.022.306 84,82 8.300.000 8.300.000 100,00 33.085.835 29.322.306 88,62

481 17.090.000 13.629.413 79,75 2.500.000 2.500.000 100,00 19.590.000 16.129.413 82,33

482 200.000 45.308 22,65 0 0 0,00 200.000 45.308 22,65

483 7.100.661 6.952.801 97,92 5.800.000 5.800.000 100,00 12.900.661 12.752.801 98,85

485 395.174 394.784 99,90 0 0 0,00 395.174 394.784 99,90

49 809.339 0 0,00 0 0 0,00 809.339 0 0,00

499 300.000 0 0,00 0 0 0,00 300.000 0 0,00

499 509.339 0 0,00 0 0 0,00 509.339 0 0,00

548.404.451 291.313.194 53,12 100.164.062 65.727.638 65,62 648.568.513 357.040.832 55,05
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планирани 

расходи за 

2021. год
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расходи из 

додатних 

прихода I-IX 

2021. год
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Преглед по врстама расхода 

 

У структури извршених расхода у периоду јануар - септембар 2021. године планирани 

расходи из буџета износе 548.404.451 динар, а извршени су у износу од 291.313.194 динарa 

или 53,12% у односу на годишњи план; планирани расходи из осталих извора износе 

100.164.062 динарa, а извршени су у износу од 65.727.638 динарa или 65,62% у односу на 

годишњи план.  

Расходи за запослене из средстава буџета планирани су у износу од 262.430.367 динара, а 

извршени су у износу од 149.022.766 динара или 56,79% у односу на годишњи план;  

Расходи за коришћење роба и услуга из буџета планирани су у износу од 198.052.168 

динара, а извршени су у износу од 91.709.238 динарa или 46,31%,  из додатних извора 

планирано је 33.096.955 динара, а извршено је 25.343.720 динарa или 76,57% у односу на 

годишњи план;  

За донације и трансфере из буџета планирано је 12.631.600 динара, а извршено је 8.676.403 

динарa или 68,69%, из осталих извора планирано је 10.505.000 динара, а утрошено је 

10.300.000 динара или 98,05% у односу на годишњи план;  

За основна средства (зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и остала основна 

средства) из буџета планирано је 37.539.200 динара, а утрошено је 12.332.540 динара или 

32,85%, из осталих извора планирано је 40.421.648 динара, a у извештајном периоду 

утрошено је 16.430.291 динар или 40,65% у односу на годишњи план;   

За права из социјалног осигурања из буџета планирано је 12.155.942 динара, а извршено је 

8.549,941 динара или 70,34%, из осталих извора планирано је 7.840.459 динара, а утрошено 

5.353.627 динара или 68,28% у односу на годишњи план;   

Остали расходи из буџета планирани су у износу од 24.785.835 динара, а извршено је 

21.022.306 динара или 84.82%, из осталих извора планирано је и утрошено 8.300.000 

динара или 100% у односу на годишњи план;   

Стална буџетска резерва је планирана у износу од 300.000 динара. 

Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 509.339 динара. 

У структури расхода највеће извршење бележе расходи за запослене. Њихово учешће у 

укупно извршеним расходима износи 42%. Расходи за коришћење роба и услуга чине 33% 

у укупно извршеним расходима. Учешће основних средстава износи 8%, осталих расхода 

8%, донација и трансфера 5% и права из социјалног осигурања 4%.  
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3. Реализација пренетих неутрошених средстава у периоду јануар-септембар 2021. 

године 

У извештајном периоду утрошена су средства у укупном износу од 65.470.591 динар 

69,25%, и то: 

 

0602 – Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, 

0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

 

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је износ од 

10.283.705 динара, а утрошено је 10.231.310 динара или 99,49%;  

-Трошкови путовања, економска класификација 422, функција 130 – планиран је износ од  

2.920 динар, а утрошено је 2.920 динара или 100%. 

-Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 - планиран је износ од 

1.040.000 динара, а утрошено је 1.032.000 динара или 99,23%. 

-Материјал, економска класификација 426, функција 130 - планиран је и утрошен исти 

износ од 400.000 динара или 100%.  

-Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 130 - 

планиран је и утрошен исти износ од  1.500.000 динара или 100%. 

-Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483, функција 130 - 

планиран је и утрошен исти износ од 5.800.000 динара или 100%. 

-Машине и опрема, економска класификација 512, функција 130 - планиран је износ од 

4.221.648 динара, а утрошено је 4.221.386 динара или 99,99%. 

 

0602-4005 – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице 

 

-Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 620 – планиран је 

износ од 500.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације. 

 

0701 – Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна 

0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

 

-Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, функција 451 - планиран је 

износ од 35.200.000 динара, а утрошено је 11.708.937 динара или 33,26%.  
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0701-7001– Безбедност у саобраћају 

 

-Дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, функција 451 - 

планиран је и утрошен исти износ од 2.500.000 динара  или 100%. 

-Машине и опрема, економска класификација 512, функција 451 - планиран је износ од 

500.000 динара, а утрошено је 499.968 динара или 99,99%. 

 

0901 -Програм 11 – Социјална и дечја заштита 

0901- 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи 

 

-Материјал, економска класификација 426, функција 090 - планиран је износ од 7.425.000 

динара, а утрошено је 7.424.975 динара или 99,99%.  

 

0901-0003 – Дневне услуге у заједници 

 

-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - 

планиран је износ од 7.238.352 динара, а утрошено је 5.231.520 динара или 72,28%. 

 

1301 – Програм 14 – Развој спорта и омладине 

1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа 

 

-Остале дотације и трансфери, економска класификација 465, функција 810 – су планиране 

и утрошене у истом износу од 8.800.000 динара или 100%.  

 

1801- Програм 12 – Здравствена заштита 

1801-0003 – Спровођење активности из области јавног здравља 

 

-Стални трошкови, економска класификација 421, функција 740– планирана су средства у 

износу од 500.000 динара, а утрошена су у износу од 497.576 динара или 99,52%  
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2002 – Програм 09 – Основно образовање и васпитање 

2002 – 0001 – Функционисање основних школа 

 

-Текуће поправке и одржавање, економска класификација 425, функција 912– планирана су 

средства у износу од 3.000.000 динара, у извештајном периоду није било реализације. 

 

0602 – Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 

0602-0002 – Функционисање месних заједница 

 

-Стални трошкови, економска класификација 421, функција 160– средства су планирана и 

утрошена у истом износу од 5.620.000 динара или 100% у односу на годишњи план  

 

4. Остварене донације у периоду јануар –септембар 2021. године 

Према члану 2. Тачка 45. Закона о буџетском систему дефинисана је донација као 

наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора између 

даваоца и примаоца донације. 

Трансферна средства из буџета Града планирана су и остварена у износу од 80.330 динара. 

Средства су добијена су на основу Уговора о сарадњи Н 404-16/2014 од 26.12.2014. који је 

склопљен између ГО Звездара и Градске управе града Београда у циљу покрића дела 

трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака, а на основу решења 

Градоначелника Број: 4-1127/21-Г од 11.02.2021. износ од 31 динар; Број: 4-3952/21-Г од 

10.06.2021. износ од 1.390 динара; Број: 4-4189/21-Г од 18.06.2021. износ од 18.235 динара; 

Број 4-4841/21-Г од 16.07.2021. износ од 13.304 динара; Број: 4-5628/21-Г-01 од 13.08.2021. 

износ од 24.526 динара; Број: 4-6276/21-Г-01 од 10.09.2021. износ од 22.844 динара. 

Трансферна средства из буџета Републике планирана су и остварена у истом износу од 

5.552.107 динара, и то: 

- Средства у износу од 3.395.000 динара, добијена су на основу Уговора о коришћењу 

средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и 

функционисању система локалне самоуправе бр. I 020-2-23 од 25.03.2021. године, 

који је склопљен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и ГО 

Звездара – град Београд, за финансирање пројекта 17. Дечји позоришни фестивал 

„Позориште Звездариште“, у циљу пружања помоћи јединици локалне самоуправе 

у организацији културних, спортских, туристичких и других манифестација. 
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- Средства у износу од 1.535.000 динара, добијена су на основу Уговора о додели 

наменских средстава, број I 401-2-97 од 21.05.2021. године, потписаног између 

Министарства државне управе и локалне самоуправе и Градске општине Звездара, 

за финансирање адресних таблица и бројева након успешно спроведеног именовања 

улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра. 

 

- Средства у износу од 622.107 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 Број 553-121/1 од 28.04.2021. године у износу од 18.000 динара; Број 553-255/1 

од 20.04.2021. године у износу од 15.000 динара; Број 553-215/2 од 05.04.2021. године у 

износу од 15.000 динара; Број 553-217/1 од 01.06.2021. године у износу од 15.000 

динара; Број 553-45/2 од 01.06.2021. године у износу од 15.000 динара. Решење Број 

553-327/1 од 30.06.2021. године у износу од 44.107 динара; Број: 553-411/1 од 

26.07.2021. године у износу од 500.000 динара. 

 

 

5. Извршење сталне и текуће буџетске резерве у периоду јануар - септембар 2021. 

године 

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему и члана 40. Статута Градске општине 

Звездара (''Службени лист града Београда'', бр. 124/19), председник Градске општине 

Звездара доноси Решења о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве.         

 

  

А) Коришћење средстава сталне буџетске резерве  

 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему у буџету се планирају средства за сталну 

буџетску резерву, као посебна апропријација, највише до 0,5% укупних прихода и примања 

од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Стална буџетска резерва користи се 

за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних 

околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, 

еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, 

који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 
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Одлуком о буџету градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града 

Београда”, број 146/20 и 15/21), чланом 3. средства сталне буџетске резерве планирана су у 

износу од 300.000 динара и у извештајном периоду није коришћена. 

 

Б ) Коришћење  средстава текуће буџетске резерве  

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, текућа буџетска резерва се опредељује 

највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 

годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису 

утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне. По истом члану закона, надлежни извршни орган локалне власти 

(Председник) доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.  

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града 

Београда“ број 146/20 ) чланом 4. средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 

3.000.000 динара и утрошено је 51.174 динара. 

Oдлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист 

града Београда“, бр. 15/21) планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 

4.000.000 динара и утрошено је 3.490.661 динар. 

