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                  Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, на основу члана 77. 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 
142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21), члана 32. 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 
129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), и члана 19. тачка 2. 
Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19), донела 
је  
 

ОДЛУКУ 
 

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 
 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I - ОПШТИ ДЕО 

 
                                                                        Члан 1. 
Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и 
укупни расходи и издаци буџета за 2021. годину утврђују се у следећим износима: 
 
I Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним  
средствима из ранијих година                                      663.078.938 динара 
II Укупни расходи и издаци                                          559.395.192 динара 
III Разлика (I – II)                                                           103.683.746 динара 

Члан 2. 
 
Буџет Градске општине Звездара за 2021. годину је остварен и извршен према следећим 
подацима, на нивоу рачуна извршења буџета  и консолидованог завршног рачуна,  и то: 
 
У Билансу стања (Образац 1) на дан 31. децембра 2021. године, утврђена jе укупна актива 
у износу од 596.901 хиљада динара и укупна пасива у износу од 596.901 хиљаде динара, 
као и ванбилансна актива у износу од 284.209 хиљада динара и ванбилансна пасива у 
износу од 284.209 хиљада динара. 
У консолидованом завршном рачуну утврђена је укупна актива  и укупна пасива у износу 
од 598.472 хиљаде динара. 
 
Структура активе и пасиве (Образац 1) дата је према економској класификацији у 
следећој  табели:                            
                                                                                                                             у (000 динара) 

 

Синт.
контo АКТИВА 

Извршење 
буџета 

Консолидовани 
финансијски 

извештај 

011 Некретнине и опрема 328.279 328.279 

015 Нефинансијска имовина у припреми и 
аванси 

699 699 
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Члан 3. 

 
У Билансу прихода и расхода за 2021. годину (Образац 2), утврђени су укупно остварени 
текући приходи и примања (класа 7 и класа 8)  као и извршени расходи и издаци (класа 4, 
класа 5 и класа 6)  са пренетим средствима из 2020. године (извор 13 и 15), и то: 
- рачун извршењe буџета, укупно остварени текући приходи и примања са пренетим 
неутрошеним средствима из претходне године у износу од 663.078 хиљадa динара,  укупно 
извршени расходи и издаци у износу од 559.395 хиљада динара; средства из претходних 
година (извор 13 и 15) износе  94.531 хиљада динара;  
- консолидовани финансијски извештај, укупно остварени текући приходи и примања у 
износу од 665.472 хиљаде динара, укупно извршени расходи и издаци у износу од 560.218                                            
хиљада динара; средства из претходних година (извор 13) износе 95.500  хиљада динара. 
 
Структура резултата пословања                                                                          у (000) динара 

016 Нематеријална имовина 12.647 12.647 
110 Дугорочна финансијска имовина 128.000 128.000 
121 Новчана средства 111.683 113.254 
122 Краткорочна потраживања 12.540 12.540 
123 Краткорочни пласмани 575 575 
131 Активна временска разграничења 2.478 2.478 

 

 

ПАСИВА   
211 Домаће дугорочне обавезе   
230 

 

Обавезе по основу расхода за запослене   
240 Обавезе по основу осталих расхода   
250 Обавезе из пословања 2.478 2.478 
290 Пасивна временска разграничења 

 

13.115 13.115 
311 Капитал 477.625 477.625 

321121 Вишак прихода и примања- суфицит 103.683 

 

105.254 

Остварени текући приходи и примања  
 

Извршење 
буџета 

Консолидовани 
фин.  извештај 

 - Текући приходи (7) 568.547 569.972 
 -Примања од продаје нефинансијске имовине (8) 0 0 
 - Пренета неутрошена средства из претходне године (3) 94.531 95.500 
1.   Укупно остварени приходи, примања 
      и пренета средства (7+8+3) 663.078 665.472 
     
   Извршени расходи и издаци   
    - Текући расходи (4) 464.086 464.909 
    - Издаци за нефинансијску имовину (5) 95.309 95.309 
   -  Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине (6)   
  2.  Укупно извршени расходи  издаци  (4+5+6) 559.395 560.218 
Корекција нов. одлива који се не евид преко кл 4, 5, 6 0 0 
  3. Разлика између укупних прихода и примања и   
      укупних расхода и издатака (1-2) 103.683 105.254 
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Члан 4. 

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

О П И С 

Економска Буџетска Додатна Укупна 

Консолидов
ани 

финансијск
и  извештај 

додатна 
средства 

Укупно 

класификација средства средства средства 

консолидован
и финансијски  

извештај 

1 2 3 4 3+4 5 (3+4)+5 

I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 551,156 111,922 663,078 2,394 665,472 
II УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА  
 ( 1+2+3 ) 7+8+9 551,156 17,391 568,547 1,425 569,972 

1. Текући приходи 7 551,156 17,391 568,547 1,425 569,972 

од којих су 1.1. камате 7411     0   0 
2. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 8     0   0 
3. Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 9     0   0 
3.1. Примања од продаје 
финансијске имовине 92     0   

0 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3   94,531 94,531 969 95,500 
IV УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ  ( 4+5+6 ) 4+5+6 456,284 103,111 559,395 823 560,218 

4. Текући расходи 4 399,543 64,543 464,086 823 464,909 

од којих су 4.1. отплате камата 44     0   0 
5. Издаци за нефинансијску 
имовину 5 56,741 38,568 95,309   95,309 
6.  Издаци за отплату главнице  61         0 

6.1. Набавка финансијске имовине 62         0 
V УКУПНА СРЕДСТВА минус  
УКУПНИ ИЗДАЦИ  

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 94,872 8,811 103,683 1,571 105,254 

VI  БУЏЕТСКИ 
ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ                         

(7+8)-(4+5) 94,872 -85,720 9,152 602 9,754  (1+2) - (4+5) 
VII ПРИМАРНИ 
ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ 

(7-7411+8) - (4-
44+5) 94,872 -85,720 9,152 602 9,754 

 ( УКУПНИ ПРИХОДИ 
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ 
КАМАТЕ минус УКУПНИ 
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ  КАМАТЕ     
 (VI- ( 1.1. - 4.1.)) 
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ        (VI+(3.1-6.1)) 

(7+8)-
(4+5)+(92-62) 94,872 -85,720 9,152 602 9,754 

IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 
(VIII-6.1) 

(7+8)-
(4+5)+(92-
62)+(91-61) 94,872 -85,720 9,152 602 9,754 
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Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и 
издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 9.152 хиљаде динара, а 
у консолидованом финансијском извештају утврђен је суфицит у износу од 9.754 хиљадe 
динара. 
 
Примарни суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа 
наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 9.152              
хиљадe динара, а у консолидованом финансијском извештају у износу од 9.754 хиљаде 
динара. 
 
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између 
примања по основу продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске 
имовине, је утврђен у износу од 9.152 хиљаде динара, а у консолидованом финансијском 
извештају у износу од 9.754 хиљаде динара. 
 
Нето финансирање је укупан фискални резултат коригован за отплату главнице по 
кредитима и износи 9.152 хиљадe динара. 
 
Остварени вишак новчаних прилива у износу од 9.152 хиљаде динара коригује се за вишак 
прихода из ранијих година у износу 94.531 хиљаду динара тако да кориговани вишак 
прихода у 2021. години износи 103.683 хиљаде динарa. Утврђени вишак прихода преноси 
се у наредну буџетску годину.   

Члан 5. 
 
 
Разлика између укупних прихода и укупних расхода, из члана 2. и 3. ове Одлуке, износи: 
- рачун извршење буџета, износ 103.683.747 динара; 
- консолидовани финансијски извештај, износ  105.254.317,98 динара.  
 
Остварени вишак прихода - суфицит износи 103.683.747 динара, и то: 

- део остварених прихода и примања у износу 48.600.000 динара (извор финансирања 13) 
распоређен је Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени 
лист града Београда“ број 133/21), и то на: 

- Програмску активност 0602-0001, Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, на функцији 130 Опште услуге, економска класификација 421 - Стални 
трошкови износ од 11.400.000 динара, економска класификација 423 – Услуге по уговору 
износ од 2.000.000 динара, економска класификација 426 – Материјал износ од 600.000 
динара, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти износ од 
2.000.000 динара, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова износ од 2.000.000 динара, економска клкасификација 512 – Машине и опрема 
износ од 3.100.000 динара, намењених покрићу преузетих обавеза из претходне године; 
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- Пројекат 0602-4005, Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, на функцији 620  
Развој заједнице, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од 
1.000.000 динара; 

- Програмску активност 0701-0002, Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, 
на функцији 451  Друмски саобраћај, економска класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти износ од 11.000.000 динара; 

- Програмску активност 1301-0004, Функционисање локалних спортских установа, на 
функцији 810 Услуге рекреације и спорта, економска класификација 451 – Остале дотације 
и трансфери, износ од 4.000.000 динара; 

- Програмску активност 0602-0002, Функционисање месних заједница, на функцији 160  
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 421 - 
Стални трошкови износ од 4.500.000 динара, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти износ од 7.000.000 динара намењених покрићу преузетих обавеза из 
претходне године; 

Преостали део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у 
износу 47.702.379 динара, распоређен је Одлуком о ребалансу буџета Градске општине 
Звездара за 2022. годину („Службени лист града Београда“ број 13/22).   

- неутрошена средства донација, помоћи и трансфера (извор финансирања 15) 
распоређена су Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину 
(„Службени лист града Београда“ број 133/21) у износу од 30.300.660 динара, и то на: 

- Пројекат 0602-4005, Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, на функцији 620  
Развој заједнице, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема износ од 
24.000.000 динара; 

- Пројекат 0701-7001 Безбедност у саобраћају, функција 451 Друмски саобраћај, на 
економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама износ од 
2.500.000 динара и економској класификацији 512 – Машине и опрема износ од 500.000 
динара намењени су реализацији пројекта безбедности у саобраћају у сарадњи са 
Секретаријатом за саобраћај Града Београда; 
 

- Пројекат 1201-4001 Позориште Звездариште, функција 820 Услуге културе, на 
економској класификацији 423 – Услуге по уговору износ од 2.615.660 динара, 
економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти  износ од 205.000 
динара и економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
износ од 480.000 динара; средства су добијена од Министарства државне управе и 
локалне самоуправе из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 401-00-
314/45/2021-24 од 23.03.2021. године за реализацију пројекта „17. Дечијег позоришног 
фествала Позориште Звездариште“; обзиром на епидемиолошку ситуацију изазвану 
пандемијом вируса Ковид 19 нису постојали услови за реализацију пројекта, анексом 
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уговора број 401-00-314/45/2021-24-1 од 27.10.2021. године продужен је рок за 
реализацију активности фестивала до 30.06.2022. године; 

 

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2022. годину („Службени лист 
града Београда“ број 13/22) извршена је корекција неутрошених средстава донација, 
помоћи и трансфера (извор финансирања 15) за средства у износу од 24.000.000 динара 
обзиром да у буџетској 2021. години Градској општини Звездара нису трансферисана средства 
планирана на пројекту 0602-4005 Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, намењена 
реализацији пројекта „Извођење радова на пејзажном уређењу постојећег парка и уређење терена 
Степин гај – I фаза“ у чијој реализацији заједнички учествују Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, Туристичка организација Београд и Градска општине Звездара. Ребалансом су 
додата неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 
1.080.708 динара.  

  

Стање средстава на консолидованом рачуну трезора Градске општине Звездара, на дан 
31.12.2021. године износи 105.254.317,98 динара: 
 
-  840-132640-05  Градска општина Звездара – буџет, износ 103.683.746,75 динара; 
 
- 840-28770-51 - Девизни рачун – износ 122.840,37 динара 
 
- 840-378771-73 - Пројекат: "Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним 
током пандемије – Ковид 19“, износ 1.446.024,66 динара;  
 
- 840-1016743-64 Јавно предузеће „Пословни простор Звездара – у ликвидацији“, износ 
1.706,20 динара 
 

Члан 6. 
 

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

 
 
 

Позиција Назив 
План за 2021. 

годину 
Остварење за I-
XII 2021. године 

Разлика                        
% 

  1 2 3 4(3 x 100:2) 
  

  

1. Укупни приходи и 
примања од продаје 
нефинансијске имовине 
(кл. 7+8) 590,199,653 568,547,370 96 

    1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 590,199,653 568,547,370 96 
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(класа 7)  у чему: 

1 
 

- буџетска средства 548,404,451 551,156,006 101 

2 
 

- сопствени приходи     0 

3 
 

- донације 41,795,202 17,391,364 0 

4 
 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8)       

    

2. Укупни расходи и 
издаци за набавку 
нефинансијске имовине 
(кл. 4+5) 684,731,221 559,395,192 82 

    
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
(класа 4) у чему: 539,215,786 464,086,017 86 

5 
 

- текући буџетски расходи 521,920,584 454,076,022 87 

6 
 

- расходи из сопствених 
прихода     0 

7 
 

- донације 17,295,202 10,009,995 0 

    

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5) у чему: 145,515,435 95,309,175 65 

8 
 

- текући буџетски издаци 121,015,435 95,309,175 79 

9 
 

- издаци из сопствених 
прихода     0 

10 
 

- донације 24,500,000   0 

    

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / 
ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 
4+5) -94,531,568 9,152,178 -10 

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) -94,531,568 9,152,178 -10 

 
 
Буџетски суфицит, односно дефицит је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС '', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 
118/21) и представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по 
основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине. 
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РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

 

Редни 
број 

Назив 
План за 
2021. 

годину 

Остварење 
за I-XII 
2021. 

године 

   Разлика  %                    

1 2 3 4 5(4 x 100:3) 

I 
Примања од задуживања (категорија 
91)       

II 

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

III   
Неутрошена средства из претходних 
година 94,531,568 94,531,568 100 

IV Укупно ( I + III ) 94,531,568 94,531,568 100 

V Издаци за отплату главнице дуга (61)        

VI 

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

VII Укупно ( V + VI ) 0 0   

VIII 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - 
VII ) 94,531,568 94,531,568 100 

 

 
Рачун финансирања је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 32. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС '', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и обухвата 
примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске 
имовине и за отплату кредита и зајмова. 

 
 

Члан 7. 
 
Вишак прихода – суфицит у износу од 103.683.747 динара (извор 13 и 15) преноси се у 
буџет ГО Звездара за 2021. годину и распоређен је кроз програме, програмске активности 
и пројекте,  и то:  
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Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање 1101 
 

Програмска активност 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, 
функција 660, УКУПНО 5.917.000 динара 
 

Средства су распоређена на економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање 
у износу од 5.917.000 динара – извор финансирања 13. 

 

Програм 2 – Комуналне делатности 

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
функција 510, УКУПНО 2.342.406 динара 

Средства су распоређена на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у 
износу од 2.342.406 динара – извор финансирања 13. 

 
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701  

Програмска активност 0701-0002  Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, 
функција 451, УКУПНО 11.000.000 динара 

Средства су распоређена на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти 
у износу од 11.000.000 динара – извор финансирања 13. 

Пројекат 0701-7001  Безбедност у саобраћају, функција 451, УКУПНО 3.000.000 динара 

Средства су распоређена на економској класификацији 481 – Дотације невладиним 
организацијама у износу од 2.500.000 динара – извор финансирања 15, и економској 
класификацији 512 -  Машине и опрема у износу од 500.000 динара - извор финансирања 
15. 

 
Програм 9 – Основно образовање и васпитање 2002, програмска активност – 
Функционисање основних школа  - 2002-0001, функција 912, УКУПНО 1.200.000 динара 
 
Средства су распоређена на економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима 
власти – извор финансирања 13. 
 
Програм 11 – Социјална и дечја заштита 0902 

Програмска активност 0902-0001  Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 
090, УКУПНО 3.000.000 динара 
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Средства су распоређена на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - извор финансирања 13.  

Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, функција 090, УКУПНО 
1.790.610 динара 

Средства су распоређена на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу 
од 1.100.000 динара – извор финансирања 13 и на економској класификацији 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета у  износу од 690.610 динара – извор финансирања 
15. 

Програм 13 – Развој културе и информисања 1201  
 
Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
функција 820, УКУПНО 400.000 динара 
 
Средства су распоређена на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у 
износу од 400.000 динара – извор финансирања 13. 
 
 
Пројекат 1201-4001 Позориште Звездариште, функција 820, УКУПНО 3.300.660 динара 
 
Средства су распоређена на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу 
од 2.615.660 динара, 463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 205.000 динара 
и 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 480.000 динара, а 
претстављају нераспоређена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – 
извор финансирања 15.  
 

Програм 14 – Развој спорта и омладине 1301 Програмска активност 1301-0004 
Функционисање локалних  спортских установа, функција 810, УКУПНО 5.414.452 динара 
 
Средства су распоређена на економској класификацији 451 – Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 5.414.452 динара извор 
финансирања 13. 
 