 

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. 

Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године, дат је у следећој 

табели:     

 

 

Ред.

бр. 

 

Разде

о 

 

Глава 

Програм. 

активност/

пријекат 

 

Функција 

 Економска 

 класификација 

 

Решење 

 

Опис 

 

Износ 

 

1. 

 

5 

 

5.1. 

 

0602-0001 

 

 130 

 

485 

II Број 401-1–

8/2021 

 

Покриће трошкова 

накнада штете 

 

51.174    

2. 5 5.1 0602-4005 620 511 II Број 401-1– 

44/2021 

Покриће трошкова 

израде процене 

изводљивости 

решавања тока 

Миријевског потока 

 

1.000.000 

 

3. 5 5.1 1301-0004 810 465 II Број 401-1– 

53/2021 

Oстале дотације и 

трансфери  -ЈП СЦ 

Олимп 

500.000 
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4. 5 5.1 0602-0001 130 485 II Број 401-1– 

55/2021 

 

Покриће трошкова 

накнаде штете 

 

33.000 

5. 5 5.1 0602-0001 130 483 II Број 401-1–77 

/2021 

 

Покриће дела 

трошкова новчаних 

казни и пенала по 

решењу суда 

640.000 

6. 5 5.1 0602-0001 130 483 II Број 401-1-

118/21 

Покриће дела 

трошкова новчаних 

казни и пенала по 

решењу суда 

36.661 

7. 5. 5.1. 0602-0001 130 485 II Број 401-1-

123/21 

Трошкови поступка 

за заштиту права  

120.000 

8. 5. 5.1. 0602-0001 130 485 II Број 401-1-

136/21 

Исплата новчане 

накнаде за 

неискоришћени 

сразмерни део 

годишњег одмора за 

2020.  

41.000 

 

9. 5. 5.1. 0602-0001 130 483 II Број 401-1-

113/21 

Покриће дела 

трошкова новчаних 

казни и пенала по 

решењу суда 

1.120.000 

 

 

Средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године распоређена су у 

износу од 3.541.835 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 (Председник) доноси одлуку да се износ апропријације који 

није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене 

које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном 

обиму. Сходно наведеном члану закона председник градске општине Звездара је у периоду 

од 01.01. до 30.09.2021. године донео следећа решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве:  
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Ред

бр. 

 

Раздео 

 

Глава 

Програм. 

активност/п

ројекат 

 

Функција 

 

Умање

на 

ек.клас

. 

 

Увећана 

ек.клас. 

 

Решење 

 

 

Опис 

 

Износ 

1. 5 5.1 0602-0001 130 463 483 

0602-0001 

Функција 

130 

II Број 

401-1-

49/21 

Покриће дела 

трошкова 

новчаних казни и 

пенала по решењу 

суда 

 

2.040.000 

2. 5 5.1 0602-0001 130 481 423 

2002-0001 

Функција 

912 

II Број 

401-1-

69/21 

 

Покриће трошкова 

накнаде за 

постављање 

билборда 

„Ученицима 

генерације 

2020/2021“ 

300.000 

3. 5 5.1 

 
0602-0001 130 413 415 

0602-0001 

Функција 

130 

II Број 

401-1-

89/21 

 

Покриће накнаде 

међуградског 

превоза за долазак 

и одлазак са посла 

100.000 

4. 5 5.1 

 
0602-0001 130 512 425 

0602-0001 

Функција 

130 

II Број 

401-1- 

105 /21 

 

Покриће трошкова 

кречења Управне 

зграде 

2.376.000 

5. 5 5.1 

 
0602-0001 130 512 483 

0602-0001 

Функција 

130 

II Број 

401-1- 

111 /21 

 

Покриће дела 

трошкова 

новчаних казни и 

пенала по решењу 

суда 

1.224.000 
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6. Преусмеравање апропријација у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године  

 

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 донета су следећа решења о преусмеравању апропријација: 

 

- Решењем II Број 401-1-48/21  од 05.05.2021. године одобрава се: 

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине 

Звездара за 2021. годину ("Службени лист града Београда" број 146/20 и 15/21)   

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: 

             463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 1.900.000 динара, и 

укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 1.500.000 

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 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 

функција 130 – Опште услуге, апропријације следеће економске класификације: 

            

                   483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 1.900.000 

динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13)  

износи 5.800.000 динара.  
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- Решењем II Број 401-1- 67/21  од 28.06.2021. године одобрава се: 

 

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине 

Звездара за 2021. годину ("Службени лист града Београда" број 146/20 и 15/21)   

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 15  – Опште услуге локалне 

самоуправе, шифра програма 0602, пројекат 0602-4005 – Инфраструктурни и садржајни 

развој заједнице, функција 620 – Развој заједнице, тако што се умањује апропријација 

следеће економске класификације: 

511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 1.500.000 динара, и укупан план 

средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 500.000 динара.  

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура,  шифра програма  0701,  програмска активност 0701-0002 

– Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски 

саобраћај, тако што се умањује апропријација следеће економске класификације: 

511 -  Зграде и грађевински објекти, у износу од 1.500.000 динара, и укупан план 

средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 13.200.000 динара.  

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист  раздела 5, глава 

5.1. Управа ГО Звездара, програм 11 – Социјална и дечја заштита, шифра програма 

0901, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција 090 – 

Социјална заштита некласификована на другом месту, апропријације следеће 

економске класификације: 

             472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 3.000.000 динара 

тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13)  износи 

3.000.000 динара.   

- Решењем II Број 401-1- 68/21  од 28.06.2021. године одобрава се: 

 

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине 

Звездара за 2021. годину ("Службени лист града Београда" број 146/20 и 15/21)   

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 14  – Развој спорта и омладине, 

шифра програма 1301, програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске 

политике, функција 950 – Образовање које није дефинисано нивоом, тако што се 

умањује апропријација следеће економске класификације: 

481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 100.000 динара, и укупан 

план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 900.000 динара.  
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У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 11 – Социјална и дечја заштита, 

шифра програма 0901, програмска активност 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, 

функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, тако што се 

умањује апропријација следеће економске класификације: 

472 -  – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 120.000 динара, и 

укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 3.432.000 

динара.  

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист  раздела 5, глава 

5.1. Управа ГО Звездара, програм 9 – Основно образовање и васпитање, шифра 

програма 2002, програмска активност 2002-0001 – Функционисање основних школа, 

функција 912 – Основно образовање, апропријације следеће економске класификације: 

423 – Услуге по уговору, у износу од 220.000 динара тако да укупан план средстава 

ове апропријације (извор финансирања 01)  износи 220.000 динара.  

 

Решењем II Број 401-1-101/21 од 29.07.2021. одобрава се: 

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету градске општине Звездара за 

2021. годину ("Службени лист града Београда" број 146/20 и 15/21)   

 

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 7  – Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, шифра програма 0701, програмска активност 0701-0002 – 

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај, 

тако што се умањује апропријација следеће економске класификације: 

             425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 22.000.000 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 7  – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 

шифра програма 0701, 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 22.000.000 динара тако да укупан 

план средстава ове апропријације (извор финансирања 13)  износи 35.200.000 динара.  
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Назив План за 2021. годину
Остварење за I-IX 

2021. године

Разлика                        

%

1 2 3 4(3 x 100:2)

1. Укупни приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине (кл. 7+8) 554.036.888 435.221.473 79

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 554.036.888 435.221.473 79

1 - буџетска средства 548.404.451 429.589.036 78

2 - сопствени приходи 0

3 - донације 5.632.437 5.632.437 0

4

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (класа 8)

2. Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине (кл. 4+5) 648.568.513 357.040.832 55

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 570.607.665 328.278.001 58

5 - текући буџетски расходи 564.975.228 328.020.954 58

6 - расходи из сопствених прихода 0

7 - донације 5.632.437 257.047 0

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 77.960.848 28.762.831 37

8 - текући буџетски издаци 77.960.848 28.762.831 37

9 - издаци из сопствених прихода 0

10 - донације 0

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - 

(кл. 4+5) -94.531.625 78.180.641 -83

11

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) категорија 62 0

12

Примања од продаје финансијске имовине 

(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ 

(7+8) - (4+5) +(92-62) -94.531.625 78.180.641 -83

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА  ЗА 

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Позиција
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Назив План за 2021. годину
Остварење за I-IX 

2021. године

Разлика                        

%

2 3 4 5(4 x 100:3)

Примања од задуживања (категорија 91)

Примања од продаје финансијске имовине (конта 

9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

Неутрошена средства из претходних година 94.531.625 94.531.600 100

Укупно ( I + III ) 94.531.625 94.531.600 100

Издаци за отплату главнице дуга (61) 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у 

циљу спровођења јавних политика (део 62)

Укупно ( V + VI ) 0 0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - VII ) 94.531.625 94.531.600 100

VI

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

1

Редни број

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему и обухвата примања од 

продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и 

зајмова.

9. Посебан део буџета

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине 

Звездара у периоду јануар-септембар 2021. године – по корисницима средстава и ближим наменама и корисницима, 

исказани су у табеларним прегледима

VII

VIII

I

II

III  

IV

V



ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Раз
део

Гла
ва

Програм/
Прог.акт./
Пројекат

Функц
ија

Еконо
мска
класи
фика
ција

Изв
ор
фин
ан.

ОПИС План Извршено % Проц.
Изврше
ња

Преостало

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 СКУПШТИНА ГО ЗВЕЗДАРА

2101 Програм 16 - Политички систем локалне
самоуправе

2101-0001 Функционисање скупштине
111 Извршни и законодавни органи

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 8.330.000 4.566.614 54,82 % 3.763.386
(ЗАРАДЕ)

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 1.410.000 760.341 53,92 % 649.659
ПОСЛОДАВЦА

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 120.000 26.910 22,43 % 93.090
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 70.000 66.092 94,42 % 3.908
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 120.000 12.999 10,83 % 107.001

РАСХОДИ
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.220.000 3.677.066 35,98 % 6.542.934
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 490.000 329.453 67,24 % 160.547

Извори финансирања за функцију 111
01 Општи приходи и примања буџета 20.760.000 9.439.474 45,47 % 11.320.526

Укупно за функцију 111 20.760.000 9.439.474 45,47 % 11.320.526
Извори финансирања за програмску активност
2101-0001

01 Општи приходи и примања буџета 20.760.000 9.439.474 45,47 % 11.320.526
Укупно за програмску активност 2101-0001 20.760.000 9.439.474 45,47 % 11.320.526
Извори финансирања за програм 2101

01 Општи приходи и примања буџета 20.760.000 9.439.474 45,47 % 11.320.526
Укупно за програм 2101 20.760.000 9.439.474 45,47 % 11.320.526
Извори финансирања за раздео 1

01 Општи приходи и примања буџета 20.760.000 9.439.474 45,47 % 11.320.526
Укупно за раздео 1 20.760.000 9.439.474 45,47 % 11.320.526

2 ПРЕДСЕДНИК ГО ЗВЕЗДАРА
2101 Програм 16 - Политички систем локалне

самоуправе
2101-0002 Функционисање извршних органа

111 Извршни и законодавни органи
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 4.320.000 3.143.873 72,77 % 1.176.127

(ЗАРАДЕ)
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 750.000 534.790 71,31 % 215.210

ПОСЛОДАВЦА
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 80.000 29.475 36,84 % 50.525
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 70.000 70.000
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30.000 30.000
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.780.000 2.068.273 54,72 % 1.711.727

Извори финансирања за функцију 111
01 Општи приходи и примања буџета 9.030.000 5.776.412 63,97 % 3.253.588

Укупно за функцију 111 9.030.000 5.776.412 63,97 % 3.253.588
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002

01 Општи приходи и примања буџета 9.030.000 5.776.412 63,97 % 3.253.588
Укупно за програмску активност 2101-0002 9.030.000 5.776.412 63,97 % 3.253.588
Извори финансирања за програм 2101

01 Општи приходи и примања буџета 9.030.000 5.776.412 63,97 % 3.253.588
Укупно за програм 2101 9.030.000 5.776.412 63,97 % 3.253.588
Извори финансирања за раздео 2

01 Општи приходи и примања буџета 9.030.000 5.776.412 63,97 % 3.253.588
Укупно за раздео 2 9.030.000 5.776.412 63,97 % 3.253.588

3 ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА
2101 Програм 16 - Политички систем локалне

самоуправе
2101-0002 Функционисање извршних органа

111 Извршни и законодавни органи
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 21.950.000 12.437.655 56,66 % 9.512.345

(ЗАРАДЕ)
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412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 3.160.000 2.070.870 65,53 % 1.089.130

ПОСЛОДАВЦА
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 350.000 169.155 48,33 % 180.845
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 70.000 70.000
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30.000 30.000
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.088.000 1.032.840 49,47 % 1.055.160

Извори финансирања за функцију 111
01 Општи приходи и примања буџета 27.648.000 15.710.520 56,82 % 11.937.480

Укупно за функцију 111 27.648.000 15.710.520 56,82 % 11.937.480
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002

01 Општи приходи и примања буџета 27.648.000 15.710.520 56,82 % 11.937.480
Укупно за програмску активност 2101-0002 27.648.000 15.710.520 56,82 % 11.937.480
Извори финансирања за програм 2101

01 Општи приходи и примања буџета 27.648.000 15.710.520 56,82 % 11.937.480
Укупно за програм 2101 27.648.000 15.710.520 56,82 % 11.937.480
Извори финансирања за раздео 3

01 Општи приходи и примања буџета 27.648.000 15.710.520 56,82 % 11.937.480
Укупно за раздео 3 27.648.000 15.710.520 56,82 % 11.937.480

5
5.1 УПРАВА ГО ЗВЕЗДАРА

0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и

градских општина
130 Опште услуге

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 170.113.205 101.978.175 59,95 % 68.135.030
(ЗАРАДЕ)

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 30.017.201 17.013.654 56,68 % 13.003.547
ПОСЛОДАВЦА

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 7.599.961 3.462.545 45,56 % 4.137.416
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 12.500.000 1.572.515 12,58 % 10.927.485
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100.000 23.410 23,41 % 76.590
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 1.300.000 1.153.693 88,75 % 146.307

РАСХОДИ
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 34.722.531 22.230.970 64,02 % 12.491.561
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 313.250 51.621 16,48 % 261.629
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 30.990.182 17.281.005 55,76 % 13.709.177
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.422.000 718.647 29,67 % 1.703.353
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 7.556.400 5.089.209 67,35 % 2.467.191
426 МАТЕРИЈАЛ 14.325.760 7.877.878 54,99 % 6.447.882
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 6.591.600 3.045.681 46,21 % 3.545.919
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 45.000 45.000
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.700.000 1.620.000 95,29 % 80.000
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 200.000 45.308 22,65 % 154.692
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 12.900.661 12.752.801 98,85 % 147.860

СУДОВА
485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 395.174 394.784 99,90 % 390

НАНЕНТУ ОД СТРА
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6.381.648 6.144.514 96,28 % 237.134
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 4.179.200 2.258.480 54,04 % 1.920.720

Извори финансирања за функцију 130
01 Општи приходи и примања буџета 321.025.170 181.486.674 56,53 % 139.538.496
07 Трансфери од других нивоа власти 80.330 40.600 50,54 % 39.730
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 17.983.705 17.931.310 99,71 % 52.395

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 5.264.568 5.256.306 99,84 % 8.262

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 130 344.353.773 204.714.890 59,45 % 139.638.883
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Општи приходи и примања буџета 321.025.170 181.486.674 56,53 % 139.538.496
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07 Трансфери од других нивоа власти 80.330 40.600 50,54 % 39.730
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 17.983.705 17.931.310 99,71 % 52.395

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 5.264.568 5.256.306 99,84 % 8.262

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0001 344.353.773 204.714.890 59,45 % 139.638.883

0602-0006 Инспекцијски послови
620 Развој заједнице

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000 15.360 2,56 % 584.640

Извори финансирања за функцију 620
01 Општи приходи и примања буџета 600.000 15.360 2,56 % 584.640

Укупно за функцију 620 600.000 15.360 2,56 % 584.640
Извори финансирања за програмску активност
0602-0006

01 Општи приходи и примања буџета 600.000 15.360 2,56 % 584.640
Укупно за програмску активност 0602-0006 600.000 15.360 2,56 % 584.640

0602-0009 Текућа буџетска резерва
130 Опште услуге

499 Средства резерве 509.339 509.339

Извори финансирања за функцију 130
01 Општи приходи и примања буџета 509.339 509.339

Укупно за функцију 130 509.339 509.339
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009

01 Општи приходи и примања буџета 509.339 509.339
Укупно за програмску активност 0602-0009 509.339 509.339

0602-0010 Стална буџетска резерва
130 Опште услуге

499 Средства резерве 300.000 300.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Општи приходи и примања буџета 300.000 300.000

Укупно за функцију 130 300.000 300.000
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010

01 Општи приходи и примања буџета 300.000 300.000
Укупно за програмску активност 0602-0010 300.000 300.000

0602-4005 Инфраструктурни и сдржајни развој заједниц
620 Развој заједнице

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 600.000 99.780 16,63 % 500.220
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 41.000.000 2.995.944 7,31 % 38.004.056
426 МАТЕРИЈАЛ 2.035.000 2.035.000
465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 200.000 200.000
511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 12.500.000 2.558.971 20,47 % 9.941.029
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 5.000.000 4.992.000 99,84 % 8.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Општи приходи и примања буџета 59.300.000 10.646.695 17,95 % 48.653.305
07 Трансфери од других нивоа власти 1.535.000 1.535.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 500.000 500.000

ранијих година
Укупно за функцију 620 61.335.000 10.646.695 17,36 % 50.688.305
Извори финансирања за пројекат 0602-4005

01 Општи приходи и примања буџета 59.300.000 10.646.695 17,95 % 48.653.305
07 Трансфери од других нивоа власти 1.535.000 1.535.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 500.000 500.000

ранијих година
Укупно за пројекат 0602-4005 61.335.000 10.646.695 17,36 % 50.688.305
Извори финансирања за програм 0602

ранијих година

01 Општи приходи и примања буџета 381.734.509 192.148.728 50,34 % 189.585.781
07 Трансфери од других нивоа власти 1.615.330 40.600 2,51 % 1.574.730
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 18.483.705 17.931.310 97,01 % 552.395
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15 Неутрошена средства донација, помоћи и 5.264.568 5.256.306 99,84 % 8.262

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0602 407.098.112 215.376.944 52,91 % 191.721.168

0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и
саобраћајна

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

451 Друмски саобраћај
511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 48.200.000 11.708.937 24,29 % 36.491.063

Извори финансирања за функцију 451
01 Општи приходи и примања буџета 13.000.000 13.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 35.200.000 11.708.937 33,26 % 23.491.063

ранијих година
Укупно за функцију 451 48.200.000 11.708.937 24,29 % 36.491.063
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002

01 Општи приходи и примања буџета 13.000.000 13.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 35.200.000 11.708.937 33,26 % 23.491.063

ранијих година
Укупно за програмску активност 0701-0002 48.200.000 11.708.937 24,29 % 36.491.063

0701-7001 Безбедност у саобраћају
451 Друмски саобраћај

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.500.000 2.500.000 100,00 %
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.100.000 1.099.930 99,99 % 70

Извори финансирања за функцију 451
01 Општи приходи и примања буџета 600.000 599.962 99,99 % 38
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 3.000.000 2.999.968 100,00 % 32

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 451 3.600.000 3.599.930 100,00 % 70
Извори финансирања за пројекат 0701-7001

01 Општи приходи и примања буџета 600.000 599.962 99,99 % 38
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 3.000.000 2.999.968 100,00 % 32

трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 0701-7001 3.600.000 3.599.930 100,00 % 70
Извори финансирања за програм 0701

01 Општи приходи и примања буџета 13.600.000 599.962 4,41 % 13.000.038
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 35.200.000 11.708.937 33,26 % 23.491.063

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 3.000.000 2.999.968 100,00 % 32

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0701 51.800.000 15.308.866 29,55 % 36.491.134

0901 Програм 11 - Социјална и дечја заштита
0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

090 Социјална заштита некласификована на другом
месту

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.040.000 583.408 56,10 % 456.592
426 МАТЕРИЈАЛ 8.750.000 8.249.972 94,29 % 500.028
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.917.849 1.580.567 82,41 % 337.282