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, програмска активност – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 0602-0001, функција 130 – УКУПНО 36.627.148 
динара 
 
Средства су распоређена на економској класификацији: 
421 - Стални трошкови у износу од  10.822.548 динара - извор 13; 
423 – Услуге по уговору у износу од 7.114.600 динара – извор 13; 
425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 4.490.000 динара – извор 13; 
426 – Материјал у износу од 600.000 динара - извор 13; 
463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 6.500.000 динара - извор 13; 



11 

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 2.000.000 динара - извор 13; 
512 – Машине и опрема у износу од 5.100.000 динара - извор 13; 
 
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, пројекат – Инфраструктурни садржајни развој 
заједнице 0602-4005, функција 620 - УКУПНО 16.490.098 динара 
 
Средства су распоређена на економској класификацији 426 - Материјал у износу од 
390.098 динара – извор финансирања 15, 465 – Остале дотације и трансфери у износу од 
9.300.000 динара – извор финансирања 13 и 511 – Зграде и грађевински објекти у износу 
од 6.800.000 динара – извор финансирања 13. 
 
Програм 15 – Локална самоуправа 0602, Програмска активност 0602-0002 - 
Функционисање месних заједница, функција 160 – УКУПНО 13.201.373 динара 
 
Средства су распоређена на економској класификацији 421 - Стални трошкови у износу од 
6.201.373 динара – извор финансирања 13 и 511 – Зграде и грађевински објекти у износу 
од 7.000.000 динара – извор финансирања 13. 
 
 

 
Члан 8. 

 
Остварени вишак прихода - суфицит износи 103.683.747 динара, што је у односу на 
процењени суфицит веће за 24.783.087 динара. Одлуком о ребалансу буџета Градске 
општине Звездара за 2022. годину („Службени лист града Београда“ бр. 13/22) коригована 
су (умањена) неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и 
извршено је распоређивање нераспоређеног вишка прихода.  

 
Члан 9. 

 
 
У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2021. годину (Образац 3) утврђени 
су укупни издаци (класа 5  и класа 6)  и укупна примања (класа 9), и то: 
 
- рачун извршење буџета, укупна примања износе 0 динара, а укупни издаци износе 95.309 
хиљада динара – мањак новчаних примања износи 95.309 хиљада динара; 
- консолидовани финансијски извештај, укупна примања износе 0 динара, а укупни издаци 
износе 95.309 хиљада динара – мањак новчаних примања износи 95.309 хиљада динара. 
 
   Табела: Структура извора финансирања и издатака                                          у (000) динара  
 

 
О п и с Извршење 

буџета 

Консолидовани 
финансијски 

извештај 
 I Примања 0 

 
0 

 
911 Примања од домаћих задуживања 0 0 
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 II Издаци 
95.309 95.309 

511 Зграде и грађевински објекти 50.607 50.607 
512 Машине и опрема 14.212 14.212 
513 Остале некретнине и опрема 27.754 27.754 
515 Нематеријална имовина 2.736 2.736 
611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 0 0 
 III Мањак примања  ( I-II ) 

-95.309 -95.309 
 
 

Члан 10. 
 
У Извештају о новчаним токовима од 01. јануара до 31. децембара 2021. године (Образац 
4), утврђени су: укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) и укупни новчани 
одливи (класа 4, класа 5 и класа 6)    
 
- рачун извршење буџета, укупни новчани приливи у износу од 568.547 хиљадa динара и 
укупни новчани одливи у износу од 559.395 хиљада динара. 
- консолидовани финансијски извештај, укупни новчани приливи у износу од 569.972 
хиљаде динара и укупни новчани одливи у износу од 560.218 хиљада динара.        
 
Структура новчаних токова                                                                         у (000) динара 

О п и с Извршење буџета Консолидовани 
финансијски извештај 

 I   Новчани приливи 568.547 569.972 
7 Текући приходи 568.547 569.972 
8 Примања од продаје покретне     

имовине 0 0 
9 Примања од задуживања и продаје 

финансијске имовине 
 

0 0 
 II   Новчани одливи 559.395          560.218 
4  Текући расходи           464.086 464.909 
5  Издаци за нефинансијску     

 имовину 95.309 95.309 
6  Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине           0 0 
          III Вишак новчаних прилива ( I-II ) 9.152 9.754 
          IV Мањак новчаних прилива   
          V  Салдо готовине на почетку године 94.531 95.500 
          VI    Кориговани приливи за 
примљена средства у обрачуну                                          568.547 569.972 
       VII   Кориговани одливи за исплаћена 
средства у обрачуну 559.395 560.218 
       VIII   Салдо готовине  на крају 
године (V+VI-VII) 103.683 105.254 
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Члан 11. 

 
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године 
(Образац 5), у поступку консолидације директних буџетских корисника утврђени су 
следећи подаци по нивоима финансирања из: Републике, општине/града, донација и 
осталих извора.   
 
 
Табела: Структура прихода и примања                                                                     у (000) динара 
 

Екон. 
клас. 

Приходи и 
примања 

План из 
фин.пла

на 

Укупно 
(5-9) Република Oпштине ОО

СО 
Дона-
ције Остало 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
710000 Порези 537.704 536.765  536.765    

730000 
Донације и 
трансфер 41.195 18.584  17.138  1.446  

740000 Други приходи 8.800 7.411  7.158  253  

770000 
Мем.ставке за 
рефунд. расхода 2.500 7.212  7.212                            

700000 Текући приходи 590.199 569.972  568.273  1.699  

820000 
Примања од прод. 
залиха        

800000 
Прим. од продаје 
нефин. имовине 0 0      

910000 Прим. од задужив.        

900000 
Прим. од задуж. и 
прод.фин. имов. 0 0      

  
 

Укупни приходи и 
примања 590.199 569.972  568.273  1.699  

 
 
 
 
Табела: структура расхода и издатака:                                                                         у (000) динара 

Екон. 
клас. 

Расходи и издаци Апропријација 
из буџета 

Укупно 
(5-9) Република Oпштине 

О
О
С
О 

Дон-
ације Остало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
410000 Расх. за запослене 256.070 212.761  212.761    
420000 Кориш. усл. и роба 186.983 162.289  133.294  9.211 19.784 
430000 Упо. основних сред        

440000 
Отпл. камата и прат. 
тр. задужив.        

450000 Субвенције 11.000 11.000  11.000    

460000 
Донац., дот. и 
трансфери 21.602 20.716  10.005  87 10.624 

470000 
Социј.осигурање и 
социјална заштита 29.905 28.333  20.584  4.249 3.500 

480000 Остали расходи 33.270 29.810  21.510  2.500 5.800 
400000 Укупни тек. расх. 538.830 464.909  409.154  16.047 39.708 
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Члан 12. 
 

 
Структура прихода и примања у периоду јануар - децембар 2021. године, према економској 
класификацији – извршење буџета: 
 

Ек. 
класифик. Приходи План за 2021. 

годину 
Остварено од I-XII 

2021. годинe Индекс 

321 
I    Пренета неутрошена 
средства из претходне године 
 
 

94.531.568 94.531.568 100,00 

711 Порез на зараде и самодопринос  241.214.451 228.448.830 94,71 

711 Порез на доходак грађана од 
самосталних делатности  8.000.000 7.953.762 99,42 

713 Порез на имовину и земљиште  206.190.000 200.200.673 97,10 

510000 Основна средства 145.516 95.309  56.741  4.721 33.847 
520000 Залихе        
540000 Природна имовина        

550000 

Нефинансијска 
имовина која се 
финансира изНИП-а        

500000 
Издаци за 
нефинан, имовину 145.516 95.309  56.741  4.721 33.847 

610000 Отплата главнице        

600000 
Изд. за отп. главн. 
и наб. фин. Имов.        

 
Укупни расх. и 
издаци 

 
684.346 560.218  465.895  20.768 73.555 

 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ 
НЕФИН..ИМОВИНЕ 590.199 569.972  568.273  1.699  

 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 684.346 560.218  465.895  20.768 73.555 

 Буџетски суфицит  9.754  102.378    
 Буџетски дефицит 94.147     19.069 73.555 

900000 
Прим. од задуж. и 
прод.фин. имов.        

600000 
Изд. за отпл. глав. 
и наб.фин. имов.        

 Вишак примања        
 Мањак примања        

 
Вишак 
новч.прилива  9.754  102.378    

 
Мањак 
новч.прилива 94.147     19.069 

          
73.555 
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713 Порез на пренос апсолутних 
права  20.000.000 20.252.382 101,26 

714 Локалне комуналне таксе  7.300.000 6.987.246 95,72 

714 Накнада за коришћење јавних 
површина  

13.000.000 14.015.507 107,81 

714 Накнада за заштиту животне 
средине 35.000.000 51.941.271 148,40 

716 Комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору  7.000.000 6.964.980 99,50 

741 Комуналне таксе за заузеће јавне 
површине 0 21.142 

 
742 

Општинске административне  
таксе  
 

2.500.000 2.389.529 95,58 

742 
Приходи органа  

 
1.500.000 411.452 27,43 

742 
Приходи од продаје добара и 
услуга  
 
 
 

2.500.000 2.623.991 104,96 

743 
Приход од мандатних казни   
 
 
 

1.200.000 1.365.000 113,75 

745 
Мешовити и неодређени  
приходи  

 
 
 
 

500.000 347.471 69,49 

 771 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 1.500.000 4.474.262 298,28 

772 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходних год. 1.000.000 2.758.508 275,85 

 
II  УКУПАН ОБИМ 
СРЕДСТАВА : 
 
 

548.404.451 551.156.006 100,50 
733 Текући трансфер од Републике 30.072.107 6.072.107 20,19 

733 Текући трансфери из буџета 
Града 11.123.095 11.065.900 99,49 

744 Текући добровољни трансфери 
од физичких и правних лица 600.000 253.357 42,23 

 III УКУПНО- ТРАНСФЕРИ 
41.795.202 17.391.364 41,61 

 

 
УКУПНО : I + II + III 

 
 
 

684.731.221 663.078.938 96,84 

 
 
 

Члан 13. 
 
 
Структура расхода и издатака у периоду јануар-децембар 2021. годинe, према економској 
класификацији  из буџета и додатних  извора финансирања: 
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Ек
он

ом
ск

а 
 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а 

Опис 

Планирани 
расходи из 
буџета за 
2021. годину 

Извршени 
расходи из 
буџета I-
XII 2021. 
године 

Планирани 
расходи из 
додатних 
прихода за 
2021. годину 

Извршени 
расходи из 
додатних 
прихода I-XII 
2021. године 

Укупно 
планирани 
расходи за 
2021. годину 

Укупно 
извршени 
расходи                 
I-XII 2021. 
године 

И
Н

Д
ЕК

С
 8

/7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 
РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 256.070.367 212.759.266 0 0 256.070.367 212.759.266 83,09 

411 
Плате и додаци 
запослених 201.213.205 174.016.588 0 0 201.213.205 174.016.588 86,48 

412 

Социјални 
доприноси- терет  
послодавца 35.337.201 28.995.874 0 0 35.337.201 28.995.874 82,05 

413 Накнаде у натури  6.689.961 5.972.921 0 0 6.689.961 5.972.921 89,28 

414 

Социјална 
давања 
запосленима 11.310.000 2.341.317 0 0 11.310.000 2.341.317 20,70 

415 

Накнаде 
трошкова за 
запослене 100.000 59.782 0 0 100.000 59.782 59,78 

416 
Награде, бонуси 
и остали  расходи  1.420.000 1.372.784 0 0 1.420.000 1.372.784 96,67 

42 

КОРИШЋЕЊЕ 
РОБА И 
УСЛУГА 153.254.914 131.490.167 33.729.271 30.042.114 186.984.185 161.532.281 86,39 

421 Стални трошкови 35.115.506 29.921.776 16.401.281 16.401.281 51.516.787 46.323.057 89,92 

422 
Трошкови 
путовања  100.000 37.620 126.015 68.820 226.015 106.440 47,09 

423 
Услуге по 
уговору 47.064.171 39.999.321 3.742.000 1.126.340 50.806.171 41.125.661 80,95 

424 
Специјализоване 
услуге 9.574.288 6.589.193 0 0 9.574.288 6.589.193 68,82 

425 
Текуће поправке 
и одржавања 47.279.977 41.571.627 3.600.000 2.975.797 50.879.977 44.547.424 87,55 

426 Материјал 14.120.972 13.370.630 9.859.975 9.469.876 23.980.947 22.840.506 95,24 

45 
СУБВЕНЦИЈЕ 
 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 11.000.000 11.000.000 100,00 

451 

Субвенције 
јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 11.000.000 11.000.000 100,00 

46 
ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 10.896.990 10.151.304 10.705.000 10.500.000 21.601.990 20.651.304 95,60 

463 Текући трансфер 8.356.990 7.611.304 1.905.000 1.700.000 10.261.990 9.311.304 90,74 

465 

Остале текуће 
донације,дотације  
и трансфери 2.540.000 2.540.000 8.800.000 8.800.000 11.340.000 11.340.000 100,00 
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51 
ОСНОВНА 
СРЕДСТВА 81.294.080 56.740.000 64.221.355 38.568.375 145.515.435 95.309.175 65,50 

511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 41.054.000 16.760.341 35.000.000 33.847.021 76.054.000 50.607.362 66,54 

512 Машине и опрема  9.499.200 9.490.662 5.221.355 4.721.354 14.720.555 14.212.016 96,55 

513 

 
Остале 
некретнине и 
опрема 28.000.000 27.753.717 24.000.000 0 52.000.000 27.753.717 53,37 

515 
Остала основна 
средства 2.740.880 2.736.080 0 0 2.740.880 2.736.080 

99,82 
 

47 

ПРАВА ИЗ 
СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 19.033.647 18.632.634 10.871.144 9.700.534 29.904.791 28.333.168 94,74 

472 

Накнаде за 
социјалну помоћ 
из буџета 19.033.647 18.632.634 10.871.144 9.700.534 29.904.791 28.333.168 94,74 

48 
ОСТАЛИ 
РАСХОДИ 22.469.835 21.509.998 10.800.000 8.300.000 33.269.835 29.809.998 89,60 

481 

Дотације 
невладиним 
организацијама: 13.974.000 13.867.676 5.000.000 2.500.000 18.974.000 16.367.676 86,26 

482 

Порези, таксе, 
казне наметнуте 
од власти 350.000 185.217 0 0 350.000 185.217 52,92 

483 
Новчане казне по 
решењу суда 7.600.661 7.022.376 5.800.000 5.800.000 13.400.661 12.822.376 95,68 

485 

Накнада штете 
штета нанета од 
државних органа 545.174 434.729 0 0 545.174 434.729 79,74 

49 РЕЗЕРВА 384.618 0 0 0 384.618 0  

499 Стална резерва 300.000 0 0 0 300.000 0  

499 Текућа резерва 84.618 0 0 0 84.618 0  

 

УКУПНИ 
РАСХОДИ 548.404.451 456.284.169 136.326.770 103.111.023 684.731.221 559.395.192 81,70 

 
 
 
 
 

Члан 14. 
 
Структура расхода и издатака у периоду јануар-децембар 2021. годинe, према функционалниј 
класификацији : 
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Функ
циje 

Функционална 
класификација  

Средства из 
буџета 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупна 
средства 

Остварено из 
средства 

буџета од  I - 
XII 2021. год. 

Средства из 
осталих 

извора од I - 
XII 2021. год. 