Извори финансирања за функцију 090
01 Општи приходи и примања буџета 3.660.742 2.866.864 78,31 % 793.878
07 Трансфери од других нивоа власти 622.107 122.107 19,63 % 500.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 7.425.000 7.424.975 100,00 % 25

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090 11.707.849 10.413.946 88,95 % 1.293.903
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001

01 Општи приходи и примања буџета 3.660.742 2.866.864 78,31 % 793.878
07 Трансфери од других нивоа власти 622.107 122.107 19,63 % 500.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 7.425.000 7.424.975 100,00 % 25

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0001 11.707.849 10.413.946 88,95 % 1.293.903
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0901-0003 Дневне услуге у заједници

090 Социјална заштита некласификована на другом
месту

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 10.670.352 7.356.981 68,95 % 3.313.371

Извори финансирања за функцију 090
01 Општи приходи и примања буџета 3.432.000 2.125.461 61,93 % 1.306.539
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.000.000 993.168 33,11 % 2.006.832

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 4.238.352 4.238.352 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090 10.670.352 7.356.981 68,95 % 3.313.371
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003

01 Општи приходи и примања буџета 3.432.000 2.125.461 61,93 % 1.306.539
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.000.000 993.168 33,11 % 2.006.832

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 4.238.352 4.238.352 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0003 10.670.352 7.356.981 68,95 % 3.313.371

0901-0004 Саветодавн-терапијске и социјално-едукативне
услуг

090 Социјална заштита некласификована на другом
месту

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.212.000 399.000 32,92 % 813.000
426 МАТЕРИЈАЛ 720.000 588.720 81,77 % 131.280
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 583.200 189.277 32,45 % 393.923

Извори финансирања за функцију 090
01 Општи приходи и примања буџета 2.515.200 1.176.997 46,80 % 1.338.203

Укупно за функцију 090 2.515.200 1.176.997 46,80 % 1.338.203
Извори финансирања за програмску активност
0901-0004

01 Општи приходи и примања буџета 2.515.200 1.176.997 46,80 % 1.338.203
Укупно за програмску активност 0901-0004 2.515.200 1.176.997 46,80 % 1.338.203

0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом
090 Социјална заштита некласификована на другом

месту
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 892.000 383.040 42,94 % 508.960

Извори финансирања за функцију 090
01 Општи приходи и примања буџета 892.000 383.040 42,94 % 508.960

Укупно за функцију 090 892.000 383.040 42,94 % 508.960
Извори финансирања за програмску активност
0901-0008

01 Општи приходи и примања буџета 892.000 383.040 42,94 % 508.960
Укупно за програмску активност 0901-0008 892.000 383.040 42,94 % 508.960
Извори финансирања за програм 0901

01 Општи приходи и примања буџета 10.499.942 6.552.363 62,40 % 3.947.579
07 Трансфери од других нивоа власти 622.107 122.107 19,63 % 500.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.000.000 993.168 33,11 % 2.006.832

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 11.663.352 11.663.327 100,00 % 25

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0901 25.785.401 19.330.964 74,97 % 6.454.437

1101 Програм 01 - Урбанизам и просторно планирање
1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању

зграда
660 Послови становања и заједнице некласификовани

на другом месту
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6.000.000 6.000.000

Извори финансирања за функцију 660
01 Општи приходи и примања буџета 6.000.000 6.000.000

Укупно за функцију 660 6.000.000 6.000.000
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Извори финансирања за програмску активност
1101-0005

01 Општи приходи и примања буџета 6.000.000 6.000.000
Укупно за програмску активност 1101-0005 6.000.000 6.000.000
Извори финансирања за програм 1101

01 Општи приходи и примања буџета 6.000.000 6.000.000
Укупно за програм 1101 6.000.000 6.000.000

1102 Програм 02 - Комуналне делатности
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

510 Управљање отпадом
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.000.000 2.993.760 99,79 % 6.240

Извори финансирања за функцију 510
01 Општи приходи и примања буџета 3.000.000 2.993.760 99,79 % 6.240

Укупно за функцију 510 3.000.000 2.993.760 99,79 % 6.240
Извори финансирања за програмску активност
1102-0003

01 Општи приходи и примања буџета 3.000.000 2.993.760 99,79 % 6.240
Укупно за програмску активност 1102-0003 3.000.000 2.993.760 99,79 % 6.240

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге
510 Управљање отпадом

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 10.000.000 9.567.071 95,67 % 432.929

Извори финансирања за функцију 510
01 Општи приходи и примања буџета 10.000.000 9.567.071 95,67 % 432.929

Укупно за функцију 510 10.000.000 9.567.071 95,67 % 432.929
Извори финансирања за програмску активност
1102-0006

01 Општи приходи и примања буџета 10.000.000 9.567.071 95,67 % 432.929
Укупно за програмску активност 1102-0006 10.000.000 9.567.071 95,67 % 432.929
Извори финансирања за програм 1102

01 Општи приходи и примања буџета 13.000.000 12.560.831 96,62 % 439.169
Укупно за програм 1102 13.000.000 12.560.831 96,62 % 439.169

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

стваралаштва
820 Услуге културе

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000 212.938 70,98 % 87.062
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 400.000 250.000 62,50 % 150.000
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.000.000 1.950.000 97,50 % 50.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Општи приходи и примања буџета 2.700.000 2.412.938 89,37 % 287.062

Укупно за функцију 820 2.700.000 2.412.938 89,37 % 287.062
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002

01 Општи приходи и примања буџета 2.700.000 2.412.938 89,37 % 287.062
Укупно за програмску активност 1201-0002 2.700.000 2.412.938 89,37 % 287.062

1201-4001 Позориште Звездариште
820 Услуге културе

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.710.000 94.340 3,48 % 2.615.660
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 205.000 205.000
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 480.000 480.000

Извори финансирања за функцију 820
07 Трансфери од других нивоа власти 3.395.000 94.340 2,78 % 3.300.660

Укупно за функцију 820 3.395.000 94.340 2,78 % 3.300.660
Извори финансирања за пројекат 1201-4001

07 Трансфери од других нивоа власти 3.395.000 94.340 2,78 % 3.300.660
Укупно за пројекат 1201-4001 3.395.000 94.340 2,78 % 3.300.660

1201-4002 Звездаријада
820 Услуге културе

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 1.000.000 1.000.000 100,00 %

Извори финансирања за функцију 820
01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000 1.000.000 100,00 %
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Укупно за функцију 820 1.000.000 1.000.000 100,00 %
Извори финансирања за пројекат 1201-4002

01 Општи приходи и примања буџета 1.000.000 1.000.000 100,00 %
Укупно за пројекат 1201-4002 1.000.000 1.000.000 100,00 %
Извори финансирања за програм 1201

01 Општи приходи и примања буџета 3.700.000 3.412.938 92,24 % 287.062
07 Трансфери од других нивоа власти 3.395.000 94.340 2,78 % 3.300.660

Укупно за програм 1201 7.095.000 3.507.278 49,43 % 3.587.722
1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,

удружењима и савезима
810 Услуге рекреације и спорта

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.300.000 5.080.000 95,85 % 220.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Општи приходи и примања буџета 5.300.000 5.080.000 95,85 % 220.000

Укупно за функцију 810 5.300.000 5.080.000 95,85 % 220.000
Извори финансирања за програмску активност
1301-0001

01 Општи приходи и примања буџета 5.300.000 5.080.000 95,85 % 220.000
Укупно за програмску активност 1301-0001 5.300.000 5.080.000 95,85 % 220.000

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

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.700.000 3.699.960 100,00 % 40

Извори финансирања за функцију 810
01 Општи приходи и примања буџета 3.700.000 3.699.960 100,00 % 40

Укупно за функцију 810 3.700.000 3.699.960 100,00 % 40
Извори финансирања за програмску активност
1301-0002

01 Општи приходи и примања буџета 3.700.000 3.699.960 100,00 % 40
Укупно за програмску активност 1301-0002 3.700.000 3.699.960 100,00 % 40

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
810 Услуге рекреације и спорта

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 11.340.000 11.340.000 100,00 %

Извори финансирања за функцију 810
01 Општи приходи и примања буџета 2.540.000 2.540.000 100,00 %
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 8.712.609 8.712.609 100,00 %

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 87.391 87.391 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 810 11.340.000 11.340.000 100,00 %
Извори финансирања за програмску активност
1301-0004

01 Општи приходи и примања буџета 2.540.000 2.540.000 100,00 %
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 8.712.609 8.712.609 100,00 %

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 87.391 87.391 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 1301-0004 11.340.000 11.340.000 100,00 %

1301-0005 Спровођење омладинске политике
950 Образовање које није дефинисано нивоом

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 900.000 900.000 100,00 %

Извори финансирања за функцију 950
01 Општи приходи и примања буџета 900.000 900.000 100,00 %

Укупно за функцију 950 900.000 900.000 100,00 %
Извори финансирања за програмску активност
1301-0005

01 Општи приходи и примања буџета 900.000 900.000 100,00 %
Укупно за програмску активност 1301-0005 900.000 900.000 100,00 %
Извори финансирања за програм 1301

01 Општи приходи и примања буџета 12.440.000 12.219.960 98,23 % 220.040
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13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 8.712.609 8.712.609 100,00 %

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 87.391 87.391 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 1301 21.240.000 21.019.960 98,96 % 220.040

1801 Програм 12 - Здравствена заштита
1801-0003 Спровођење активности из области јавног

здравља
740 Услуге јавног здравства

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 500.000 497.576 99,52 % 2.424
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.000.000 2.000.000 40,00 % 3.000.000

Извори финансирања за функцију 740
01 Општи приходи и примања буџета 5.000.000 2.000.000 40,00 % 3.000.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 500.000 497.576 99,52 % 2.424

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 740 5.500.000 2.497.576 45,41 % 3.002.424
Извори финансирања за програмску активност
1801-0003

01 Општи приходи и примања буџета 5.000.000 2.000.000 40,00 % 3.000.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 500.000 497.576 99,52 % 2.424

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 1801-0003 5.500.000 2.497.576 45,41 % 3.002.424
Извори финансирања за програм 1801