Укупно  
остварено од  I       I 
- XII 2021. 
год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

090 
СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 16,862,586 18,316,119 35,178,705 16,337,900 17,625,508    33,963,408 

090 

Социјална заштита 
некласификована на 
другом месту 16,862,586 18,316,119 35,178,705 16,337,900 17,625,508    33,963,408 

100 
ОПШТЕ ЈАВНЕ 
УСЛУГЕ 386,876,588 28,983,107 415,859,695 319,331,181 28,925,911 348,257,092 

111 
Извршни и 
законодавни органи 55,670,000   55,670,000 46,719,022 0 46,719,022 

130 Опште услуге 309,504,588 23,363,107 332,867,695 263,045,867 23,305,911 286,351,778 

160 

Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту 21,702,000 5,620,000 27,322,000 9,566,292 5,620,000 15,186,292 

400 
ЕКОНОМСКИ 
ПОСЛОВИ 11,600,000 40,999,968 52,599,968 599,962 36,846,989 37,446,951 

451 Друмски саобраћај 11,600,000 40,999,968 52,599,968 599,962 36,846,989 37,446,951 

500 

ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 15,549,112 0 15,549,112 12,720,795 0 12,720,795 

510 
Управљање 
отпадом 15,549,112 0 15,549,112 12,720,795 0 12,720,795 

600 

ПОСЛОВИ 
СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ 66,316,528 26,135,000 92,451,528 56,761,573 1,398,259 58,159,832 

620 Развој заједнице 59,788,438 25,535,000 85,323,438 53,802,290 1,144,902 54,947,192 

660 
Управљање 
отпадом 6,528,090 600,000 2,959,283 2,959,283 253,357 3,212,640 

700 ЗДРАВСТВО 2,031,872 497,576 2,529,448 2,031,552 497,576 2,529,128 

740 
Услуге јавног 
здравства 2,031,872 497,576 2,529,448 2,031,552 497,576         2,529,128 

800 

РЕКРЕАЦИЈА, 
СПОРТ, 
КУЛТУРА И 
ВЕРЕ 20,002,939 18,195,000 38,197,939 19,797,716 14,894,340 34,692,056 

810 
Услуге рекреације и 
спорта 16,540,000 14,800,000 31,340,000 16,434,778 14,800,000 31,234,778 

820 Услуге културе 3,462,939 3,395,000 6,857,939 3,362,938 94,340 3,457,278 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 29,164,826 3,200,000 32,364,826 28,703,490 2,922,440 31,625,930 

912 
Основно 
образовање 28,264,826 3,200,000 31,464,826 27,803,612 2,922,440 30,726,052 

950 

Образовање које 
није класификовано 
нивоом 900,000 0 900,000 899,878 0 899,878 

  УКУПНО: 548,404,451 136,326,770 684,731,221 456,284,169 103,111,023 559,395,192 
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Члан 15. 
 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања 
у буџету Градске општине Звездара у 2021. години – по корисницима средстава и ближим 
наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима. 



Посебан део

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 6.835.329 82,06 % 1.494.671
(ЗАРАДЕ)

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 1.310.000 1.138.082 86,88 % 171.918
ПОСЛОДАВЦА

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 70.000 42.430 60,61 % 27.570
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 70.000 66.092 94,42 % 3.908
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 70.000 26.038 37,20 % 43.962

РАСХОДИ
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.520.000 6.350.687 74,54 % 2.169.313
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 454.000 453.590 99,91 % 410

Извори финансирања за функцију 111
01 Општи приходи и примања буџета 18.824.000 14.912.248 79,22 % 3.911.752

Укупно за функцију 111 18.824.000 14.912.248 79,22 % 3.911.752
Извори финансирања за програмску активност
2101-0001

01 Општи приходи и примања буџета 18.824.000 14.912.248 79,22 % 3.911.752
Укупно за програмску активност 2101-0001 18.824.000 14.912.248 79,22 % 3.911.752
Извори финансирања за програм 2101

01 Општи приходи и примања буџета 18.824.000 14.912.248 79,22 % 3.911.752
Укупно за програм 2101 18.824.000 14.912.248 79,22 % 3.911.752
Извори финансирања за раздео 1

01 Општи приходи и примања буџета 18.824.000 14.912.248 79,22 % 3.911.752
Укупно за раздео 1 18.824.000 14.912.248 79,22 % 3.911.752

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 4.920.000 4.446.170 90,37 % 473.830

(ЗАРАДЕ)
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 850.000 751.623 88,43 % 98.377

ПОСЛОДАВЦА
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000 39.300 78,60 % 10.700
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 70.000 70.000
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000 20.000
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.378.000 4.136.649 94,49 % 241.351

Извори финансирања за функцију 111
01 Општи приходи и примања буџета 10.288.000 9.373.742 91,11 % 914.258

Укупно за функцију 111 10.288.000 9.373.742 91,11 % 914.258
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002

01 Општи приходи и примања буџета 10.288.000 9.373.742 91,11 % 914.258
Укупно за програмску активност 2101-0002 10.288.000 9.373.742 91,11 % 914.258
Извори финансирања за програм 2101

01 Општи приходи и примања буџета 10.288.000 9.373.742 91,11 % 914.258
Укупно за програм 2101 10.288.000 9.373.742 91,11 % 914.258
Извори финансирања за раздео 2

01 Општи приходи и примања буџета 10.288.000 9.373.742 91,11 % 914.258
Укупно за раздео 2 10.288.000 9.373.742 91,11 % 914.258

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 21.350.000 17.873.468 83,72 % 3.476.532

(ЗАРАДЕ)
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Посебан део

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
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 3.160.000 2.975.932 94,18 % 184.068

ПОСЛОДАВЦА
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 270.000 225.540 83,53 % 44.460
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 70.000 25.290 36,13 % 44.710
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20.000 20.000
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.688.000 1.332.801 78,96 % 355.199

Извори финансирања за функцију 111
01 Општи приходи и примања буџета 26.558.000 22.433.032 84,47 % 4.124.968

Укупно за функцију 111 26.558.000 22.433.032 84,47 % 4.124.968
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002

01 Општи приходи и примања буџета 26.558.000 22.433.032 84,47 % 4.124.968
Укупно за програмску активност 2101-0002 26.558.000 22.433.032 84,47 % 4.124.968
Извори финансирања за програм 2101

01 Општи приходи и примања буџета 26.558.000 22.433.032 84,47 % 4.124.968
Укупно за програм 2101 26.558.000 22.433.032 84,47 % 4.124.968
Извори финансирања за раздео 3

01 Општи приходи и примања буџета 26.558.000 22.433.032 84,47 % 4.124.968
Укупно за раздео 3 26.558.000 22.433.032 84,47 % 4.124.968

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 166.613.205 144.861.620 86,94 % 21.751.585
(ЗАРАДЕ)

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 30.017.201 24.130.237 80,39 % 5.886.964
ПОСЛОДАВЦА

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 6.299.961 5.665.651 89,93 % 634.310
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 11.100.000 2.249.934 20,27 % 8.850.066
415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100.000 59.782 59,78 % 40.218
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 1.350.000 1.346.746 99,76 % 3.254

РАСХОДИ
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 33.942.531 32.054.775 94,44 % 1.887.756
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 186.015 106.440 57,22 % 79.575
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 29.702.023 25.744.140 86,67 % 3.957.883
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.494.000 2.120.867 85,04 % 373.133
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 7.375.500 6.600.499 89,49 % 775.001
426 МАТЕРИЈАЛ 12.253.102 11.510.088 93,94 % 743.014
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4.414.237 4.100.242 92,89 % 313.995
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.620.000 1.619.751 99,98 % 249
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 200.000 67.735 33,87 % 132.265
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 13.400.661 12.822.376 95,68 % 578.285

СУДОВА
485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 545.174 434.729 79,74 % 110.445

НАНЕНТУ ОД СТРА
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 8.128.587 8.120.086 99,90 % 8.501
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2.740.880 2.736.080 99,82 % 4.800

Извори финансирања за функцију 130
01 Општи приходи и примања буџета 309.119.970 263.045.867 85,10 % 46.074.103
07 Трансфери од других нивоа власти 123.095 65.900 53,54 % 57.195
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 17.983.705 17.983.705 100,00 % 0

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 5.256.307 5.256.306 100,00 % 1

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 130 332.483.077 286.351.778 86,13 % 46.131.299
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001

01 Општи приходи и примања буџета 309.119.970 263.045.867 85,10 % 46.074.103
07 Трансфери од других нивоа власти 123.095 65.900 53,54 % 57.195
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13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 17.983.705 17.983.705 100,00 % 0

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 5.256.307 5.256.306 100,00 % 1

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0001 332.483.077 286.351.778 86,13 % 46.131.299

0602-0006 Инспекцијски послови
620 Развој заједнице

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 599.064 583.975 97,48 % 15.089

Извори финансирања за функцију 620
01 Општи приходи и примања буџета 599.064 583.975 97,48 % 15.089

Укупно за функцију 620 599.064 583.975 97,48 % 15.089
Извори финансирања за програмску активност
0602-0006

01 Општи приходи и примања буџета 599.064 583.975 97,48 % 15.089
Укупно за програмску активност 0602-0006 599.064 583.975 97,48 % 15.089

0602-0009 Текућа буџетска резерва
130 Опште услуге

499 Средства резерве 84.618 84.618

Извори финансирања за функцију 130
01 Општи приходи и примања буџета 84.618 84.618

Укупно за функцију 130 84.618 84.618
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009

01 Општи приходи и примања буџета 84.618 84.618
Укупно за програмску активност 0602-0009 84.618 84.618

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 598.680 598.680 100,00 %
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.995.944 2.995.944 100,00 %
426 МАТЕРИЈАЛ 2.033.750 1.643.652 80,82 % 390.098
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 150.000 117.482 78,32 % 32.518
511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 21.954.000 16.261.741 74,07 % 5.692.260
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 4.992.000 4.992.000 100,00 %
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 52.000.000 27.753.717 53,37 % 24.246.283

Извори финансирања за функцију 620
01 Општи приходи и примања буџета 59.189.374 53.218.314 89,91 % 5.971.060
07 Трансфери од других нивоа власти 25.535.000 1.144.902 4,48 % 24.390.098

Укупно за функцију 620 84.724.374 54.363.216 64,16 % 30.361.158
Извори финансирања за пројекат 0602-4005

01 Општи приходи и примања буџета 59.189.374 53.218.314 89,91 % 5.971.060
07 Трансфери од других нивоа власти 25.535.000 1.144.902 4,48 % 24.390.098

Укупно за пројекат 0602-4005 84.724.374 54.363.216 64,16 % 30.361.158
Извори финансирања за програм 0602

01 Општи приходи и примања буџета 369.293.026 316.848.157 85,80 % 52.444.869
07 Трансфери од других нивоа власти 25.658.095 1.210.802 4,72 % 24.447.293
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 17.983.705 17.983.705 100,00 % 0

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 5.256.307 5.256.306 100,00 % 1

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0602 418.191.133 341.298.970 81,61 % 76.892.163
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0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и

саобраћајна
0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне

инфраструктуре
451 Друмски саобраћај

511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 46.000.000 33.847.021 73,58 % 12.152.979

Извори финансирања за функцију 451
01 Општи приходи и примања буџета 11.000.000 11.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 35.000.000 33.847.021 96,71 % 1.152.979

ранијих година
Укупно за функцију 451 46.000.000 33.847.021 73,58 % 12.152.979
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002

01 Општи приходи и примања буџета 11.000.000 11.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 35.000.000 33.847.021 96,71 % 1.152.979

ранијих година
Укупно за програмску активност 0701-0002 46.000.000 33.847.021 73,58 % 12.152.979

0701-7001 Безбедност у саобраћају
451 Друмски саобраћај

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.000.000 2.500.000 50,00 % 2.500.000
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.599.968 1.099.930 68,75 % 500.038

Извори финансирања за функцију 451
01 Општи приходи и примања буџета 600.000 599.962 99,99 % 38
07 Трансфери од других нивоа власти 3.000.000 3.000.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 2.999.968 2.999.968 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 451 6.599.968 3.599.930 54,54 % 3.000.038
Извори финансирања за пројекат 0701-7001

01 Општи приходи и примања буџета 600.000 599.962 99,99 % 38
07 Трансфери од других нивоа власти 3.000.000 3.000.000
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 2.999.968 2.999.968 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за пројекат 0701-7001 6.599.968 3.599.930 54,54 % 3.000.038
Извори финансирања за програм 0701

01 Општи приходи и примања буџета 11.600.000 599.962 5,17 % 11.000.038
07 Трансфери од других нивоа власти 3.000.000 3.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 35.000.000 33.847.021 96,71 % 1.152.979

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

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0701 52.599.968 37.446.951 71,19 % 15.153.017

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 798.409 798.406 100,00 % 3
426 МАТЕРИЈАЛ 8.749.975 8.749.971 100,00 % 4
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.437.849 2.384.274 97,80 % 53.575

Извори финансирања за функцију 090
01 Општи приходи и примања буџета 3.419.151 3.365.569 98,43 % 53.582
07 Трансфери од других нивоа власти 1.142.107 1.142.107 100,00 % 1
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 7.424.975 7.424.975 100,00 % 0

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090 11.986.233 11.932.650 99,55 % 53.583
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001

01 Општи приходи и примања буџета 3.419.151 3.365.569 98,43 % 53.582
07 Трансфери од других нивоа власти 1.142.107 1.142.107 100,00 % 1
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 7.424.975 7.424.975 100,00 % 0

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0001 11.986.233 11.932.650 99,55 % 53.583
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0901-0003 Дневне услуге у заједници

090 Социјална заштита некласификована на другом
месту

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 20.048.352 19.274.707 96,14 % 773.645

Извори финансирања за функцију 090
01 Општи приходи и примања буџета 10.299.315 10.216.280 99,19 % 83.035
07 Трансфери од других нивоа власти 2.000.000 1.309.390 65,47 % 690.610
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.500.000 3.500.000 100,00 %

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 4.249.037 4.249.037 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 090 20.048.352 19.274.707 96,14 % 773.645
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003

01 Општи приходи и примања буџета 10.299.315 10.216.280 99,19 % 83.035
07 Трансфери од других нивоа власти 2.000.000 1.309.390 65,47 % 690.610
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.500.000 3.500.000 100,00 %

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 4.249.037 4.249.037 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0003 20.048.352 19.274.707 96,14 % 773.645

0901-0004 Саветодавн-терапијске и социјално-едукативне
услуг

090 Социјална заштита некласификована на другом
месту

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.212.000 1.005.000 82,92 % 207.000
426 МАТЕРИЈАЛ 644.120 644.120 100,00 %
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 583.200 418.797 71,81 % 164.403

Извори финансирања за функцију 090
01 Општи приходи и примања буџета 2.439.320 2.067.917 84,77 % 371.403

Укупно за функцију 090 2.439.320 2.067.917 84,77 % 371.403
Извори финансирања за програмску активност
0901-0004

01 Општи приходи и примања буџета 2.439.320 2.067.917 84,77 % 371.403
Укупно за програмску активност 0901-0004 2.439.320 2.067.917 84,77 % 371.403

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

месту
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 704.800 688.133 97,64 % 16.667

Извори финансирања за функцију 090
01 Општи приходи и примања буџета 704.800 688.133 97,64 % 16.667

Укупно за функцију 090 704.800 688.133 97,64 % 16.667
Извори финансирања за програмску активност
0901-0008

01 Општи приходи и примања буџета 704.800 688.133 97,64 % 16.667
Укупно за програмску активност 0901-0008 704.800 688.133 97,64 % 16.667
Извори финансирања за програм 0901

01 Општи приходи и примања буџета 16.862.586 16.337.900 96,89 % 524.686
07 Трансфери од других нивоа власти 3.142.107 2.451.497 78,02 % 690.611
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.500.000 3.500.000 100,00 %

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 11.674.012 11.674.012 100,00 % 0

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 0901 35.178.705 33.963.408 96,55 % 1.215.297

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 7.128.090 3.212.640 45,07 % 3.915.450

Извори финансирања за функцију 660
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01 Општи приходи и примања буџета 6.528.090 2.959.283 45,33 % 3.568.807
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 253.357 42,23 % 346.643

лица
Укупно за функцију 660 7.128.090 3.212.640 45,07 % 3.915.450
Извори финансирања за програмску активност
1101-0005

01 Општи приходи и примања буџета 6.528.090 2.959.283 45,33 % 3.568.807
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 253.357 42,23 % 346.643

лица
Укупно за програмску активност 1101-0005 7.128.090 3.212.640 45,07 % 3.915.450
Извори финансирања за програм 1101

01 Општи приходи и примања буџета 6.528.090 2.959.283 45,33 % 3.568.807
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 253.357 42,23 % 346.643

лица
Укупно за програм 1101 7.128.090 3.212.640 45,07 % 3.915.450

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

510 Управљање отпадом
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.555.352 2.993.760 53,89 % 2.561.592

Извори финансирања за функцију 510
01 Општи приходи и примања буџета 5.555.352 2.993.760 53,89 % 2.561.592

Укупно за функцију 510 5.555.352 2.993.760 53,89 % 2.561.592
Извори финансирања за програмску активност
1102-0003

01 Општи приходи и примања буџета 5.555.352 2.993.760 53,89 % 2.561.592
Укупно за програмску активност 1102-0003 5.555.352 2.993.760 53,89 % 2.561.592

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге
510 Управљање отпадом

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 9.993.760 9.727.035 97,33 % 266.725

Извори финансирања за функцију 510
01 Општи приходи и примања буџета 9.993.760 9.727.035 97,33 % 266.725

Укупно за функцију 510 9.993.760 9.727.035 97,33 % 266.725
Извори финансирања за програмску активност
1102-0006