01 Општи приходи и примања буџета 5.000.000 2.000.000 40,00 % 3.000.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 500.000 497.576 99,52 % 2.424

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 1801 5.500.000 2.497.576 45,41 % 3.002.424

2002 Програм 09 - Основно образовање и васпитање
2002-0001 Функционисање основних школа

912 Основно образовање
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 520.000 520.000 100,00 % 0
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000 415.998 83,20 % 84.002
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 23.000.000 18.501.163 80,44 % 4.498.837
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4.800.000 4.590.722 95,64 % 209.278
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 3.300.000 1.826.743 55,36 % 1.473.257

Извори финансирања за функцију 912
01 Општи приходи и примања буџета 29.120.000 25.854.626 88,79 % 3.265.374
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.000.000 3.000.000

ранијих година
Укупно за функцију 912 32.120.000 25.854.626 80,49 % 6.265.374
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001

01 Општи приходи и примања буџета 29.120.000 25.854.626 88,79 % 3.265.374
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.000.000 3.000.000

ранијих година
Укупно за програмску активност 2002-0001 32.120.000 25.854.626 80,49 % 6.265.374
Извори финансирања за програм 2002

01 Општи приходи и примања буџета 29.120.000 25.854.626 88,79 % 3.265.374
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.000.000 3.000.000

ранијих година
Укупно за програм 2002 32.120.000 25.854.626 80,49 % 6.265.374
Извори финансирања за главу 5.1

01 Општи приходи и примања буџета 475.094.451 255.349.407 53,75 % 219.745.044
07 Трансфери од других нивоа власти 5.632.437 257.047 4,56 % 5.375.390
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 68.396.314 39.346.023 57,53 % 29.050.291

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 20.515.311 20.504.568 99,95 % 10.743

трансфера из ранијих година
Укупно за главу 5.1 569.638.513 315.457.044 55,38 % 254.181.469

5.3 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА
0602 Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
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0602-0002 Функционисање месних заједница

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16.948.000 10.056.413 59,34 % 6.891.587
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 360.000 160.530 44,59 % 199.470
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 228.000 96.360 42,26 % 131.640
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.056.000 344.078 11,26 % 2.711.922
426 МАТЕРИЈАЛ 300.000 300.000
511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 600.000 600.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Општи приходи и примања буџета 15.872.000 5.037.381 31,74 % 10.834.619
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 5.620.000 5.620.000 100,00 %

ранијих година
Укупно за функцију 160 21.492.000 10.657.381 49,59 % 10.834.619
Извори финансирања за програмску активност
0602-0002

01 Општи приходи и примања буџета 15.872.000 5.037.381 31,74 % 10.834.619
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 5.620.000 5.620.000 100,00 %

ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0002 21.492.000 10.657.381 49,59 % 10.834.619
Извори финансирања за програм 0602

01 Општи приходи и примања буџета 15.872.000 5.037.381 31,74 % 10.834.619
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 5.620.000 5.620.000 100,00 %

ранијих година
Укупно за програм 0602 21.492.000 10.657.381 49,59 % 10.834.619
Извори финансирања за главу 5.3

01 Општи приходи и примања буџета 15.872.000 5.037.381 31,74 % 10.834.619
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 5.620.000 5.620.000 100,00 %

ранијих година
Укупно за главу 5.3 21.492.000 10.657.381 49,59 % 10.834.619
Извори финансирања за раздео 5

01 Општи приходи и примања буџета 490.966.451 260.386.788 53,04 % 230.579.663
07 Трансфери од других нивоа власти 5.632.437 257.047 4,56 % 5.375.390
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 74.016.314 44.966.023 60,75 % 29.050.291

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 20.515.311 20.504.568 99,95 % 10.743

трансфера из ранијих година
Укупно за раздео 5 591.130.513 326.114.426 55,17 % 265.016.087
Извори финансирања укупно

01 Општи приходи и примања буџета 548.404.451 291.313.194 53,12 % 257.091.257
07 Трансфери од других нивоа власти 5.632.437 257.047 4,56 % 5.375.390
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 74.016.314 44.966.023 60,75 % 29.050.291

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 20.515.311 20.504.568 99,95 % 10.743

трансфера из ранијих година
УКУПНО 648.568.513 357.040.832 55,05 % 291.527.681
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Редни 

број
Раздео Глава

Назив директног 

буџетског 

корисника

Програм 
Шифра 

ПА/Пројекат

Еконимска 

класификациј

а

Назив капиталног пројекта План 2021
Извршење I - 

IX 2021. 
Индекс

1. 5 5.1.
Управа ГО 

Звездара
0701 07010002 511

Одржавање саобраћајних 

површина унутар блока у 

улицама: Дом здравља 

Звездара-дечији улаз, Mатице 

српске 46, Војина 

Ђурашиновића 29, Миријевски 

венац 18-20, Светог Николе и 

Панчина улица, Браће Срнић, 

Устаничка 182, Булевар 

краља Александра 298, 

Драгослава Срејовића 51, 

Меше Селимовића 4, Волгина 

27, Оштрељска бб, Чегарска 

бб.

26.200.000 0

2 5 5,1
Управа ГО 

Звездара
0701 07010002 511

Радови на одржавању и 

санацији некатегорисаних 

путева

22.000.000 11.708.937 53,22%

3. 5 5.1.
Управа ГО 

Звездара
0701 07017001 512

Набавка опреме 

1.100.000 1.099.930 99,99%

4. 5 5.1.
Управа ГО 

Звездара
0602 06024005 511

Финансирање израде 

пројектно техничке 

документације и за  различите 

пројекте са којима ће ГО 

Звездара конкурисати за 

буџетска средства по основу 

програмског финансирања – у 

складу са одлукама 

руководства ГО Звездара 

6.000.000 846.720 14,11%

5. 5 5.3.
Месна заједница 

Звездара
0602 06020002 160

Пројектно планирање 

600.000 0

6. 5 5.1.
Управа ГО 

Звездара
0602 06024005 511

Стучни надзор над изведеним 

радовима

5.500.000 758.251 13,79%

7. 5 5.1.
Управа ГО 

Звездара
0602 06024005 512

Набавка опреме 

5.000.000 4.992.000 99,84%

8. 5 5.1.
Управа ГО 

Звездара
0602 06024005 511

 Финансирање процене 

изводљивости 

1.000.000 954.000 95,40%

9 5 5.1.

Управа ГО 

Звездара

0602 06020001

512

Набавка опреме 

6.381.648 6.144.514 96,28%

10. 5 5.1.

Управа ГО 

Звездара
0602 06020001

515

Компјутерски софтвери и 

лиценце 3.099.200 1.660.880 53,59%

11. 5 5.3.

МЗ Звездара 0602 06020002 511
 Пројектно техничка 

документација 
               1.080.000      597.600 55,33%

             77.960.848      28.762.831 36,89%

Укупно планирани и извршени  капитални издаци буџетских корисника за период Јануар - Септембар 2021. године
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Функциje

Функционална 

класификација 

Средства из 

буџета

Средства из 

осталих 

извора

Укупна 

средства

Остварено из 

средства 

буџета од  I - IX 

2021. год.

Средства из 

осталих 

извора од I - IX 

2021. год.

Укупно 

остварено од         

I - IX 2021. год.

1 2 3 4 5 6 7 8

090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 10.499.942 15.285.459 25.785.401 6.552.363 12.778.602 19.330.964

090

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 10.499.942 15.285.459 25.785.401 6.552.363 12.778.602 19.330.964

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 395.144.509 28.948.603 424.093.112 217.450.461 28.848.216 246.298.677

111 Извршни и законодавни органи 57.438.000 0 57.438.000 30.926.406 0 30.926.406

130 Опште услуге 321.834.509 23.328.603 345.163.112 181.486.674 23.228.216 204.714.890

160

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 15.872.000 5.620.000 21.492.000 5.037.381 5.620.000 10.657.381

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 13.600.000 38.200.000 51.800.000 599.962 14.708.905 15.308.866

451 Друмски саобраћај 13.600.000 38.200.000 51.800.000 599.962 14.708.905 15.308.866

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 13.000.000 0 13.000.000 12.560.831 0 12.560.831

510 Управљање отпадом 13.000.000 0 13.000.000 12.560.831 0 12.560.831

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 65.900.000 2.035.000 67.935.000 10.662.055 0 10.662.055

620 Развој заједнице 59.900.000 2.035.000 61.935.000 10.662.055 0 10.662.055

660 Управљање отпадом 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0

700 ЗДРАВСТВО 5.000.000 500.000 5.500.000 2.000.000 497.576 2.497.576

740 Услуге јавног здравства 5.000.000 500.000 5.500.000 2.000.000 497.576 2.497.576

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 

КУЛТУРА И ВЕРЕ 15.240.000 12.195.000 27.435.000 14.732.898 8.894.340 23.627.238

810 Услуге рекреације и спорта 11.540.000 8.800.000 20.340.000 11.319.960 8.800.000 20.119.960

820 Услуге културе 3.700.000 3.395.000 7.095.000 3.412.938 94.340 3.507.278

900 ОБРАЗОВАЊЕ 30.020.000 3.000.000 33.020.000 26.754.626 0 26.754.626

912 Основно образовање 29.120.000 3.000.000 32.120.000 25.854.626 0 25.854.626

950

Образовање које није 

класификовано нивоом 900.000 0 900.000 900.000 0 900.000

УКУПНО: 548.404.451 100.164.062 648.568.513 291.313.194 65.727.638 357.040.832

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

рам

 

Програмск

а 

активност/  

Пројекат

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1101
Програм 1. Урбанизам и просторно 

планирање
6.000.000 0 6.000.000 0 0 0

1101-0005
Остваривање јавног интереса у 

одржавању зграда
6.000.000 0 6.000.000 0 0 0

1102 Програм 2. Комуналне делатности 13.000.000 0 13.000.000 12.560.831 0 12.560.831

1102-0003
Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене
3.000.000 0 3.000.000 2.993.760 0 2.993.760

1102-0006
Одржавање гробаља и погребне 

услуге
10.000.000 0 10.000.000 9.567.071 0 9.567.071

0701
Програм 7. Организација саобраћаја 

и саобраћајна инфраструктура
13.600.000 38.200.000 51.800.000 599.962 14.708.905 15.308.866

0701-0002
Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре
13.000.000 35.200.000 48.200.000 0 11.708.937 11.708.937

0701-7001 Безбедност у саобраћају 600.000 3.000.000 3.600.000 599.962 2.999.968 3.599.930

2002

Програм 9.  Основно образовање 29.120.000 3.000.000 32.120.000 25.854.626 0 25.854.626

2002-0001 Функционисање основних школа 29.120.000 3.000.000 32.120.000 25.854.626 0 25.854.626

0901

Програм 11.  Социјална  и дечја 

заштита
10.499.942 15.285.459 25.785.401 6.552.363 12.778.602 19.330.964

0901-0001
Једнократне помоћи и други облици 

помоћи
3.660.742 8.047.107 11.707.849 2.866.864 7.547.082 10.413.946

0901-0003 Дневне услуге у заједници 3.432.000 7.238.352 10.670.352 2.125.461 5.231.520 7.356.981

0901-0004
Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге
2.515.200 0 2.515.200 1.176.997 1.176.997

0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 892.000 0 892.000 383.040 0 383.040

1801

Програм 12. Здравствена заштита 5.000.000 500.000 5.500.000 2.000.000 497.576 2.497.576

Приходи из 

других извора

Укупна 

средства

Остварено из 

средстава 

буџета од I-IX 

2021. год.