01 Општи приходи и примања буџета 9.993.760 9.727.035 97,33 % 266.725
Укупно за програмску активност 1102-0006 9.993.760 9.727.035 97,33 % 266.725
Извори финансирања за програм 1102

01 Општи приходи и примања буџета 15.549.112 12.720.795 81,81 % 2.828.317
Укупно за програм 1102 15.549.112 12.720.795 81,81 % 2.828.317

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

стваралаштва
820 Услуге културе

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 212.939 212.938 100,00 % 1
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 250.000 250.000 100,00 %
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 2.000.000 1.900.000 95,00 % 100.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Општи приходи и примања буџета 2.462.939 2.362.938 95,94 % 100.001

Укупно за функцију 820 2.462.939 2.362.938 95,94 % 100.001
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002

01 Општи приходи и примања буџета 2.462.939 2.362.938 95,94 % 100.001
Укупно за програмску активност 1201-0002 2.462.939 2.362.938 95,94 % 100.001

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
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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 %

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 3.462.939 3.362.938 97,11 % 100.001
07 Трансфери од других нивоа власти 3.395.000 94.340 2,78 % 3.300.660

Укупно за програм 1201 6.857.939 3.457.278 50,41 % 3.400.661
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 5.300.000 100,00 %

Извори финансирања за функцију 810
01 Општи приходи и примања буџета 5.300.000 5.300.000 100,00 %

Укупно за функцију 810 5.300.000 5.300.000 100,00 %
Извори финансирања за програмску активност
1301-0001

01 Општи приходи и примања буџета 5.300.000 5.300.000 100,00 %
Укупно за програмску активност 1301-0001 5.300.000 5.300.000 100,00 %

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

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.700.000 3.594.778 97,16 % 105.222

Извори финансирања за функцију 810
01 Општи приходи и примања буџета 3.700.000 3.594.778 97,16 % 105.222

Укупно за функцију 810 3.700.000 3.594.778 97,16 % 105.222
Извори финансирања за програмску активност
1301-0002

01 Општи приходи и примања буџета 3.700.000 3.594.778 97,16 % 105.222
Укупно за програмску активност 1301-0002 3.700.000 3.594.778 97,16 % 105.222

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

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 11.000.000 11.000.000 100,00 %
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 11.340.000 11.340.000 100,00 %

Извори финансирања за функцију 810
01 Општи приходи и примања буџета 7.540.000 7.540.000 100,00 %
07 Трансфери од других нивоа власти 6.000.000 6.000.000 100,00 %
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 22.340.000 22.340.000 100,00 %
Извори финансирања за програмску активност
1301-0004

01 Општи приходи и примања буџета 7.540.000 7.540.000 100,00 %
07 Трансфери од других нивоа власти 6.000.000 6.000.000 100,00 %
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 22.340.000 22.340.000 100,00 %

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

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 900.000 899.878 99,99 % 122

Извори финансирања за функцију 950
01 Општи приходи и примања буџета 900.000 899.878 99,99 % 122

Укупно за функцију 950 900.000 899.878 99,99 % 122
Извори финансирања за програмску активност
1301-0005

01 Општи приходи и примања буџета 900.000 899.878 99,99 % 122
Укупно за програмску активност 1301-0005 900.000 899.878 99,99 % 122
Извори финансирања за програм 1301

01 Општи приходи и примања буџета 17.440.000 17.334.656 99,40 % 105.344
07 Трансфери од других нивоа власти 6.000.000 6.000.000 100,00 %
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 програм 1301 32.240.000 32.134.656 99,67 % 105.344

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

здравља
740 Услуге јавног здравства

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 497.576 497.576 100,00 %
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 31.872 31.872 100,00 %
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.000.000 1.999.680 99,98 % 320

Извори финансирања за функцију 740
01 Општи приходи и примања буџета 2.031.872 2.031.552 99,98 % 320
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 497.576 497.576 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за функцију 740 2.529.448 2.529.128 99,99 % 320
Извори финансирања за програмску активност
1801-0003

01 Општи приходи и примања буџета 2.031.872 2.031.552 99,98 % 320
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 497.576 497.576 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за програмску активност 1801-0003 2.529.448 2.529.128 99,99 % 320
Извори финансирања за програм 1801

01 Општи приходи и примања буџета 2.031.872 2.031.552 99,98 % 320
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 497.576 497.576 100,00 %

трансфера из ранијих година
Укупно за програм 1801 2.529.448 2.529.128 99,99 % 320

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 416.000 415.998 100,00 % 2
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 21.530.683 21.223.603 98,57 % 307.080
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 5.642.753 5.211.062 92,35 % 431.691
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 3.355.390 3.355.390 100,00 % 0

Извори финансирања за функцију 912
01 Општи приходи и примања буџета 28.264.826 27.803.612 98,37 % 461.214
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.200.000 2.922.440 91,33 % 277.560

ранијих година
Укупно за функцију 912 31.464.826 30.726.052 97,65 % 738.774
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001

01 Општи приходи и примања буџета 28.264.826 27.803.612 98,37 % 461.214
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.200.000 2.922.440 91,33 % 277.560

ранијих година
Укупно за програмску активност 2002-0001 31.464.826 30.726.052 97,65 % 738.774
Извори финансирања за програм 2002

01 Општи приходи и примања буџета 28.264.826 27.803.612 98,37 % 461.214
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13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 3.200.000 2.922.440 91,33 % 277.560

ранијих година
Укупно за програм 2002 31.464.826 30.726.052 97,65 % 738.774
Извори финансирања за главу 5.1

01 Општи приходи и примања буџета 471.032.451 399.998.855 84,92 % 71.033.596
07 Трансфери од других нивоа власти 41.195.202 9.756.638 23,68 % 31.438.564
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 253.357 42,23 % 346.643

лица
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 68.396.314 66.965.775 97,91 % 1.430.539

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 20.515.254 20.515.253 100,00 % 1

трансфера из ранијих година
Укупно за главу 5.1 601.739.221 497.489.878 82,68 % 104.249.343

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

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16.478.000 13.172.026 79,94 % 3.305.974
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 360.000 242.569 67,38 % 117.431
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 228.000 192.720 84,53 % 35.280
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.856.000 787.703 42,44 % 1.068.297
426 МАТЕРИЈАЛ 300.000 292.675 97,56 % 7.325
511 ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 8.100.000 498.600 6,16 % 7.601.400

Извори финансирања за функцију 160
01 Општи приходи и примања буџета 21.702.000 9.566.292 44,08 % 12.135.708
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 5.620.000 5.620.000 100,00 %

ранијих година
Укупно за функцију 160 27.322.000 15.186.292 55,58 % 12.135.708
Извори финансирања за програмску активност
0602-0002

01 Општи приходи и примања буџета 21.702.000 9.566.292 44,08 % 12.135.708
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 5.620.000 5.620.000 100,00 %

ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0002 27.322.000 15.186.292 55,58 % 12.135.708
Извори финансирања за програм 0602

01 Општи приходи и примања буџета 21.702.000 9.566.292 44,08 % 12.135.708
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 5.620.000 5.620.000 100,00 %

ранијих година
Укупно за програм 0602 27.322.000 15.186.292 55,58 % 12.135.708
Извори финансирања за главу 5.3

01 Општи приходи и примања буџета 21.702.000 9.566.292 44,08 % 12.135.708
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 5.620.000 5.620.000 100,00 %

ранијих година
Укупно за главу 5.3 27.322.000 15.186.292 55,58 % 12.135.708
Извори финансирања за раздео 5

01 Општи приходи и примања буџета 492.734.451 409.565.147 83,12 % 83.169.304
07 Трансфери од других нивоа власти 41.195.202 9.756.638 23,68 % 31.438.564
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 253.357 42,23 % 346.643

лица
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 74.016.314 72.585.775 98,07 % 1.430.539

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 20.515.254 20.515.253 100,00 % 1

трансфера из ранијих година
Укупно за раздео 5 629.061.221 512.676.170 81,50 % 116.385.051
Извори финансирања укупно

01 Општи приходи и примања буџета 548.404.451 456.284.169 83,20 % 92.120.282
07 Трансфери од других нивоа власти 41.195.202 9.756.638 23,68 % 31.438.564
08 Добровољни трансфери од физичких и правних 600.000 253.357 42,23 % 346.643

лица
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13 Нераспоређени вишак прихода и примања из 74.016.314 72.585.775 98,07 % 1.430.539

ранијих година
15 Неутрошена средства донација, помоћи и 20.515.254 20.515.253 100,00 % 1

трансфера из ранијих година
УКУПНО 684.731.221 559.395.192 81,70 % 125.336.029
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ПРИЛОГ БР. 1 
 
 
I  ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2021. 
ГОДИНУ 
 
Законом о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17  
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21), Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени 
гласник РС" бр. 125/03, 12/06 и 27/20), Правилником  о начину припреме, састављања и 
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 
(''Службени гласник РС'' бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21, 17/22) и 
Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 
систем ("Службени гласник Републике Србије" бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 
20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21), 
утврђен је начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја (завршни 
рачун буџета). 
 

У складу са Законом и Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских 
општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским 
општинама у 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, 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. 93/21), Решењем о прерасподели прихода између 
буџета града Београда и буџета градских општина у 2021. години број 40-7876/21-Г од 
22.11.2021. године и Решењем о прерасподели прихода између буџета града Београда и 
буџета градских општина у 2021. години број 40-8633/21-Г од 14.12.2021. године, 
Градска општина Звездара донела је следећа акта: 

- Одлуку о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града 
Београда“ бр. 146/20) 

- Одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину ("Службени лист 
града Београда”, број 15/21 и 92/21). 
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1. Укупно планирани и остварени приходи и примања и пренета неутрошена 
средства из ранијих година  

 
На основу члана 5. Закона о финасирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 
126/20, 99/21 и 111/21) 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 
("Службени лист града Београда”, број 137/20), 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 у износу од 
518.404.451 динар. 

Одлуком о изменама и допунама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење 
послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2021. години ("Службени лист града Београда”, 
број 14/21) утврђен је оквир за потрошњу  у износу од 642.936.076 динара. 

Одлуком о изменама и допунама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење 
послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2021. години ("Службени лист града Београда”, 
број 39/21) дозвољен је оквир за потрошњу у износу од 646.379.107 динара. 

Одлуком о изменама и допунама одлуке о утврђивању обима средстава за вршење 
послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2021. години ("Службени лист града Београда”, 
број 93/21) дозвољен је оквир за потрошњу у износу од 676.168.488 динара. 

У 2021. години на основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13,142/14,68/15 – др.закон, 103/15,99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 31/19, 72/19, 149/20 и 
118/21) увећан је обим буџета за износ од 8.562.765 динара и то: 

-  520.000 динара трансферних средстава из буџета Републике (Комесаријат за 
избеглице и миграције)   

-  8.042.765 динара трансферних средстава из буџета града (42.765 динара за 
матичну службу, 2.000.000 за текућу ликвидност и 6.000.000 динара за ЈП 
СЦ“Олимп-Звездара“).  
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Дана 10.12.2021. године извршен је повраћај неутрошених средстава донација, помоћи и 
трансфера из ранијих година у износу од 32 динара (извор финансирања 15) 
Секретаријату за саобраћај за финансирање рада општинског тела за координацију за 
унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Звездара. 

У периоду јануар-децембар 2021. године укупан оквир буџета износи  684.731.221 динар, 
од тога 548.404.451 динар су изворни приходи буџета (извор финансирања 01), 
41.195.202 динара су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07), 600.000 
динара су добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08), 
74.016.314 динара представља нераспоређени вишак прихода из претходне године (извор 
финансирања 13) и 20.515.254 динара представља неутрошена средства донације, помоћи 
и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15).  

До 31.12.2021. године приходи и примања остварени су у износу од 663.078.938 динара, 
што је 96,84% укупно планираних прихода и примања за буџетску 2021. годину. 

Средстава за општу и наменску потрошњу планирана су у износу 548.404.451 динар а 
остварена су у износу од 551.156.006 динара или 100,50% у односу на план. 

Приходи од Текућих трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07) 
остварени су у износу од 17.138.007 динара, и то: 65.900 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, 1.142.107 динара од Комесаријата за избеглице и миграције 
Републике Србије за помоћ избеглим и расељеним лицима на име једнократних помоћи, 
набавке огрева и трошкова сахране), 3.000.000 динара од Секретаријата за саобраћај за 
финансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности 
саобраћаја на територији ГО Звездара, 2.000.000 динара Решењем заменика 
градоначелника града Београда број 4-7219/21-Г-01 од 29.10.2021. године за  одржавање 
текуће ликвидности, 6.000.000 динара Решењем заменика градоначелника града Београда 
број 4-8408/21-Г-01 од 07.12.2021. године за  одржавање текуће ликвидности ЈП 
СЦ“Олимп-Звездара“.  

Приходи од Текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица (извор 
финансирања 08) остварени су у износу од 253.357,20 динара. 

Износ пренетих неутрошених средстава из претходне године износи 94.531.568 динара, и 
то: 

- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор 13) износи 
74.016.314 динара 

- неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) 
износе 20.515.254 динара. 
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ПРЕГЛЕД ПО ВРСТАМА ПРИХОДА: 

 
- Порез на зараде и самодопринос, планиран је у износу од 241.214.451 динар, а остварен 
је у износу од 228.448.830 динара или 94,71% у односу на годишњи план;  

- Порез на доходак грађана планиран је у износу од 8.000.000 динара, а остварен је у 
износу од 7.953.762 динара или 99,42% у односу на годишњи план;  

- Порез на имовину и земљиште планиран је у износу од 206.190.000 динара, а остварен 
је у износу од 200.200.673 динара или 97,10% 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 20.252.382 динара или 101,26% 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 6.987.246 динара или 95,72% у односу на годишњи план;  

- Приход од накнаде за коришћење јавних површина планиран је у износу од 13.000.000 
динара, а остварен је у износу од 14.015.507 динара или 107,81% у односу на годишњи 
план; 

- Приход од накнаде за заштиту животне средине планиран је у износу од 35.000.000 
динара, а остварен је у износу од 51.941.271 динара или 148,40% 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 6.964.980 динара или 99,50% у 
односу на годишњи план;  

- Приход од комуналне таксе за заузеће јавне површине остварен је у износу од 21.142 
динара; 

- Приход од општинских административних такси планиран је у износу од 2.500.000 
динара, а остварен је у износу од 2.389.529 динара или 95,58% 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 2.623.991 динар или 104,96% у односу на годишњи план;  

- Приходи органа планирани су у износу од 1.500.000 динара, а остварени су у износу од 
411.452 динара или 27,43% у односу на годишњи план;  

- Приход од мандатних казни и казни у управном поступку планиран је у износу од 
1.200.000 динара, а остварен је у износу од 1.365.000 динара или 113,75% у односу на 
годишњи план;  

- Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 500.000 динара, а 
остварени су у износу од 347.471 динар или 69,49% у односу на годишњи план;  
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- Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 1.500.000 
динара, а остварене у износу од 4.474.262 динара или 298,28% 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 2.758.508 динара или 275,85% у 
односу на годишњи план;  

Обим средстава за јавну потрошњу Градске општине Звездара повећан је за износ 
средстава добијених по основу трансфера од осталих нивоа власти: 

- Текући трансфери из буџета Града планирани су у износу од 11.123.095 динара, а 
остварени су у износу од 11.065.900 дин или 99,49% у односу на годишњи план;   

- Текући трансфери из буџета Републике планирани су у износу од 30.072.107 динара, а 
остварени су у износу од 6.072.107 динара или 20,19% у односу на годишњи план;  

- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица планирани су у износу од 
600.000 динара, а остварени су у износу од 253.357 динара или 42,23% у односу на 
годишњи план;  

 
 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
 

Укупно планирани расходи и издаци за 2021. годину износе 684.731.221 динар са 
трошковима који се финансирају из вишка прихода по Завршном рачуну за 2021. годинe. 
У 2021. години укупно је реализовано 559.395.192 динарa или 81,70% у односу на 
годишњи план. 

Расходи за запослене: 

Укупно планирана средства за расходе за запослене износе од 256.070.367 динара, а 
извршена су у износу од 212.759.266 динара или 83,09% у односу на годишњи план; У 
оквиру расхода за запослене, највећи део извршених средстава се односи на исплату 
плата запослених, изабраних, именованих и постављених лица у Градској општини 
Звездара (економска класификација 411-плате, додаци и накнаде запослених и 412-
социјални доприноси на терет послодавца). За ове намене планирано је 236.550.406 
динара, а утрошено је 203.012.462 динара или 85,82% у односу на годишњи план.  

Економска класификација 413-накнаде у натури, планирана средства износе 6.689.961 
динар, а извршена су у износу од 5.972.921 динар или 89,28% у односу на годишњи план 
и односе се на на накнаде за превоз запослених у износу од 5.023.521 динар, и 
новогодишње поклоне за децу запослених у износу од 949.400 динара. 

За социјална давања запосленима, економска класификација 414, планирана су средства 
у износу од 11.310.000 динара, а извршена су у износу од 2.341.317 динара или 20,70%. 
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За накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415, планирана су средства 
у износу од 100.000 динара, а извршена су у износу од 59.782 динара или 59,78%. 

Утрошена средства односе се на: помоћ у случају смрти запосленог или члана уже 
породице и износе 636.264 динара, боловање преко 30 дана и износи 1.040.307 динара, 
остале помоћи запосленима 128.658 динара, помоћ у медицинском лечењу 80.798 динара, 
отпремнина приликом одласка у пензију и износи 357.844 динара, инвалидност рада 
другог степена 97.446 динара. 

Награде, бонуси и остали посебни расходи, економска класификација - 416,  планирани 
су у износу од 1.420.000 динара, а извршени у износу од 1.372.784 динара или 96,67% од 
плана и односе се на: накнаде за рад комисија – 26.038 динара и јубиларне награде за  
запослене  у Градској општини Звездара – 1.346.746 динара. 

Коришћење роба и услуга: 

Укупно планирана средства за коришћење роба и услуга износе 186.984.185 динара, а 
извршена су у износу од 161.532.281 динара или 86,39% у односу на годишњи план.  
 
Планирана средства на економској класификацији 421 - Стални трошкови, износе 
51.516.787 динара, а утрошена су у износу 46.323.057 динара или 89,92% у односу на 
годишњи план, и то: трошкови платног промета – 1.202.337 динара, трошкови 
електричне енергије – 6.489.783 динара, централно грејање – 7.290.852 динара, природни 
гас - 350.000 динара, услуге водовода и канализације – 485.586 динара, услуге 
дератизације – 787.360 динара, услуге заштите имовине – 6.836.578 динара, одвоз отпада 
– 598.680 динара, услуге чишћења – 12.882.696 динара, доприноси за коришћење 
градског земљишта – 44.444 динара, услуге комуникација (телефони) – 2.094.737 динара, 
услуге мобилног телефона – 1.961.059 динара, интернет – 1.205.885 динара, остале 
услуге комуникације – 342.174 динара, услуге поште и доставе – 2.649.640 динара, 
трошкови осигурања имовине, запослених и возила – 876.348 динарa и закуп имовине, 
опреме и осталог простора – 224.898 динара.   
 

На економској класификацији 422 - Трошкови службених путовања, планирана су 
средства у износу од 226.015 динара, а утрошена су у износу од 106.440 динара или 
47,09% у односу на планирано. Средства су коришћена за: трошкове дневница, смештаја 
и превоза на службеним путовањима у износу од 37.620 динара и такси превоз за излазак 
службеног лица на терен ради закључења брака (матичари) – 68.820 динара (извор 07, 
15). Извршен је повраћај Граду дана 21.12.2021. године у износу од 57.194,70 динара 
неутрошених средстава из трансфера од других нивоа власти добијених од Града за 
излазак службеног лица на терен – матичари. 

 Планирана средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору, износе 
50.806.171 динар, а утрошена су у износу од 41.125.661 динара или 80,95% у односу на 
план, и то на следеће: трошкови репрезентације и протокола – 4.242.982 динара, односи 
са јавношћу – 410.696 динара, за услуге штампања флајера и пропагандног промотивног 
материјала у циљу информисања јавности, креирање и дизајн штампаних, пропагандних 
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и промотивних материјала за акције и манифестације у организацији Градске општине 
Звездара и брендирање истих као и услуге прес клипинга, утрошено је 4.022.272 динара, 
за објављивање тендера и огласа 1.553.876 динара, остале опште услуге 12.631.773 
динара, стручне и остале стручне услуге  3.867.115 динара, услуге израде и одржавања 
софтвера – 1.958.490 динара, услуге одржавања рачунара – 3.511.680 динара, остале 
компјутерске услуге – 1.491.040 динара, остале административне услуге – 2.475 динара, 
котизација за семинаре и издаци за стручне испите – 168.480 динара; накнаде члановима 
комисија – 7.209.382 динара, за услуге превођења 55.400 динара. 

Планирана средства на економској класификацији 424 - Специјализоване услуге, износе 
9.574.288 динара, а утрошена су у износу од 6.589.193 динара или 68,82% у односу на 
годишњи план. Средства су коришћена за услуге образовања – 415.998 динара, услуге 
културе – 250.000 динара, остале медицинске услуге – 993.482 динара, геодетске услуге – 
256.500 динара и остале специјализоване услуге – 4.673.213 динара; 

На економској класификацији 4251 и 4252 - Текуће одржавање објеката и опреме, 
планирана су средства у укупном износу од 50.879.977 динара, а утрошена у износу од 
44.547.424 динара или 87,55% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за 
следеће: електроинсталатерске радове – 546.636 динара, радови на централном грејању – 
179.928 динара, механичке поправке – 493.212 динара, молерске радове – 2.376.000 
динара, текуће поправке и одржавање осталих објеката – 15.935.618 динара, текуће 
поправке електронске опреме – 2.625.759 динара, текуће поправке опреме за 
комуникацију – 296.902 динара, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај – 
250.700 динара, остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда – 
619.066 динара, текуће поправке школа – 21.223.603 динара. 

На економској класификацији 426 – Материјал, планирана су средства у износу од 
23.980.947 динара, а утрошена су у износу од 22.840.506 динара или 95,24% у односу на 
годишњи план. Средства су утрошена на следеће: канцеларијски материјал – 5.080.550 
динара, расходи за одећу, обућу и униформе – 123.120 динара, стручна литература за 
редовне потребе запослених – 204.600 динара, материјал за превозна средства и гориво – 
1.239.400 динара, потрошни материјал – 1.603.150 динара, административни материјал – 
780.008 динара, алат и инвентар – 1.194.112 динара, остали материјал за одржавање 
хигијене – 824.412 динара и остали материјал за посебне намене – 11.791.154 динарa.   

Субвенције: 

На економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама, годишњи план износи 11.000.000 динара, а утрошено је 11.000.000 
динара што представља 100% планираних средстава.  

Средства су трансферисана ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ у износу од 11.000.000 динара за 
покриће трошкова због отежаног пословања изазваног вирусом COVID – 19 и то: 

- 5.000.000 динара (извор 01) 
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- 6.000.000 динара (извор 07) 

Донације и трансфери: 

Укупно планирана средства донација и трансфера износе 21.601.990 динара, а извршена 
су у износу од 20.651.304 динарa или 95,60% у односу на годишњи план. 

На економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, годишњи план 
износи 10.261.990 динара, а утрошено је 9.311.304 динарa што представља 90,74% 
планираних средстава. Средства су утрошена на следеће: текући трансфери нивоу 
општина у износу од 3.956.606 динара за финансирање рада ЈП „Пословног простора – у 
ликвидацији“; текући трансфери нивоу општина у износу од 4.428.361 динара за заштиту 
и безбедност деце и ученика у школама; текући трансфери нивоу општина у износу од 
147.224 динара за превоз ученика на републичка такмичења; наменски трансфер нивоу 
општина у износу од 143.636 динара за учешће у пројекту „Корак до посла“; трансфер 
школама у износу од 635.477 динара за радове на хитним интервенцијама у ОШ „Јелена 
Ћетковић“ и ОШ „Иван Горан Ковачић“ и израду пројектне документације за замену 
котларнице у ОШ „Драгојло Дудић“. 

На економској класификацији 465 – Остале текуће донације, дотације и трансфери, 
годишњи план износи 11.340.000 динара, а утрошено је 11.340.000 динарa што 
представља 100,00% планираних средстава; 

Средства су трансферисана ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ за реализацију спортско 
рекреативних програма у износу од 5.000.000 динара и 6.340.000 динара за покриће 
трошкова због отежаног пословања изазваног вирусом COVID – 19 и то: 

-  2.540.000 динара (извор финансирања 01);  

-   8.712.609 динара (извор финансирања 13)  

-        87.391 динар (извор финансирања 15)  

Социјално осигурање и социјална заштита: 

На економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, годишњи 
план износи 29.904.791 динар,  а утрошено је 28.333.168 динара што представља 94,74% 
плана. Средства су коришћена за следеће: за избеглице и расељена лица на име 
једнократне помоћи – 598.000 динара (извор финансирања 07), помоћ и унапређење 
животног стандарда ромске популације – 1.063.658 динара (извор финансирања 01), 
трошкове сахране за незбринута лица која су имала последње пребивалиште на општини 
Звездара (извор финансирања 01 и 07) – 722.616 динарa, суфинансирање социо-
хуманитарних програма и акивности – 1.880.000 динара (извор финансирања 01), награде 
ученицима – 3.355.390 динара (извор финансирања 01), накнаде из буџета за културу – 
2.900.000 динара, накнаде из буџета за рад волинтерског севиса – 418.797 динара (извор 
финансирања 01), набавка новогодишњих пакетића за децу из социјално угрожених 
породица по уговору из 2020. године - 4.238.352 динара (извор 15), набавка 
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новогодишњих пакетића за децу са пратећим програмом – 8.490.733 динара (извор 
01,07,13,15), средства у износу од 4.269.886 динара утрошена су за организацију 
културно едукативних програма и програма социјализације за старије особе са 
територије Градске општине Звездара (извор 07,13), услуге тумача за лица оштећеног 
слуха – 360.000 динара (извор 01), рефундација трошкова Удружењу пензионера ГО 
Звездара по споразуму – 35.736 динара. 

Основна средства: 

Укупан план за основна средства износи 145.515.435 динара, а извршено је 95.309.175 
динара или 65,50% у односу на годишњи план.  

На економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекати, планирана су 
средства у износу од 76.054.000 динара од чега је утрошено 50.607.362 динара или 
66,54% у односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: стручну оцену и 
коментаре – 2.457.127 динара (извор финансирања 01), капитално одржавање путева  – 
33.847.021 динар (извор 13), капитално одржавање канализације (отпадне атмосферске 
воде) – 7.410.894 динара (извор 01), израда пројектне документације – 5.938.320 динара 
(извор 01) и пројектну изводљивост – 954.000 (извор 01). 

На економској класификацији 512 – Машине и опрема, планирана су средства у износу 
од 14.720.555 динара од чега је утрошено 14.212.016 динара или 96,55% у односу на 
годишњи план. Средства су коришћена за следеће: набавку намештаја – 692.700 динара 
(извор финансирања 01), набавку електронске опреме – 1.752.800 динара (извор 
финансирања 01),  набавку рачунарске опреме – 4.221.386 динара (извор финансирања 
15), набавку штампача - 1.098.000 динара (извор финансирања 01), набавку мрежне 
опреме – 355.200 (извор 01), набавку дијагностичког ултразвучног апарата за потребе 
Дома здравља Звездара – 4.992.000 динара (извор 01), опрему за јавну безбедност 
(аутоседишта за децу) – 1.099.930 динара (извор финансирања 01 и 15). 
 
На економској класификацији 513 – Остале некретнине и опрема, планирана су средства 
у износу од 52.000.000 динара од чега је утрошено 27.753.717 динара или 53,37% у 
односу на годишњи план. Средства су коришћена за следеће: одржавање јавних зелених 
површина – 6.040.081 динар (извор 01), одржавање спортских терена – 12.810.869 динара 
(извор 01) и радове на дечјим игралиштима – 8.902.767 динара (извор 01). 

На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у 
износу од 2.740.880 динара од чега је утрошено 2.736.080 динара или 99,82% у односу на 
годишњи план. Средства су коришћена за набавку лиценци за мап инфо, правну базу 
података, антивирус софтвер – 1.075.200 динара (извор 01) и софтвера – 1.660.880 динара 
(извор 01). 

Остали расходи: 

Укупно планирана средства за остале расходе износе 33.269.835 динара, а извршена су у 
износу од 29.809.998 динара или 89,60% у односу на годишњи план.  
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На економској класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама, од 
планираних 18.974.000 динара утрошено је 16.367.676 динара што представља 86,26% 
годишњег плана, и то дотације осталим удружењима грађана и непрофитним 
институцијама – 5.019.628 динара (извор 01 и 15), дотације политичким странкама – 
453.590 динара (извор 01), дотације спортским омладинским организацијама – 8.894.778 
динара (извор 01) и дотације непрофитним здравственим организацијама – 1.999.680 
динара (извор 01). 

На економској класификацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 
350.000 динара, од чега је утрошено 185.217 динара или 52,92% у односу на годишњи 
план. Средства су коришћена за: републичке таксе – 4.000 динара, градске таксе – 
117.482 динара и регистрацију возила – 63.735 динара.  

На економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, од 
планираних 13.400.661 динар, утрошено је 12.822.376 динара (извор 01 и 13) или 95,68% 
у односу на план.  

На економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа, планирана су средства у износу од 545.174 динара од чега је 
утрошено  434.729 динара или 79,74% у односу на план.  

 
Повраћај средстава у буџет: 

 
Износ од 57.252,18 динара враћен је, а у складу са чланом 59. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21). 
Враћена су неутрошена а наменски добијена средства, и то: 
 
- повраћај у износу од 25,48 динара неутрошених средстава добијених од 
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије 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 (извор 15), извршен је дана 30.08.2021. године; 
-          повраћај у износу од 32 динара неутрошених средстава добијених од Секретаријата 
за саобраћај за финансирање рада општинског тела за координацију за унапређење 
безбедности саобраћаја на територији ГО Звездара, на основу Уговора број IV-02-401.1-33 
од 25.12.2020. године (извор 15), извршен је дана 10.12.2021. године; 
-          повраћај у износу од 57.194,70 динара неутрошених средстава добијених од Града у 
складу са чланом 2. Уговора о сарадњи број Н 404-16/2014 од 26.12.2014. године који је 
склопљен између Градске општине Звездара и Градске управе града Београда за покриће 
дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака (извор 07), извршен 
је дана 21.12.2021. године;  
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3. Реализација пренетих неутрошених средстава у периоду јануар-децембар 2021. 
године 

 

Пренета неутрошена средства укупно износе 94.533.568 динара. У извештајном периоду 
утрошена су средства у укупном износу од 93.101.028 динара или 98,48% то: 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13) 
планиран је у износу од 74.016.314 динара, а утрошено је 72.585.775 динара или 98,07% 
годишњег плана: 

0602 – Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 

0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 130 - планиран је и утрошен 
износ од 10.283.705 динара или 100,00% годишњег плана;  

- Материјал, економска класификација 426, функција 130 - планиран је и утрошен износ 
од  400.000 динара или 100% годишњег плана;  

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 130 - 
планиран је и утрошен износ од 1.500.000 динара или 100% годишњег плана; 

- Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483, функција 130 
- планиран је и утрошен износ од 5.800.000 динара или 100% годишњег плана; 

 

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 35.000.000 динара, а утрошено је 33.847.021 динар или 96,71% годишњег 
плана;  

 

0901 -Програм 11 – Социјална и дечја заштита 

0901-0003 – Дневне услуге у заједници 

-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - 
планиран је и утрошен износ од 3.500.000 динара или 100,00% годишњег плана. 