Издаци буџета, по програмској класификацији остварени су у следећим износима:

Шифра

Назив
Средства из 

буџета

Остварено из 

средстава  

других извора од  

I-IX 2021. год.

Укупно 

остварено од 

I-IX  2021. год.
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1801-0003
Спровођење активности из области 

јавног здравља
5.000.000 500.000 5.500.000 2.000.000 497.576 2.497.576

1201

Програм 13.  Развој културе и 

информисања
3.700.000 3.395.000 7.095.000 3.412.938 94.340 3.507.278

1201-0002
Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
2.700.000 0 2.700.000 2.412.938 0 2.412.938

1201-4001 Позориште Звездариште 0 3.395.000 3.395.000 0 94.340 94.340

1201-4002 Звездаријада 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000

1301

Програм 14.  Развој спорта и 

омладине
12.440.000 8.800.000 21.240.000 12.219.960 8.800.000 21.019.960

1301-0001

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима

5.300.000 0 5.300.000 5.080.000 0 5.080.000

1301-0002
Подршка предшколском и школском 

спорту
3.700.000 0 3.700.000 3.699.960 0 3.699.960

1301-0004
Функционисање локалних спортских 

установа
2.540.000 8.800.000 11.340.000 2.540.000 8.800.000 11.340.000

1301-0005
Спровођење омладинске политике 

(КЗМ)
900.000 0 900.000 900.000 0 900.000

0602

Програм 15.  Опште јавне услуге 

Управе
397.606.509 30.983.603 428.590.112 197.186.110 28.848.216 226.034.325

0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина
321.025.170 23.328.603 344.353.773 181.486.674 23.228.216 204.714.890

0602-0002 Функционисање месних заједница 15.872.000 5.620.000 21.492.000 5.037.381 5.620.000 10.657.381

0602-0006 Инспекцијски послови (рушење) 600.000 0 600.000 15.360 0 15.360

0602-0009 Текућа буџетска резерва 509.339 0 509.339 0 0 0

0602-0010 Стална буџетска резерва 300.000 0 300.000 0 0 0

0602-4005
Инфраструктурни и садржајни развој 

заједнице
59.300.000 2.035.000 61.335.000 10.646.695 0 10.646.695

2101

Програм 16. Политички систем 

локалне самоуправе
57.438.000 0 57.438.000 30.926.406 0 30.926.406

2101-0001 Функционисање Скупштине ГО 20.760.000 0 20.760.000 9.439.474 0 9.439.474

2101-0002
Функционисање извршних органа - 

Председник
9.030.000 0 9.030.000 5.776.412 0 5.776.412

2101-0002
Функционисање извршних органа - 

Веће ГО
27.648.000 0 27.648.000 15.710.520 0 15.710.520

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ РАСХОДИ 548.404.451 100.164.062 648.568.513 291.313.194 65.727.638 357.040.832
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7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ИЗВРШЕЊА  ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА 
 

 

 

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2101  

 

 

 

 

Раздео 1, глава 1.1  

 

 

 

21010001 – Програмска активност – Функционисање скупштине, функција 111 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 20.760.000 динара, а реализована су у износу од 9.439.474 динара или 45,47% 

у односу на годишњи план. 

 

Од укупно утрошених средстава, износ од 5.432.956 динарa представља расходе за 

запослене, износ од 3.677.066 динара представља трошкове седница Скупштине ГО 

Звездара, накнаде члановима комисија, радним телима и изборној комисији и 

објављивања огласа, а износ од 329.453 динара је утрошен за  финансирање редовног 

рада политичких субјеката. 

 

 

 

Раздео 2, глава 2.1  

 

 

21010002 –  Програмска активност – Функционисање извршних органа (Председник), 

функција 111 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 9.030.000 динара а реализована су у износу од 5.776.412 динарa или 63,97% у 

односу на годишњи план. 

 

Од укупно утрошених средстава, износ од 3,708,138 динарa представља расходе за 

запослене, а износ од 2.068.273 динара представља трошкове репрезентације и поклона. 
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Раздео 3, глава 3.1  

 

 

21010002 – Програмска активност - Функционисање извршних органа (Веће), функција 

111 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 27.648.000 динара а реализована су у износу од 15.710.520 динара или 56,82% 

у односу на план. 

 

Од укупно утрошених средстава, износ од 14.677.680 динара представља расходе за 

запослене, износ од 1.032.840 динарa представља накнаду за чланове Већа ангажованих 

на 30%.  

 

 

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602 

 

 

 

Раздео 5, глава 5.1 Управа Градске општине Звездара 

 

 

 

06020001 – Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 130 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 

344.353.773 динара а реализована су у износу од 204.714.890 динарa или 59,45% у 

односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 

321.025.170 динара а реализовани у износу од 181.486.674 динара или 56,53% у односу 

на план, за програмску активност 06020001 коришћена су неутрошена средства 

донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) која су планирана у износу 

од 5.264.568 динара а реализована у износу од 5.256.306 динара или 99,84% у односу на 

план; средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) која су планирана у 

износу од 17.983.705 динара реализована су у износу од 17.931.310 динара или 99,71% 

у односу на план. Средства из донација од других нивоа власти (07) планирана су у 

износу од 80,330 динарa, а реализовано је 40.600 динара или 50,54%. 

  

Од укупно утрошених средстава, износ од 125,203,992 динара представља расходе за 

запослене што је 61,16% укупно извршених расхода. 

 

Средства у износу од 79,510,898 динара утрошена су за сталне трошкове, тршкови 

путовања, услуге по уговору (уговори о привременим и повременим пословима; 

компјутерске услуге; услуге образовања и усавршавања запослених; објављивање 

тендера и огласа и др.), специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање објекта и 

опреме, материјал, трансфере ЈП Пословни простор – у ликвидацији и учешће у 

пројекту „Корак до посла“  дотације невладиним организацијама на основу конкурса и 



- 35 - 

 

Одлуке бр. 020-2-33/2021 од 12.05.201. године, порези, обавезне таксе, новчане казне и 

пенали по решењу судова,  набавка опреме, софтвера и лиценци и накнада штете .  

 

 

 

06020006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у  

износу од 600.000 динара а реализовано је 15.360 динара или 2,56% у односу на 

годишњи план. 

 

Спроведен је поступак јавне набавке и закључен је уговор за рушење и демонтажу 

монтажних и других објеката уз уклањање и одлагање отпада и привремено чување 

покретних ствари, II број 404-1-134/4 од 18.05.2021. године, у вредности од 599.064 

динара. Реализована су средства у износу од 15.360 динара.  

 

 

06020009 – Програмска активност – Текућа буџетска резерва, функција 130 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 509.339 динара  

 

 

06020010 – Програмска активност – Стална буџетска резерва, функција 130 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 300.000 динара. 

 

06024005 – Пројекат – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 620  

 

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 61.335.000 динара, а 

реализована у укупном износу од 10.646.695 динара или 17,36% у односу на план. 

Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 59.300.000 динара, а 

реализовани у износу од 10.646.695 динара или 17,95% у односу на план, за пројекат 

06024005 планирана су и средства из вишка прихода из ранијих година (извор 13) у 

износу од 500.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације, за пројекат 

06024005 планирана су и средства из донација од других нивоа власти  (извор 07) у 

износу од 1.535.000 динара, а у извештајном периоду није било реализације. 

 

 

Средства у износу од 846.720 динара утрошена су за израду студије оправданости 

инвестирања за  санацију спољних грађевинских преграда на фасади управне зграде 

Градске општине Звездара. 

 

Средства у износу од 954.000 динара утрошена су за израду процене изводљивости 

решавања тока Миријевског потока уцевљењем отворених делова корита. 

 

Средства у износу од 2.995.944 динара утрошена су за санацију изливања подземних 

загађених вода. 
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Средства у износу од 758.251 динар је утрошено за надзор над изведеним радовима. 

 

Средства у износу од 1.535.000 динара (извор 07), добијена су на основу Уговора о 

додели наменских средстава, број I 401-2-97 од 21.05.2021. године, потписаног између 

Министарства државне управе и локалне самоуправе и Градске општине Звездара, за 

финансирање адресних таблица и бројева након успешно спроведеног именовања улица 

у оквиру процеса ажурирања адресног регистра. 

 

Спроведени су поступци јавних набавки и закључени су уговори, а чија се реализација 

очекује у наредном периоду:  

 

- Уговор Број: II 404-48 од 18.06.2021. године, између Градске општине Звездара 

и „БМД БАУ“ д.о.о. за набавку радова на инвестиционом одржавању јавних зелених 

површина – дечјих игралишта на територији Градске општине Звездара, у вредности од 

15.000.000 динара са ПДВ и то за: 

- Дечје игралиште у дворишту Дома здравља Велики Мокри Луг 

- Дечје игралиште у улици Златиборска, Мали Мокри Луг 

 

-          Уговор Број: II 404-45 од 16.06.2021. године, између Градске општине Звездара 

и „Bauer Construction“ д.о.о. за радове на текућем одржавању делова сиситема за 

одвођење отпадних атмосферских вода на територији Градске општине Звездара у 

вредности од 9.999.600 динара са ПДВ. 