 

1301 – Програм 14 – Развој спорта и омладине 

1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа 

-Остале дотације и трансфери, економска класификација 465, функција 810 – планиран је 
и утрошен износ од 8.712.609 динара или 100% годишњег плана.  
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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– планиран 
је износ од 3.000.000 динара, а утрошено је 2.722.440 динара или 90,75% годишњег 
плана; 

- Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, функција 912 - 
планиран је и утрошен износ од 200.000 динара или 100% годишњег плана; 

 

0602 – Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 

0602-0002 – Функционисање месних заједница 

- Стални трошкови, економска класификација 421, функција 160 – планиран је и утрошен 
износ од 5.620.000 динара или 100% годишњег плана; 

 

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 
финансирања 15) планирана су у износу од 20.515.254 динара, а утрошено је 20.515.253 
динара или 100,00% годишњег плана: 

 

0602 – Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 

0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

- Трошкови путовања, економска класификација 422, функција 130 – планиран је и 
утрошен износ од 2.920 динара или 100% годишњег плана; 

- Услуге по уговору, економска класификација 423, функција 130 - планиран је и 
утрошен износ од 1.032.000 динара или 100,00% годишњег плана; 

- Машине и опрема, економска класификација 512, функција 130 - планиран је износ од 
4.221.387 динара, а утрошено је 4.221.386 динара или 99,99% годишњег плана; 

 

0701 – Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна 

0701-7001– Безбедност у саобраћају 

- Дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, функција 451 - 
планиран је и утрошен износ од 2.500.000 динара  или 100% годишњег плана; 

-Машине и опрема, економска класификација 512, функција 451 - планиран је и утрошен 
износ од 499.968 динара или 100,00% годишњег плана; 

 



44 

 

0901 -Програм 11 – Социјална и дечја заштита 

0901- 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи 

- Материјал, економска класификација 426, функција 090 - планиран је и утрошен износ 
од 7.424.975 динара или 100,00% годишњег плана;  

0901-0003 – Дневне услуге у заједници 

-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, функција 090 - 
планиран је и утрошен износ од 4.249.037 динара или 100,00% годишњег плана; 

 

1801- Програм 12 – Здравствена заштита 

1801-0003 – Спровођење активности из области јавног здравља 

-Стални трошкови, економска класификација 421, функција 740 – планиран је и утрошен 
износ од 497.576 динара или 100,00%; 

 

1301 – Програм 14 – Развој спорта и омладине 

1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа 

-Остале дотације и трансфери, економска класификација 465, функција 810 – планиран је 
и утрошен износ од 87.391 динара или 100% годишњег плана;  

 
 
II КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2021.        
    ГОДИНУ САСТОЈИ СЕ ОД  СЛЕДЕЋИХ ПОДРАЧУНА: 
 
1. Градска општина Звездара - извршење буџета  840-132640-05  
2. Месна заједница Звездара 840-2041645-64 
3. Јавно предузеће "Пословни простор у ликвидацији" 840-1016743-64 
4.  Девизни рачун – 840-28770-51 
5.  840-378771-73 - Пројекат: "Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним 
током пандемије – Ковид 19“  
 
У прописаним обрасцима за завршне рачуне од 1 до 5 приказана је консолидација 
завршних рачуна који се налазе у оквиру консолидованог рачуна трезора (КРТ). 
 
Пројекти су консолидовани у обрасцу 5, у колони 10  - према изворима финансирања. 
 
 

- Девизни рачун – 840-28770-51 
 
Средства у износу од 1.044,72ЕУР уплаћена су од стране донатора Савета Европе као 
финансијска транша на пројекту, која се уплаћује након обављених финалних 
наративних и финансијских извештаја за спровођење пројекта „Подршка ромским 
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породицама и деци на Звездари“ у оквиру ROMACTED пројекта финансираног од Савета 
Европе и Европске уније. 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ БР. 2 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ОДСТУПАЊУ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА КОД 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
 
 
ПРИХОДИ 
 
На основу члана 5. став 10. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике 
Србије'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 
68/15, 103/15, 99/16, 113/17  95/18, 31/19, 72/19, 149/20 i 118/21), наплата прихода није 
ограничена износима исказаних прихода у буџету. 
 
Укупно планирани приходи и примања износе 684.731.221 динар, а остварени су у 
износу од 663.078.938 динара или 96,84%. 
 
Буџетски приходи (извор финансирања 01) планирани су на основу Одлуке о обиму 
средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који 
припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години („Службени лист града 
Београда“ број 137/20) и износили су 498.404.451 динар. 
 
Одлуком о изменама и допуни 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“ број 14/21)  
увећани су буџетски приходи за 50.000.000 динара (извор финансирања 01) и износе 
548.404.451 динар. У извештајном периоду њихово остварење износи 551.156.006 динара 
или 100,50% у односу на план.  
 
Приходи из осталих извора планирани су у износу од 41.795.202 динара, а остварени у 
износу од 17.391.364 динарa или 41,61%. То су приходи од текућих трансфера из буџета 
Града и Републике (извор финансирања 07) износ од 17.138.007 динара и приходи од 
текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица (извор финансирања 08) 
износ од 253.357 динара. 
 
Текући трансфери од Града планирани су у износу од 11.123.095 динара а остварени су у 
износу од 11.065.900 динара, што је за 57.195 динара мање у односу на план из разлога 
што је дана 21.12.2021. године извршен повраћај неутрошених средстава у буџет Града у 
износу од 57.195 динара добијених од Града за покриће дела трошкова изласка службеног 
лица на терен ради закључења брака. 
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Текући трансфери од Републике планирани су у износу од 30.072.107 динара а остварени 
су у износу од 6.072.107 динара или 20,19%, из разлога што општини нису трансферисана 
средства у износу од 24.000.000 динара планирана на пројекту 0602-4005 
Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, за извођење радовова на пејзажном 
уређењу постојећег парка и уређењу терена Степин гај – I фаза“ у чијој реализацији 
заједнички учествују Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Туристичка 
организација Београд и Градска општине Звездара. 

 
РАСХОДИ 
 
Укупно планирани расходи и издаци износе 684.731.221 динар, а извршени су у износу 
од 559.395.192 динара што чини 81,70% плана. У структури расхода у 2021. години 
планирани расходи из буџета износе 548.404.451 динар, а извршени су у износу од 
456.284.169 динара или 83,20% у односу на годишњи план; планирани расходи из 
осталих извора износе 136.326.770 динарa, а извршени су у износу од 103.111.023 динара 
или 75,64% у односу на годишњи план.  

До значајнијих одступања од планираних вредности дошло је код извршења расхода и 
то:  
 
- код расхода за запослене (класа 41) одступање планираних од извршених расхода је 
43.311.101 динар; планирана су средства за плате сходно усвојеном Кадровском плану а 
у складу са Одлуком о  максималном  броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе града Београда за 2015. годину;   
 
- код расхода за коришћење роба и услуга (класа 42) одступање планираних од 
извршених расхода је 25.451.904 динара; на економској класификацији 421 – стални 
трошкови одступање планираних од извршених расхода је 5.193.730 динара, на 
економској класификацији 423 – услуге по уговору одступање планираних од извршених 
расхода је 9.680.510 динара (највеће одступање настало је у реализацији осталих 
компјутерских услуга, услуга штампања, остале стручне услуге – средства у износу од 
2.615.661 динар добијена од од Министарства државне управе и локалне самоуправе за 
финансирање фестивала Позориште Звездариште нису утрошена јер је реализација 
фестивала због пандемије вируса COVID – 19 померена за 2022. годину;   
 

- код расхода за основна средстава (класа 51) одступање планираних од извршених 
расхода је 50.206.260 динара; на економској класификацији 511 – зграде и грађевински 
објекти нереализована су средства у укупном износу од 25.446.638 динара, а највећа 
одступања су: средства у износу од 7.000.000 динара пренета су у буџетску 2022. годину 
по Уговору II број 404-148 од 30.12.2021. године, за набавку грађевинско-занатских и 
инсталатерских радова формирања Услужног центра у објекту МЗ „Мали Мокри Луг“; 
средства у износу од 11.000.000 динара пренета су у буџетску 2022. годину као преузета 
уговорна обавеза за набавку радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева; 
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средства у износу од 2.588.707 динара нису утрошена по уговору за одвођење отпадних 
атмосферских вода; износ од 2.542.873 динара је остао нереализован за услуге стручног 
надзора над изведеним радовима; на економској класификацији 513 – Остале некретнине 
и опрема нереализована су средства у износу од 24.246.283 динара, и то средства у 
износу од 24.000.000 динара планирана су Одлуком о буџету Градске општине Звездара 
за 2021. годину за реализацију пројекта „Извођење радова на пејзажном уређењу 
постојећег парка и уређење терена Степин гај – I фаза“ у чијој реализацији заједнички 
учествују Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Туристичка 
организација Београд и Градска општине Звездара, али у извештајном периоду средства 
нам нису трансферисана; 

 

ПРИЛОГ БР. 3 
 
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
У 2021. ГОДИНИ 
 
На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС '', бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 40. Статута Градске општине 
Звездара (''Службени лист града Београда'', бр. 124/19) председник Градске општине 
Звездара доноси Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Решење о 
употреби средстава сталне буџетске резерве.   
 
 
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
 
На основу члана 70. Закона о буџетском систему у буџету се планирају средства за 
сталну буџетску резерву, као посебна апропријација, највише до 0,5% укупних прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Стална буџетска 
резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању 
последица ванредних околности, као што су: земљотрес, поплава, суша, пожар, 
клизишта, снежни наноси, град, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, 
односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или 
проузрокују штету већих размера. 
 
Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града 
Београда”, број 146/20, 15/21 и 92/21), чланом 3. средства сталне буџетске резерве 
планирана су у износу од 300.000 динара и у извештајном периоду нису коришћена. 
 
 
 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, текућа буџетска резерва се опредељује 
највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 
буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да 
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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. 

Oдлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист 
града Београда“, бр. 92/21) планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 
1.600.000 динара и утрошено је 1.515.382 динара. 

 
 

 

Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о буџету:       3.000.000  

 

Увећање текуће буџетске резерве (члан  61.став 12. Закона о буџетском 
систему):                 0 

 

Износ укупних прихода и примања:   518.404.451  

 

Проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања:                  0,58  

 

Употребљена текућа буџетска резерва:            51.174 

        

 

Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о првом ребалансу буџета :         4.000.000 

 

Увећање текуће буџетске резерве (члан  61.став 12. Закона о буџетском 
систему) кумулативно:        6.040.000  

 

Износ укупних прихода и примања:   642.936.076 

 

Употребљена текућа буџетска резерва одлука + први ребаланс:      3.541.835 

 

Проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања:               1,56 

 

Износ текуће буџетске резерве утврђен Одлуком о другом ребалансу буџета          1.600.000  

Увећање текуће буџетске резерве (члан  61.став 12. Закона о буџетском 
систему) кумулативно:           10.340.000 
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Износ укупних прихода и примања:          684.731.221  

Употребљена текућа буџетска резерва одлука+први ребаланс+други 
ребаланс:             5.057.217 

Коначан проценат ТБР у односу на укупне приходе и примања:                    2,26 

 

 

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. 
Закона о буџетском систему, у периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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 

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 

41.000 
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2020.  

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 

10. 5 5.1 0901-0003 090 472 II Број – 401-1- 
152 /21 

 

Покриће трошкова 
анимационог 
програма приликом 
доделе пакетића за 
децу са сметњама у 
развоју, децу 
избеглица, 
социјално угрожену 
децу 

250.000 

11. 5 5.1 2002-0001 912 472 II Број – 401-1- 
167/21 

Исплате награда за 
ученике и њихове 
менторе 

55.390 

12. 5 5.1 1801-0003 740 424 II Број – 401-1- 
171/21 

Покриће трошкова 
екипе Хитне помоћи 
приликом 
вакцинације грађана 
уз помоћ мобилног 
пункта 

31.872 

13. 2 2.1 2101-0002 111 423 II Број – 401-1-
175 /21 

 

Промотивни 
рекламни материјал 

598.000 

14. 5 5.1 1101-0005 660 425 II Број – 401-1- 
177 /21 

 

Радови на 
инвестиционом 
одржавању зграда 

528.090 

15. 5 5.1 2002-0001 912 463 II Број – 401-1- 
196/21 

 

Покриће трошкова 
превоза ученика на 
републичко 
такмичење 

52.030 
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Средства текуће буџетске резерве су у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године 
распоређена у износу од  5.057.217 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 01.01.2021. до 31.12.2021. године донео следећа 
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:  

 
 

 
Ред
бр. 

 
Раздео 

 
Глава 

Програм. 
Активност/

пројекат 

 
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 

II Број 
401-1- 
111 /21 

Покриће дела 
трошкова 
новчаних казни и 
пенала по решењу 

1.224.000 
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ПРОМЕНА (ПРЕУСМЕРАВАЊЕ) АПРОПРИЈАЦИЈА 
 
На основу члана 61. став 7. и 8. Закона о буџетском систему, надлежни извршни орган 
локалне власти доноси одлуку о промени у апропријацијама. На основу напред 
наведених чланова Закона и члана 40. Статута градске општине Звездара, председник 
градске општине доноси решења о преусмеравању апропријација.  
 
 

У извештајном периоду донета су следећа решења о преусмеравању апропријација: 

 

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

Функција 

130 

 суда 

6. 5 5.1 0701-0002 451 511 451 

1301-0004 

Функција  

810 

II Број 
401-1- 
154 /21 

 

Субвенције 
ЈП СЦ „Олимп-
Звездара“ 

1.500.000 

7. 5 5.1 0701-0002 451 511 463 

2002-0001 

Функција 

912 

 

II Број 
401-1- 
156 /21 

 

Трансфер 
школама 

500.000 

8. 5 5.1 0602-0001 130 515 512 

0602-0001 

Функција 

130 

II Број 
401-1-
178  /21 

 

Покриће трошкова 
набавке штампача 
за потребе ГО 
Звездара 

1.100.000 

9. 5 5.3 0602-0002 160 425 472 

0901-0003 

Функција 

090 

II Број 
401-1- 
204/21 

 

Накнаде за 
социјалну заштиту 
из буџета 

1.200.000 
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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.  

 

- 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.  
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2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист  раздела 5, глава 
5.1. Управа ГО Звездара, програм 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.  

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: 
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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.  

 

- Решењем II Број 401-1-158/21 од 29.10.2021. одобрава се: 

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара 
за 2021. годину ("Службени лист града Београда" број 146/20, 15/21 и 92/21)   

 

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: 

            511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 200.000 динара, и укупан план 
средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 35.000.000 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: 
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             463 – Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 200.000 динара 
тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 13) износи 200.000 
динара.  

 

- Решењем II Број 401-1-160/21 од 29.10.2021. одобрава се: 

1. Преусмеравање апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара 
за 2021. годину ("Службени лист града Београда" број 146/20, 15/21 и 92/21)   

У разделу 5, глава 5.1. Управа ГО Звездара, програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, шифра програма 0602, програмска активност 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, тако што се 
умањује апропријација следеће економске класификације: 

               411 – Плате, додаци и накнаде запослених (плате), у износу од 3.500.000 динара, 
и укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 01) износи 166.613.205 
динара.  

 

2. Умањење апропријација из тачке 1. овог решења врши се у корист  раздела 5, глава 
5.1. Управа ГО Звездара, програма 1301, програмска активност 1301-0004 – 
Функционисање локалне спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и 
спорта, апропријације следеће економске класификације: 

             451 – Текуће субвенције јавним нефинасиским предузећима, у износу од 
3.500.000 динара тако да укупан план средстава ове апропријације (извор финансирања 
01)  износи 5.000.000 динара.  

 
ПРИЛОГ БР. 4 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2021. ГОДИНИ 
 
 
Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 
Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,  
68/15-др. закон, 103/15 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19,72/19, 149/20 и 118/21) дефинисана је 
донација као наменски бесповратни приход, који се остварује на основу писаног уговора 
између даваоца и примаоца донације. 
 
Текући трансфери из буџета Града планирани су у износу од 11.123.095 динара, а 
остварени су у износу од 11.065.900 динара, и то: 

- средства у износу од 123.095 динара добијена су на основу Уговора о сарадњи Н 
404-16/2014 који је склопљен између ГО Звездара и Градске управе града 
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Београда у циљу покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен ради 
закључења брака; дана 21.12.2021. године извршен је повраћај Граду 
неутрошених средстава у износу од 57.195 динара; 
 

- средства у износу од 6.000.000 динара добијена су Решењем заменика 
Градоначелника града Београда број 4-8408/21-Г-01 од 07.12.2021. године за  
одржавање текуће ликвидности ЈП СЦ“Олимп-Звездара“;  

- средства у износу од 2.000.000 динара добијена су 02.11.2021. године Решењем 
заменика градоначелника града Београда број 4-7219/21-Г-01 од 29.10.2021. 
године за  одржавање текуће ликвидности; 

-  средства у износу од 3.000.000 динара добијена су на основу Уговора број IV-02-
401.1-45 од 27.12.2021. године, од Секретаријата за саобраћај за финансирање 
рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији ГО Звездара; 

 
 

Текући трансфери из буџета Републике планирани су у износу од 30.072.107 динара, а 
остварени су у износу од 6.072.107 динара, и то: 

- средства у износу од 1.142.107 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 бр. 553-121/1 од 28.04.2021. године, износ од 18.000 динара;  решење бр. 
553-217/1 од 01.06.2021. године, износ од 15.000 динара; решење бр. 553-45/2 од 
01.06.2021 године, износ од 15.000 динара; решење бр. 553-255/1 од 13.05.2021. 
године, износ од 15.000 динара; решење бр. 553-215/2 од 15.05.2021. године, 
износ од 15.000 динара; решење бр. 553-327/1 од 30.06.2021. године, износ од 
44.107 динара; решење бр. 553-669/1 од 16.11.2021. године, износ од 500.000 
динара на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно 
расељених лица која су тренутно настањена на територији општине, у 
појединачном максималном износу по породици до 20.000 динара; решење бр. 
553-840/1 од 07.12.2021. године, износ од 20.000 динара; 

- Број 553-669/1 од 16.11.2021. године у износу од 500.000 динара, на име помоћи 
социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су 
тренутно настањена на територији општине, у појединачном максималном износу 
по породици до 20.000 динара. 

- 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, 
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за финансирање адресних таблица и бројева након успешно спроведеног 
именовања улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра; 
 

- 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. 

 
Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08) планирани 
су у износу од 600.000 динара, а остварени су у износу од 253.357,20 динара, и то као 
учешће стамбених заједница у оквиру пројекта на инвестиционом одржавању и 
унапређењу својстава зграде Градске општине Звездара. 

 
ПРИЛОГ БР. 5 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА 

 
 

Поштујући програмски модел буџета, расходи и издаци приказани су кроз 
програмску структуру посебног дела буџета. 

Преглед укупно планираних и реализованих средстава по програмима/програмским 
активностима/пројектима у односу на годишњи план, израђен је на основу извршења 
буџета као и на основу достављених извештаја о задатим циљевима и оствареним 
индикаторима од стране лица која су  Закључком председника општине број 020-2-110 
од 09.11.2020. године, Закључком број 020-2-21 од 11.02.2021. године и Закључком број 
020-2-51 од 08.07.2021. године, именована као овлашћена лица за праћење и реализацију 
програма/програмских активности/пројеката.  

 
 
 
 
ПРОГРАМ 16 - 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
Опис програма: Унапређење грађана кроз политичко деловање 
 
Образложење спровођења програма у години извештавања: 
Програмске активности су спровођене са задатим циљевима, из чега проистиче да је 
програм успешно реализован. 
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За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 55.670.000 динара, а 
реализована у износу од 46.719.022 динара или 83,92% у односу на годишњи план. 
 
 
2101-0001 - Програмска активност - Функционисање скупштине, функција 111 
 
Опис програмске активности: 
Стара се о интересима и потребама грађана општине Звездара, кроз општа акта која 
доноси и усваја на седницама Скупштине.  
 
Образложење спровођења програмске активности 
Седнице Скупштине Градске општине Звездара одржане су у складу са законом и 
статутом, у предвиђеним роковима и на основу усвојеног програма рада Скупштине. У 
2021. години одржано је 6 седница Скупштине. 
 
За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 18.824.000 динара 
а реализована су у износу од 14.912.248 динара или 79,22% у односу на годишњи план. 

Од укупно утрошених средстава, износ од 8.107.971 динарa представља расходе за 
запослене, износ од 6.350.687 динара представља трошкове седница Скупштине ГО 
Звездара, накнаде члановима комисија, радним телима и изборној комисији и 
објављивања огласа, а износ од 453.590 динара је утрошен за  финансирање редовног 
рада политичких субјеката. 
 
 
2101-0002 - Програмска активност - Функционисање извршних органа – 
Председник Градске општине Звездара, функција 111 
 
 
Опис програмске активности: 
Подршка функционисању Управе и вршење надзора над радом Управе Градске општине 
Звездара. 
 

Образложење спровођења програмске активности: 
Председник ГО Звездара је у свакодневној комуникацији са начелником Управе и у 
сарадњи врше координацију активности и рада свих Одељења Управе. На тај начин 
предузимају се кораци на унапређењу рада свих Одељења како би Управа ГО Звездара 
као сервис грађана промптно решавала сва питања која су од интереса за житеље 
Звездаре. 
 
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу 
од 10.288.000 динара а реализована су у износу од 9.373.742 динарa или 91,11% у односу 
на годишњи план. 

Од укупно утрошених средстава, износ од 5.237.093 динарa представља расходе за 
запослене, а износ од 4.136.649 динара представља трошкове репрезентације и поклона. 
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2101-0002 - Програмска активност - Функционисање извршних органа - Веће 
Градске општине Звездара, функција 111 
 
 
Опис програмске активности: 
Подршка функционисању Управе и вршење надзора над радом Управе ГО Зведара. 
 
Образложење спровођења програмске активности: 
У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године одржано  је 50 седница  Већа. Усвојено је 
160 тачка дневног реда. Из надлежности Већа усвојен је 51 акт. Веће је утврдило  61 
предлог акта и доставило Скупштини на одлучивање.  
 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу 
од 26.558.000 динара а реализована су у износу од 22.433.032 динара или 84,47% у 
односу на план. 

Од укупно утрошених средстава, износ од 21.100.231 динара представља расходе за 
запослене, износ од 1.332.801 динарa представља накнаду за чланове Већа ангажованих 
на 30%.  
 
 
 
 
ПРОГРАМ 15 - 0602 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
 
Опис програма: 
Одрживо функционисање општине у складу са надлежностима 
 
Образложење спровођења програма у години извештавања: 
Програм 15 представља административни програм за који се не утврђују индикатори, 
односно показатељи испуњења циља програма 

 
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 445.513.133 динара, а 
реализована у износу од 356.485.262 динара или 80,02% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 390.995.026 динара, а реализовани у износу од 
326.414.448 динара или 83,48% у односу на план. Средства из осталих извора планирана 
су у износу од 54.518.107 динара и реализована у износу од 30.070.814 динара или 
55,16% у односу на план, и то: трансфери од других нивоа власти (извор 07) планирана 
су у износу од 25.658.095 динара, а утрошена су у износу 1.210.802 динара или 4,72% у 
односу на план. Средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13) 
планирана су у износу од 23.603.705 динара, а утрошена су у износу од 23.603.705 
динара или 100%. Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 
(извор 15) планирана су у износу од 5.256.307 динара, а утрошена су у износу од 
5.256.306 динара или 100% у односу на план.  
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0602-0001 - Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина - Управа Градске општине Звездара, функција 130  
 
Опис програмске активности: 
Подршка функционисању Управе Градске општине Звездара. 
 
Образложење спровођења програмске активности: 
Обезбеђени су услови за остваривање права грађана да на бржи и лакши начин, 
примењујући процедуре ИСО стандарда у раду Управе, и користећи прописане обрасце 
за пружање услуга. Грађани су у могућности да на сајту Градске општине Звездара 
прибаве све потребне обрасце за иницирање поступка као и упутства о потребним 
документима и висини таксе коју је потребно  уплатити ради решавања, као и број 
рачуна на који се такса уплаћује.( Таксу је могуће уплатити и електронски). Такође, у 
овом периоду почела је примена Закона о електронској управи те Управа електронски 
управно поступа и електронски комуницира у складу са Законом. Такође настављено је 
електронско прибављање података неопходних за одлучивање путем Е управе и Е зупа, 
уз сагласност подносиоца захтева. У текућем периоду прибављена је сагласност 
министарства надлежног за послове управе (Министарство државне управе и локлане 
самоуправе) путем услуге електронске управе на порталу еУправа, за коришћење 
електронског печата.   
 
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 
332.483.077 динара а реализована су у износу од 286.351.778 динарa или 86,13% у односу 
на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 309.119.970 
динара а реализовани у износу од 263.045.867 динара или 85,10% 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 5.256.307 динара а 
реализована у износу од 5.256.306 динара или 99,99% 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 17.983.705 динара или 100,00% у односу на план. 
Средства из трансфера од других нивоа власти (07) планирана су у износу од 123.095 
динарa, а реализована су у износу од 65.900 динара или 53,54%. Извршен је повраћај 
неутрошених средстава Граду (извор финансирања 07) у износу од 57.194,70 динара дана 
21.12.2021. године.  

 Од укупно утрошених средстава, износ од 178.313.970 динара представља расходе за 
запослене. Средства у износу од 108.037.808 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 Одлуке бр. 
020-2-33/2021 од 12.05.2021. године, порези, обавезне таксе, новчане казне и пенали по 
решењу судова,  набавка опреме, софтвера и лиценци и накнада штете .  

 
 



62 

 

0602-0002 - Програмска активност – Функционисање месних заједница, функција 
160 
 
Опис програмске активности: 
Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема 
које имају становници са територије Месне заједнице. 
 
Образложење спровођења програмске активности: 
Грађани су своје електронске типске пријаве, иницијативе/предлоге предавали у свим 
Месним заједницама Градске општине Звездара. У извештајном периоду: од 01.01.2021. 
године до 31.12.2021. године их  је предато укупно 192.  
Неконституисање нових Савета месних заједница Градске општине Звездара, као и 
објективна ситуација измењеног режима рада и пријема странака  због присутне 
епидемије корона вируса - COVID 19 (спровођење одговарајућих превентивних 
заштитних мера у погледу спречавања настанка и ширења епидемије ове заразне 
болести), као и с тим директно у вези и измењени режими рада Управе Градске општине 
Звездара и свих месних заједница Градске општине Звездара, као и реално ограничене 
активности  у њиховим објектима, приоритетна пословна комуникација са грађанима (по 
правилу) путем стандардне поште и путем електронске поште,  непосредно су директно 
утицали и  на  укупан број поднетих предметних поднесака грађана у овом извештајном 
периоду у објектима свих месних заједница Градске општине Звездара. 
 
 
За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 27.322.000 динара 
а реализована су у износу од 15.186.292 динара или 55,58% у односу на годишњи план. 
Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 21.702.000 динара а реализовани 
у износу од 9.566.292 динара или 44,08% у односу на план, за програмску активност 
20020001 планирана су и средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година (извор 13) у износу од 5.620.000 динара и утрошена су у истом износу 
или 100% у односу на план. 

На економској класификацији 421 - Стални трошкови планирано је 16.478.000 динара а 
реализовано 13.172.026 динара, што представља 79,94% годишњег плана. На економској 
класификацији 423 - Услуге по уговору планирано је 360.000 динара а реализовано 
242.569 динара, што представља 67,38% годишњег плана. На економској класификацији 
424 - Специјализоване услуге планирано је 228.000 динара а реализовано 192.720 динара, 
што представља 84,53%. На економској класификацији 425 - Текуће поправке и 
одржавање планирано је 1.856.000 динара а реализовано 787.703 динара, што представља 
42,44% годишњег плана. На економској класификацији 426 – Материјал планирано је 
300.000 динара а реализовано 292.675 динара, што представља 97,56% годишњег плана. 
На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти планирано је 8.100.000 
динара а реализовано 498.600 динара што представља 6,16% годишњег плана. 
 

Средства у износу од 7.000.000 динара пренета су у буџетску 2022. годину по Уговору II 
број 404-148 од 30.12.2021. године, за набавку грађевинско-занатских и инсталатерских 
радова формирања Услужног центра у објекту МЗ „Мали Мокри Луг“. 
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Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем 
месних заједница. 
 
Индикатор: Број електронских пријава грађана и иницијатива /предлога месних 
заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално 
становништво (циљана вредност: 650, остварена: 192). 
 
Образложење одступања од циљне вредности:  
Дана 03.10.2017. године Скупштина Градске општине Звездара је донела Одлуку о 
разрешењу председника и чланова Савета месних заједница Градске општине Звездара, 
XI Број: 011-1-40, којом су пре истека времена на које су изабрани разрешени 
председник и чланови Савета свих месних заједница ГО Звездара, који још увек нису 
изабрани. Због присутне епидемије корона вируса - COVID 19, у складу са донетим 
смерницама,  препорукама, одлукама и наредбама  кризних штабова Владе Републике 
Србије,  града Београда и Градске општине Звездара, извршене су и одговарајуће 
неопходне и примерене прерасподеле процеса рада Управе Градске општине Звездара и 
њених месних заједница, ограничено је кретање и улазак странака у поступку у све 
расположиве објекте и пословне просторије  органа, грађани су упућени да сву службену 
комуникацију врше (по правилу) путем стандардне службене поште и путем електронске 
поште, из ког разлога су и ове чињенице на примерен начин директно утицале на укупан 
број поднесака грађана од 192,  који су  у овом извештајном периоду предати у објектима 
свих Месних заједница Градске општине Звездара.  
 
 
0602-0006 – Програмска активност – Инспекцијски послови, функција 620 

 

Опис програмске активности: 
Обављање поверених послова комуналне инспекције. 
 
Образложење спровођења програмске активности 
Средстава у буџету ГО Звездар за 2021. годину, одвојена за спровођење управних 
извршења решења комуналних инспектора донетих у првом степену, у износу од 
600.000,00 рсд потрошена су скоро у целости. Испуњење плана за 2021. годину је 97,5%. 
 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у  износу 
од 599.064 динара а реализовано је 583.975 динара или 97,48% у односу на годишњи 
план. 

Циљ: Квалитетно обављање инспекцијских послова 

Индикатор: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета 
(циљана вредност 75%, остварена вредност 96,13%) 

 
0602-0009 – Програмска активност – Текућа буџетска резерва, функција 130 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу 
од 84.618 динара.  
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0602-0010 – Програмска активност – Стална буџетска резерва, функција 130 

За наведену програмску активност планирана су средства  из прихода буџета у укупном 
износу од 300.000 динара. 

0602-4005 – Пројекат – Инфраструктурни и садржајни развој заједнице, функција 
620  

Опис пројекта: 
Спровођење активности у контексту доприноса развоја заједнице кроз инфраструктурне 
и јавне садржаје. 
 
Образложење спровођења пројекта  
Услуга обављања стручног надзора - уговор је потписан закључно са априлом 2022.г а 
средства се сукцесивно троше у зависности од извођења радова, које прати надзор. 
Радови на санацији спортских терена у  Степином гају - због исходовања неопходне 
документације одложено је извођење радова за 2022.годину. Остала планирана средства 
су утрошена у потпуности, на неким уговорима је дошло до разлике између планираних 
и стварно изведених радова. 
 

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 84.724.374 динара, а 
реализована у укупном износу од 54.363.216 динара или 64,16% у односу на план. Поред 
прихода из буџета који су планирани у износу од 59.189.374 динара, а реализовани у 
износу од 53.218.314 динара или 89,91% у односу на план, за пројекат 06024005 
планирана су и средства из трансфера од других нивоа власти  (извор 07) у износу од 
25.535.000 динара, а у извештајном периоду реализoвано je 1.144.902 динара или 4,48%. 

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 2.995.942 динара утрошена су за санацију изливања подземних 
загађених вода. 

Средства у износу од 2.457.127 динара утрошена су за услуге стручног надзора 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. Средства су утрошена у износу од 
1.144.902 динара. 
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Средства у износу од 14.942.850 динара утрошена су за набавку радова на 
инвестиционом одржавању јавних зелених површина – дечјих игралишта на територији 
Градске општине Звездара, и то за: 

- Дечје игралиште у дворишту Дома здравља Велики Мокри Луг 
- Дечје игралиште у улици Златиборска, Мали Мокри Луг 

 
Средства у износу од 7.410.894 динара утрошена су за радове на текућем одржавању 
делова сиситема за одвођење отпадних атмосферских вода на територији Градске 
општине Звездара. 
 
Средства у износу од 12.810.869 динара утрошена су за радове на изградњи и одржавању 
спортских објеката на територији Градске општине Звездара. 

 
Средства у износу од 4.992.000 динара утрошена су за набавку Ултразвучног колор 
доплер апарата за потребе ДЗ Звездара. 

 
Средства у износу од 598.680 динара утрошена су за услугу постављања и одржавања 
мобилних тоалета на јавним површинама. 

 
Средства у износу од 4.593.000 динара утрошена су за израду техичке документације 
објекта и дворишта за адаптацију и санацију ОШ „Ћирило и Методије“.  

 
Средства у износу од 498.750 динара утрошена су за набавку пластичних канти од 240 
литара за скупљање комуналног отпада. 

Средства у износу од 117.482 динара утрошена су за плаћање такси 

Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина. 
 
Индикатор: Проценат реализације планираних активности (циљана вредност 85%, 
остварена вредност 80%) 
 
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања. Поједини пројекти се 
сукцесивно током целе године реализују, а једина активност која није завршена до краја 
је стручни надзор, која прати реализацију других уговора и који се завршава током 
априла 2022. године.  
 
ПРОГРАМ 7 - 0701 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  

Опис програма: 
Спровођење радова и активности који доприносе бољој развијености саобраћајне 
инфраструктуре. Овај програм садржи програмску активност - Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре.  
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Образложење спровођења програма у години извештавања: 
Спровођењем програма утицати на смањење саобраћајних незгода и смањење броја 
повређених учесника у саобраћају. 
 

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 52.599.968 динара, која 
су реализована у износу од 37.446.951 динар или 71,19% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 11.600.000 динара, а реализовани у износу од 599.962 
динара или 5,17% у односу на план. Пренета неутрошена средства из претходне године 
(извор 13) планирана су у износу од 35.000.000 динара, а реализована у износу од 
33.847.021 динар или 96,71% у односу на план. Неутрошена средства донација, помоћи и 
трансфера из ранијих година (извор 15) планирана су и утрошена у износу од 2.999.968 
динара. За програм 0701 планирана су и средства трансфера од других нивоа власти 
(извор 07) у износу од 3.000.000 динара, добијена дана 31.12.2021. године од 
Секретаријата за саобраћај, за финансирање рада општинског тела за координацију за 
унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Звездара   
 

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја. 