 

 

-       Уговор Број: II 404-54 од 22.06.2021. године, између Градске општине Звездара 

и „Intergradnja Coop“ д.о.о. за радове на изградњи и одржавању спортских објеката на 

територији Градске општине Звездара у вредности од 12.999.999 динара са ПДВ. 

 

-        Уговор Број: II 404-28 од 21.05.2021. године, између Градске општине Звездара 

и „Medical Echo“ д.о.о. за набавку Ултразвучног колор доплер апарата за потребе ДЗ 

Звездара у вредности од 4.992.000 динара. Уговор је реализован у целости. 

 

  Уговор Број: II 404-1-146/4 од 07.06.2021. године, између Градске општине 

Звездара и „Ненад Ђуровић пр постављање санитарне опреме и друге услуге ТИП ТОП 

мобилни тоалети“, за набавку услуге постављања и одржавања мобилних тоалета на 

јавним површинама, у вредности од 598.680 динара. Реализована су средства у износу 

од 99.780 динара. 

 

- Уговор Број: II 404-24 од 12.05.2021. године, између Градске општине Звездара 

и „Бео потез“ д.о.о. као водећи члан понуђача и „БТР ЦО“ д.о.о. и „Г4С Сецуре 

Солутионс“ д.о.о. као чланови групе понуђача, за израду техичке документације објекта 

и дворишта за адаптацију и санацију ОШ „Ћирило и Методије“, у вредности од 

4.593.000 динара.  
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- Уговор Број: II 404-1-132/4 од 22.06.2021. године, између Градске општине 

Звездара и МНГ „ПЛАСТИК– Гогић“ д.о.о. Инђија, за набавку пластичних канти од 240 

литара за скупљање комуналног отпада, у вредности од 498.750 динара. Реализација 

уговора је у току. 

 

 

 

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 0701 

 

 

07010002 – Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функција 451 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 

48.200.000 динара, а реализовано је 11.708.937 динара или 24,29% у односу на годишњи 

план. Поред средстава из прихода из буџета су планирана у износу од 13.000.000 

динара, а у извештајном периоду није било реализације. За програмску активност 

07010002 планирана су и средства из вишка прихода и примања из ранијих година 

(извор 13) у износу од 35.200.000 динара, а која су реализована у износу од  11.708.937 

динара или 33,26%. 

 

У извештајном периоду спроведени су поступци јавних набавки и закључени су 

следећи уговори:  

 

-Уговор Бр: II 404-56 од 29.06.2021. године, за набавку радова на одржавању и санацији 

некатегорисаних путева, између Градске општине Звездара и „Bauer Construction“ 

д.о.о., у вредности од 21.999.999 динара са ПДВ. Реализована су средства у износу од 

11.708.937 динара. 

 

-Уговор Бр: II 404-51 од 21.06.2021. године, између Градске општине Звездара и 

„Ротометал алати“ д.о.о. за набавку радова на одржавању саобраћајних површина 

унутар стамбених блокова, у вредности од 12.999.600 динара са ПДВ. Реализација се 

одвија планираном динамиком. 

 

 

Пројекат 0701-7001  Безбедност у саобраћају 

 

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 3.600.000 динара а 

реализована су у износу од 3.599.930 динара или 100% у односу на годишњи план. 

Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 600.000 динара и 

утрошена у износу од 599.962, за пројекат 07017001 планирана су и средства донација 

из претходних година (извор 15) у износу од 3.000.000 динара, а реализована су у 

износу од 2.999.968 динара или 100%. 
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Средства у износу од 3.000.000 динара добијена су на основу Уговора број IV-02-401.1-

33, 30.12.2020. године од Секретаријата за саобраћај за финансирање рада општинског 

тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Звездара. 

 

Средства у износу од 1.099.930 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 2021. 

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“. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901 

 

 

 

09010001 – Програмска активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи, 

функција 090 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 

11.707.849 динара а реализована су у износу од 10.413.946 динара или 88,95% у односу 

на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.660.742 

динара а реализовани у износу од 2.866.864 динара или 78,31% у односу на план, за 

програмску активност 09010001 планирана су и средства донација из претходних 

година (извор 15) у износу од 7.425.000 динара, а која су реализована у износу од 

7.424.975 динара или 100% у односу на план, планирана су и средства из донација од 

осталих нивоа власти (извор 07) у износу од 622.107 динара, а реализована су у износу 

од 122.107 динара или 19,63% у односу на годишњи план. 

 

Средства у износу од 2.041.867 динара прихода из буџета утрошена су на услугу 

организовања манифестације „Међународни дан Рома“, за услугу унапређења положаја 

националних мањина на територији општине Звездара - удружење „Отворено срце“, за 

набавку хигијенских пакета и пакета хране, као и за трошкове сахране корисника 

социјалне помоћи по Закону о сахрањивању. 

 

Средства у износу од 7.425.000 динара, 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. Средства за набавку грађевинског материјала су  

реализована у износу од 7.424.975 динара. Како средства нису реализована у целости, 

30.08.2021. извршен је повраћај средстава Комесаријату за избеглице и миграције 

Републике Србије у износу од 25,00 динара, по изводу број 239.  
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Поступак јавне набавке је спроведен и закључен је уговор Бр. II 404-30 од 26.05.2021. 

године између Градске општине Звездара и „Ванас“ д.о.о. за набавку и испоруку 

грађевинског материјала за породице избеглица, у вредности од 8.249.972 динара. 

Уговор је реализован у целости и финансиран је из средстава Комесаријата за 

избеглице и миграције Републике Србије у износу од 7.424.975 динара и средстава 

Градске општине Звездара у износу од 824.997 динара. 

 

Средства у износу од 622.107 динара (извор 07) добијена су од Комесаријата за 

избеглице и миграције: 

 

Износ од 122.107 динара утрошен је у целости на име помоћи избеглим и интерно 

расељеним лицима, тренутно настањеним на територији општине Звездара за 

превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације. 

 

Износ од 500.000 динара планиран је за доделу помоћи у огреву најугроженијим 

породицама избеглица и интерно расељеним лицима. 

Комисија за доделу помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима Градске 

општине Звездара, упутила је Јавни позив за доделу помоћи у огреву најугроженијим 

породицама избеглица и интерно расељеним лицима, у складу са упутством 

Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,   

Спроведен је поступак јавне набавке, закључен је уговор II број: 404-1-215/3 од 

24.09.2021. године, између MIGOMI company d.o.o. и Градске општине Звездара, у 

вредности од 499.999,50 динара. Реализација уговора је у току. 

 

 

09010003 – Програмска активност – Дневне услуге у заједници, функција 090 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 

10.670.352 динара а реализована су у износу од 7.356.981 динара или 68,95% у односу 

на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 

3.432.000 динара а реализована су у износу од 2.125.461 динар или 61,93% у односу на 

годишњи план, за програмску активност 09010003 планирана су средства донација из 

претходних година (извор 15) у износу од 4.238.352, а у истом износу су и утрошена 

или 100% у односу на годишњи план. За програмску активност 09010003 планирана су 

средства из вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 

3.000.000 динара, а реализована су у износу од 993.168 динара или 33,11% у односу на 

годишњи план. 

 

Износ од 4.238.352 динара (извор 15) утрошен је за набавку новогодишњих пакетића за 

децу из социјално угрожених породица. 

 

Износ од 2.125.461 динар из прихода из буџета утрошен је:  по Конкурсу за 

суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења бр. 020-0-10/2021 
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од 21.01.2021. године, а на основу Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења 

средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења 

(„Службени лист града Београда“, бр. 80/2019); за услуге тумача за лица оштећеног 

слуха и рефундацију трошкова удружења пензионера за пункт народне кухиње. 

 

Средства у износу од 993.168 динара (извор 13) утрошена су за организацију културно 

едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије 

Градске општине Звездара,  

 

 

 

09010004 –  Програмска активност – Саветодавно терапијске и социјално едукативне 

услуге, функција 090 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 2.515.200 динара (извор 01) а реализована су у износу од 1.176.997 динара 

или 46,80% у односу на план. 

 

Средства су утрошена за рад Волонтерског сервиса. 

 

 

09010008 –  Програмска активност – Подршка особама са инвалидитетом, функција 090 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 892.000 динара (извор 01) а реализована су у износу од 383.040 динара или 

42,94% у односу на план. 

 

Средства су утрошена за реализацију пројекта остваривања и унапређења положаја 

особа са инвалидитетом. 

 

 

 

ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 

 

 

 

11010005 – Програмска активност – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, 

функција 660 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 6.000.000 динара (извор 01) а у извештајном периоду није било реализације. 

 

На основу члана 14. став 25. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града 

Београда“ бр. 124/2019) и члана 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности 

на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист Града 

Београда“, број 96/17 и 101/19), а на предлог Комисије за спровођење конкурса за 

бесповратно суфинансирање у оквиру пројеката на инвестиционом одржавању и 
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унапређењу својстава зграде Градске општине Звездара, расписан је јавни конкурс 

стамбеним заједницама за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу 

својстава зграде. 

 

Комисија за спровођење конкурса за бесповратно суфинансирање у оквиру пројеката на 

инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, утврдила је предлог листе 

сходно члану 11. Став 1. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града 

Београда“ број 96/2017 и 101/2019). 

 

 

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102 

 

 

11020003 – Програмска активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

функција 510 

 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 3.000.000 динара, а утрошено је 2.993.760 динара или 99,79% у односу на 

годишњи план. 

 

Средства су утрошена за услугу одржавања комуналног реда на посебно насељеном 

месту (Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг) у износу од 2.993.760 динара. 

 

 

11020006 – Програмска активност –Одржавање гробаља и погребне услуге, функција 

510 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 10.000.000 динара (извор 01) а реализована су средства у износу од 9.567.071 

динар или 95,67% у односу на годишњи план.  

 

Поступак јавне набавке је спроведен. Закључен је уговор Број II 404-52 од 21.06.2021. 

године, између Градске општине Звездара и „Intergradnja coop“ д.о.о  за набавку радова 

на уређењу и одржавању гробаља у Малом Мокром Лугу и Миријеву у вредности од  

9.999.999,60 динара са ПДВ. Реализована су средства у износу од 9.567.071 динар. 

  

 

 

 

 

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 

 

 

12010002 – Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва, функција 820 
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За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 2.700.000 динара, а утрошено је 2.412.938 или 89,37% у односу на годишњи 

план. 

 

Износ од 212.938 динара утрошен је за накнаде чланова комисије за културу  

(5 чланова), која је разматрала и оцењивала пристигле пријаве по јавном конкурсу, 

сачинила ранг листу и донела предлог одлуке о избору пројеката. 

 

Износ од 250.000 динара утрошен је на организацију манифестације „Летњи позоришни 

дани на Олимпу“ 

 

Износ од 1.950.000 динара је утрошен за суфинансирање пројеката из области културе 

на основу Одлуке председника Градске општине Звездара о избору пројекта у области 

културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара у 

2021. години бр. 020-2-27 од 19.04.2021. године, по спроведеном Јавном конкурсу ради 

прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у 

култури из буџета Градске општине Звездара и на основу Решења о додели средстава 

бр. 020-2-40/2021 од 19.05.2021. године. 

 

 

12014001 – Пројекат – Позориште Звездарипте, функција 820 

 

За наведени пројекат планирана су средства из донација осталих нивоа власти (извор 

07) у износу од 3.395.000 динара, а утрошено је 94.340 динара или 2,78% у односу на 

годишњи план. 

 

Средства у износу од 3.395.000 динара, добијена су на основу Уговора о коришћењу 

средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и 

функционисању система локалне самоуправе бр. I 020-2-23 од 25.03.2021. године, који 

је склопљен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и ГО Звездара 

– град Београд, за финансирање пројекта 17. Дечји позоришни фестивал „Позориште 

Звездариште“, у циљу помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних, 

спортских, туристичких и других манифестација. 

 

Реализација пројекта се очекује у месецу новембру 2021. године ако дозволи тренутна 

епидемиолошка ситуација. 

 

 

12014002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820 

 

За наведени пројекат планирана су средства из прихода из буџета у износу од 1.000.000 

динара,  и реализована су у целости.  

 

На основу Предлога Одлуке Комисије за манифестације ГО Звездара, Х број 6-1-

47/2021 од 08.09.2021. године, а по Јавном позиву за подношење предлога програма, 

који ће се финансирати у оквиру реализације Фестивала културе младих „Звездаријада“ 
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из буџета ГО Звездара за 2021., донета је Одлука о избору реализатора програмских 

активности Фестивала културе младих „Звездаријада“ који ће се финансирати из буџета 

ГО Звездара, Број 020-2-60 од 13.09.2021. године. 

 

На основу Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара 

(„Службени лист града Београда“, бр. 15/2015) и Програма и правила манифестације 

Фестивал културе младих“ „Звездаријада“, ХI број 06-25/16 и Одлуке о избору 

реализатора програмских активности Фестивала културе младих „Звездаријада“ који ће 

се финансирати из буџета ГО Звездара, бр. 020-2-60, од 13.09.2021. године, донето је 

Решење о додели средстава број 020-2-62/2021. од 23.09.2021. године.  

 

Средства су додељена у укупном износу од 1.000.000 динара. 

 

Изабрани су реализатори, потписани су уговори и извршено је плаћање 28.09.2021. 

године. 

 

Програми у области књижевног стваралаштва, музичког стваралаштва и 

кинематографије ће се реализовати у току школске 2021/2022 године односно до 30. 

јуна 2022. године 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301 

 

 

13010001 – Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима, функција 810 

 

 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у 

износу од 5.300.000 динара а реализована су у износу од 5.080.000 динара или 95,85% у 

односу на годишњи план. 

 

Износ од 5.080.000 динара је утрошен за суфинансирање редовних годишњих програма 

организација у области спорта на основу Одлуке о задовољавању потреба и интереса 

грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара („Службени лист 

града Београда“ број  107/2016) и Одлуке о одобравању годишњих програма спортских 

организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих 

програма у 2021. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта на територији Градске општине Звездара, бр. 020-2-121/2020 од 31.12.2020. 

године, а у складу са Законом о спорту.  
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13010002 – Програмска активност – Подршка предшколском и школском спорту,  

функција 810 

 

 

За наведену програмску активност планирана су  средства прихода из буџета у износу 

од 3.700.000 динара, а реализована су у износу од 3.699.960 или 100% за годишње 

програме школа, Савеза за организовање школских спортских такмичења и других 

спортских организација које организују програме у области школског спорта.  

 

 

13010004 – Програмска активност – Функционисање локалних спортских установа, 

функција 810 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 

11.340.000 динара и реализована су у истом износу или 100% у односу на годишњи 

план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 2.540.000 динара а који 

су реализовани у целости или 100% у односу на план, за програмску активност 

13010004 планирана су и средства донација из претходних година (извор 15) у износу 

од 87.391 динар и реализована су у целости или 100% у односу на план, као и средства 

из вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 8.712.609 (извор 13) и 

реализована су у целости или 100% у односу на план. 

 

 

Средства у износу од 5.000.000 динара трансферисана су ЈП ''СЦ Олимп Звездара'' за 

организацију спортско рекреативних активност, манифестација (догађаји у амфитеатру 

и на базенима) и спортских пројеката за 2021. годину у складу са Планом пословања ЈП 

СЦ „Олимп-Звездара“. 

 

Средства у износу од 6.340.000 динара трансферисана су ЈП ''СЦ Олимп Звездара'' за 

обезбеђење текуће ликвидности и поремећаја у пословању условљеног пандемијом 

вируса корона.   

 

 

13010005 – Програмска активност – Спровођење омладинске политике, функција 950 

 

За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу 

од 900.000 динара а утрошено је 900.000 динара или 100% у односу на годишњи план.  

 

На основу Одлуке о поступку доделе и коришћења средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

(„Службени лист града Београда“, бр. 80/2019) и расписаног конкурса за 

суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима број 020-2-

10/2021 од 21.01.2021. године, донета је Одлука председника о избору 

програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у конкурсу за 

суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима Број 020-2-

34/2021, од 12.05.2021. године. 



- 45 - 

 

 

На основу Одлуке о поступку доделе и коришћења средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

(„Службени лист града Београда“, бр. 80/2019), овлашћења из члана 40. Статута 

Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 124/19, Одлуке 

председника Градске општине Звездара Број Број 020-2-34/2021, од 12.05.2021. године. 

о избору програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у Конкурсу за 

суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима број 020-2-

10/2021 од 21.01.2021. године и Одлуке о буџету Градске општине Звездара 

(„Службени лист града Београда“, бр. 146/20 и 15/21), донето је Решење о додели 

средстава Број 020-2-38/2021 од 13.05.2021. године. 

 

Средства су додељена у износу од 900.000 динара и у целости су утрошена. 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801 

 

 

18010003 – Програмска активност – Спровођење активности из области јавног здравља, 

функција 740 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 

5.500.000 динара и реализована су у износу од 2.497.576 или 45,41% у односу на 

годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 

5.000.000 динара а реализована у износу од 2.000.000 динара или 40%, за програмску 

активност 18010003 планирана су и средства донација из претходних година (извор 15) 

у износу од 500.000 динара, а реализована су у износу од 497.576 динара или 99,52% у 

односу на годишњи план. 

 

На основу Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање 

програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града 

Београда“, бр. 80/2019) и на основу предлога Комисије за спровођење конкурса за 

доделу средстава за реализацију програма/пројеката из области јавног здравља из 

буџета Градске општине Звездара за 2021. годину, донета је Одлука председника о 

избору програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у конкурсу за 

доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2021. годину, за реализацију 

програма/пројеката из области јавног здравља, Број: 020-2-56/2021 од 23.08.2021. 

године. 

 

На основу Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења за подстицање 

програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града 

Београда“, бр. 80/2019), овлашћења из члана 40. Статута Градске општине Звездара 

(„Службени лист града Београда“, бр. 124/19), Одлуке председника Градске општине 

Звездара бр. 020-2-56/2021 од 23.08.2021. године, о избору програма/пројеката који се 

подстичу средствима назначеним у Конкурсу за доделу средстава из буџета Градске 



- 46 - 

 

општине Звездара за 2021. годину за реализацију програма/пројеката из области јавног 

здравља и Одлуке о буџету Градске општине Звездара („Службени лист града 

Београда“ бр. 146/20 и 15/21), донето је Решење о додели средстава Број 020-2-57/2021, 

од 23.08.2021. године. 

 

Средства су додељена у износу од 2.000.000 динара и утрошена су у целости. 

 

Средства у износу од 497.576 динара утрошена су за дезинфекцију стамбених зграда на 

територији Градске општине Звездара. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2002 

 

 

 

20020001 – Програмска активност – Функционисање основних школа, функција 912 

 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 

32.120.000 динара која су реализована су у износу од 25.854.626 динара или 80,49% у 

односу на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 

29.120.000 динара а реализовани у износу од 25.854.626 динара или 88,79% у односу на 

план, за програмску активност 20020001 планирана су и средства из вишка прихода и 

примања из ранијих година (извор 13) у износу од 3.000.000 динара а која нису 

реализована у извештајном периоду. 

 

Износ од 415.998 динара је утрошен за припремну наставу из српског језика и 

математике.  

 

Износ од 95.194 динара је утрошен на превоз ученика на републичко и међународно 

такмичење.  

 

Износ од 4.495.528 динара је утрошен за суфинансирање пројеката из области заштите 

и безбедности ученика, а на основу Предлога одлуке о финансирању мера, активности 

и превентивних програма у области заштите и безбедности деце и ученика у 2021. 

Години Х број: 6-1-24 од 06.04.2021. године, коју је донела Комисија за оцену и 

праћење програма заштите деце и ученика, формиранa Решењем председника бр. 020-2-

5, од 18.01.2021. године и Одлуке председника о финансирању мера, активности и 

превентивних програма у области заштите и безбедности деце и ученика у 2021. Број 

020-2-25/2021. од 08.04.2021. године. 

 

  

Износ од 1.826.743 динара утрошен је за исплату новчаних награда ученицима који су 

освојили прву, другу и/или трећу награду на републичким и међународним 
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