Индикатор: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтираним путевима (циљана 
вредност <7%, остварена вредност <7%) 

 

0701-0002 – Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, функција 451 

 

Опис програмске активности: 
Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији ГО Звездаре у контексту 
доприноса развоја заједнице и извођења радова који доприносе бољој развијености 
саобраћајне инфраструктуре. 
 
Образложење спровођења програмске активности 
Санацијом некатегорисаних путева омогућен је грађанима бољи и квалитетнији приступ 
пољопривредним газдинствима. 
 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 
46.000.000 динара, а реализовано је 33.847.021 динар или 73,58% у односу на годишњи 
план. Поред средстава из прихода из буџета који су планирани у износу од 11.000.000 
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 35.000.000 динара која су реализована у износу од 33.847.021 динара или 
96,71%. 

У извештајном периоду утрошен је износ од 20.992.154 динара за радове на одржавању и 
санацији некатегорисаних путева, и износ од 12.854.867 динара за радове на одржавању 
саобраћајних површина унутар стамбених блокова.  
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Циљ: Стављање у функцију инфраструктурних површина 

Индикатор: Проценат реализације планираних активности (циљана вредност 90%, 
остварена вредност 100%) 

 

0701-1001 – Пројекат – Безбедност у саобраћају, функција 451 

Опис пројекта: 
Урађена је едукација деце у свим основним школама о безбедности у саобраћају и 
подељена су седишта за ауто за децу на територији општине путем јавног конкурса. 
 

Образложење спровођења пројекта  
Спровођењем пројекта утицало се на смањење броја повређених учесника у саобраћају. 
 

За наведени пројекат планирана су средства у укупном износу од 6.599.968 динара а 
реализована су у износу од 3.599.930 динара или 54,54% 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 2.999.968 динара, а реализована су у целости, 
као и средства из трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 3.000.000 
динара а средства нису утрошена. 

Средства у износу од 3.000.000 динара добијена су дана 31.12.2021. године, на основу 
Уговора број IV-02-401.1-45 од 27.12.2021. 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“. 

 

Циљ: Побољшање услова колективне безбедности свих учесника у саобраћају 
 
Индикатор: Проценат реализованих средстава (циљана вредност 100%, остварена 
вредност 100%) 
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ПРОГРАМ 11 - 0901 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
 
Опис програма: 
Програм помоћи и подршке појединцима и породицама у стању социјалне потребе. 
 
Образложење одступања од циљне вредности:  
Током целе године програм обухвата помоћ у натури, подршку и помоћ у свакодневном 
функционисању за посебно рањиве и социјално искључене категорије становништва. 
 

 
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 35.178.705 динара, а 
реализована у износу од 33.963.408 динара или 96.55% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 16.862.586 динара, а реализовани у износу од 
16.337.900 динара или 96,89%. Средства из осталих извора планирана су у износу од 
18.316.119 динара, а у извештајном периоду реализована су у износу од 17.625.508 
динара или 96,23% у односу на план, и то средства у износу од 3.142.107 динарa 
планирана су из трансфера од других нивоа власти (извор 07) и извршена су у износу од 
2.451.496 динара или 78,02% у односу на план, средства у износу од 3.500.000 динара 
планирана су као пренета средства (извор 13) и утрошена су у целости, средства у износу 
од 11.674.012 динара планирана су као неутрошена средства донација, помоћи и 
трансфера из ранијих година (извор 15) и утрошена су у целости. 
 
Циљ:  Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 
 
Индикатор: Број грађана/ки корисника мера материјалне или друге врсте подршке 
(циљана вредност: 550, остварена вредност: 4832)  
 
Образложење одступања од циљне вредности: Програм функционише ситуационо према 
исказаним појединачним потребама грађана, број евидентираних корисника и број 
реализованих активности реализован је у складу са исказаним потребама грађана који су 
се Општини обраћали за помоћ. Број захтева грађана је био већи због чега је Општина 
повећала количине помоћи у натури. 
 
    
0901-0001 -  Програмска активност – Једнократне помоћи и други облици помоћи,  
функција 090 
 
Опис програмске активности: 
Пружање једнократних и других облика помоћи најугроженијем становништву на 
територији Општине. 
 
Образложење спровођења програмске активности: 
Активности се реализују у складу са актуелним епидемиолошким мерама и ситуационо у 
односу на исказане захтеве грађана који се налазе у стању психосоцијалне потребе и који 
су се обратили Општини за помоћ. 
 

 
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 
11.986.233 динара а реализована су у износу од 11.932.650 динара или 99,55% у односу 
на годишњи план. Поред прихода из буџета који су планирани у износу од 3.419.151 
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динара а реализовани у износу од 3.365.569 динара или 98,43% у односу на план, за 
програмску активност 0901-0001 планирана су и трансферна средства од других нивоа 
власти (извор 07) у износу од 1.142.107 динара која су реализована у истом износу, као и 
неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) која су 
планирана у износу од 7.424.975 динара и реализована су у целости.  
 
Средства у износу од 2.540.571 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 8.249.972 динара утрошена су за набавку грађевинског материјала 
за породице избеглица, и то износ од 7.424.975 динара из средстава Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије (извор 15) и 824.997 динара представља учешће 
Градске општине Звездара (извор 01). 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. године извршен је повраћај средстава 
Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије у износу од 25,00 динара.  

Средства у износу од 1.142.107 динара (извор 07) добијена су од Комесаријата за 
избеглице и миграције: 
 
Износ од 642.107 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,   

 
Циљ: Унапређење заштите сиромашних  
 
Индикатор 1: Број грађана - корисника мера материјалне подршке (циљана вредност 360, 
остварена вредност 1.450) 
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Образложење одступања од циљне вредности: Активност се реализује кроз помоћ у 
натури (подела пакета са средствима за хигијену и основним животним намирницама) 
према списку активне евиденције Одсека са подацима грађана који су се Општини 
обраћали за помоћ. 
 
Индикатор 2:  Број жена у односу на укупан број грађана корисника других мера 
материјалне подршке (циљана вредност 50%, остварена вредност 50%) 
 
 
0901-0003 - Програмска активност – Дневне услуге у заједници,   функција 090 
 
Опис програмске активности: 
Развој социјалних и других услуга у заједници фокусираних на маргинализоване 
друштвене групе  
 
Образложење спровођења програмске активности:  
Највећи обим активност се реализује путем јавног конкурса за суфинансирање 
програма/пројеката социо-хуманитарних организација како би се реализовао што већи 
број услуга усмерених ка побољшању положаја маргинализованих друштвених група (у 
мају месецу додељена су средства за суфинансирање 12 програма/пројеката). Потписана 
су 3 споразума о сарадњи са цивилним сектором.  
 
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 
20.048.352 динара а реализована су у износу од 19.274.707 динара или 96,14% у односу 
на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 
10.299.315 динара а реализована су у износу од 10.216.280 динарa или 99,19% у односу 
на годишњи план, за програмску активност 09010003 планирана су средства донација из 
претходних година (извор 15) у износу од 4.249.037 динара, 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 3.500.000 динара, а реализована су у истом износу или 100,00% у односу на 
годишњи план. За програмску активност 09010003 планирана су и трансферна средства 
од других нивоа власти (извор 07) у износу од 2.000.000 динара, а реализована су у 
износу од 1.309.390 динара или 65,47% 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 по уговору из 2020. године. 

Средства у износу 8.847.732 динара (извор 01,07,13,15) утрошена су за набавку 
новогодишњих пакетића за децу по уговору из 2021. године уз пратећи програм. 

Износ од 2.275.737 динара из прихода из буџета утрошено је: по Конкурсу за 
суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења бр. 020-0-10/2021 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 
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(„Службени лист града Београда“, бр. 80/2019) – износ од 1.880.000 динара; за услуге 
тумача за лица оштећеног слуха – износ од 360.000 динара и рефундацију трошкова 
удружења пензионера за пункт народне кухиње – износ од 35.737 динара. 

Средства у износу од 3.912.886 динара (извор 07 и 13) утрошена су за организацију 
културно едукативних програма и програма социјализације за старије особе са 
територије Градске општине Звездара,  

 
Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници  
 
Индикатор: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета 
града/општине (циљана вредност: 15, остварена вредност: 15) 
 
 
Циљ 2: Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара 
лица 
 
Индикатор: Број програма које реализују ове организације (циљана вредност: 15, 
остварена вредност: 14) 
 
Образложење одступања од циљне вредности:  
Активности су реализоване у складу са актуелним епидемиолошким мерама и  у 
корелацији са бројем удружења/хуманитарних организација чије активности 
програма/пројеката су подржане путем јавног конкурса. 
 
 
0901-0004 –  Програмска активност – Саветодавно-терапијске и социјално- 
едукативне услуге, функција 090 

Опис програмске активности: 
Обезбеђивање волонтерске подршке у свакодневном функционисању најугроженијем 
становништву у кућним условима, просторијама Волонтерског сервиса и путем 
телефона, као и споровођење активности на обезбеђивању других врста саветодавно-
терапијских и социјално-едукативних услуга и подршке. 
 

Образложење спровођења програмске активности: 
Пружана је подршка у кућним условима старијим, немоћним и особама са 
инвалидитетом, саветовање код поремећених породичних и партнерских односа, насиља, 
у остваривању социјалних права, развијању личних креативних и социјалних вештина. 
Обезбеђивање волонтерске подршке у свакодневном функционисању најугроженијем 
становништву у кућним условима, просторијама Волонтерског сервиса Звездаре и путем 
телефона, као и спровођење активности на обезбеђивању других врста саветодавно-
тераписјких и социјално-едукативних услуга. 
 
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу 
од 2.439.320 динара (извор 01) а реализована су у износу од 2.067.917 динара или 84,77% 
у односу на план. 
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Средства су утрошена за рад Волонтерског сервиса. 

За услуге организације и реализације рада Волонтерског сервиса утрошено је 1.005.000 
динара, економска класификација 423, за материјал за личну заштиту волонтера и 
материјал за креативне радионице волонтера утрошено је 644.120 динара, економска 
класификација 426 и за накнаду за превоз волонтера утрошено је 418.797 динара из 
једнократне помоћи/накнаде из буџета, економска класификација 472 
Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о 
социјалној заштити и Законом о социјалној заштити 

Индикатор 1: Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана 
(циљана вредност: 1,5%, остварена вредност: 1,9%) 
 
Образложење одступања од циљне вредности: Програмска активност функционише 
ситуационо, више појединаца се обраћало и/или укључивало у подршку. 
 
Индикатор 2: Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у 
заједници (циљана вредност: 1.800, остварена вредност: 2.902) 
 
Образложење одступања од циљне вредности: Програмска активност функционише 
ситуационо према исказаним потребама грађана/ки. Живот у условима епидемије је 
утицао да се редукују активности у организовању едукација и радионица као и да се ради 
са ограниченим бројем учесника у складу са актуелним епидемиолошким мерама. 
Индиректан број корисника психосоцијалне подршке је далеко већи а односи се на број 
заинтересованих грађана којима су уручене препоруке за лично оснаживање у 
свакодневном функционисању у време епидемије кроз штампани инфо материјал (2500 
ком).  
 
 
0901-0008 -  Програмска активност – Подршка особама са инвалидитетом, функција 
090 
 
Опис програмске активности: 
У оквиру програмске активности реализују се услуге пружања подршке особама са 
инвалидитетом: канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом, гестовни тумач, пењач 
уз/низ степенице "гусеничар" и услуга превоза особа са инвалидитетом.  
 
Образложење спровођења програмске активности: 
Програмска активност представља стабилну социјалну инфраструктуру Општине путем 
које се реализује непосредна социјална брига. Пакет помоћи и подршке обезбеђен је 
кроз: рад Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом, услуге гестовног тумача, 
коришћење гусеничара и волонтерске услуге у кућним условима. Превоз специјалним 
возилом није вршен због епидемиолошких ризика. 
 
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу 
од 704.800 динара (извор 01) а реализована су у износу од 688.133 динара или 97,64% у 
односу на план. 
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Средства су утрошена за реализацију пројекта остваривања и унапређења положаја особа 
са инвалидитетом. 

Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старија и лица са инвалидитетом 

Индикатор 1: Број услуга (циљана вредност 4, остварена вредност 3);  
 
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду реализоване су 3 
услуге: канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом, гестовног тумача, пењача 
уз/низ степенице "гусеничар". Због актуелне епидемиолошке ситуације није вршена 
услуга превоза особа са инвалидитетом. 
 
Индикатор 2: Број корисника услуга (циљана вредност 150, остварена вредност 480) 
 
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је позитивно због повећаног 
броја захтева грађана. 
 
 
ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 

 

Опис програма: 

Усвајање и имплементација просторних и урбанистичких планова ради припреме 
грађевинских површина на територији Градске општине Звездара за равномерни развој 

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 7.128.090 динара, а 
реализовано је 3.212.640 динара или 45,07% у односу на годишњи план. 
 
Циљ: Просторни развој у складу са плановима 
 
Индикатор: Проценат покривености територије урбанистичком планском 
документацијом 
 

11010005 – Програмска активност – Остваривање јавног интереса у одржавању 
зграда, функција 660 

Опис програмске активности: 

Суфинансирање на уређењу објеката стамбених заједница на територији Општине  
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: 
Све програмске активности се одвијају планираном динамиком. Расписан и завршен  
јавни кокурс за пријављивање представника стамбених заједница. Радови су изведени 
90%, остали су још завршни радови који ће се извршити у 2022. години. 
 
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 7.128.090 
динара, а реализовано је 3.212.640 динара или 45,07% у односу на годишњи план. За 
наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу од 
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6.528.090 динара (извор 01) а у извештајном периоду реализовано је 2.959.283 динара 
или 45,33%. За наведену програмску активност планирана су и средства добровољних 
трансфера од физичких и правних лица (извор 08) у износу од 600.000 динара (извор 08), 
а утрошено  је 253.357 динара или 42,23%.  
 
Средства у износу од 3.212.640 динара утрошена су за радове на инвестиционом 
одржавању зграда, а остатак реализације по Уговору II Бр. 404-140 од 08.12.2021. године. 

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 
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 

 

Опис програма: 

Спровођење комуналних делатности на територији Градске општине Звездара 

За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 15.549.112 динара, а 
реализовано је 12.720.795 динара или 81,81% у односу на годишњи план. 
 
Циљ: Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних 
зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене 
 
Индикатор: Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћау односу на укупан 
број м2 јавне намене (циљана вредност 55%, остварена вредност 100%) 
 

11020003 – Програмска активност – Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене, функција 510 

Опис програмске активности: 
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Услуга одржавања комуналног реда ангажовањем стручних предузећа која су 
регистрована за обављање комуналних делатности. 
 
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: 
 
Активности с еспроводе у складу са планом 
 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу 
од 5.555.352 динара, а утрошено је 2.993.760 динара или 53,89% у односу на годишњи 
план. 

Средства су утрошена у износу од 2.993.760 динара за услугу чишћења површина јавне 
намене на територији ГО Звездара. 

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће 
јавних површина 

Индикатор: Степен/проценат покривености територије услугама одржавања чистоће 
јавно-прометних површина (циљана вредност 55%, осварена вредност 100%) 

 

11020006 – Програмска активност –Одржавање гробаља и погребне услуге, 
функција 510 

Опис програмске активности: 

Санација и уређење постојећих бетонских стаза са асфалтом као завршним слојем 

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: 

Све активности се  одвијају планираном динамиком. 

За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу 
од 9.993.760 динара (извор 01) а реализована су средства у износу од 9.727.035 динарa 
или 97,33% у односу на годишњи план.  

Средства су утрошена у износу од 9.727.035 динара за набавку радова на уређењу и 
одржавању гробаља у Малом Мокром Лугу и Миријеву. 

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга 

Индикатор: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за 
чишћење и одржавање гробаља (циљана вредност 27, остварена вредност 14) 

Образложење одступања од циљне вредности: 

Није било више пријава, све пријаве су позитивно решене. 
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ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801 
 
Опис програма: 
Реализација активности на унапређењу јавног здравља 
 
Образложење спровођења програма у години извештавања: 
Реализација активности, кампања, инфо пултова,  програма/пројеката са циљем промене 
свести грађана и усвајања здравих стилова живота као и континуиране бриге појединаца 
за своје здравље.  
 
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 2.529.448 динара а 
реализована су у износу од 2.529.128 динара или 99,99% у односу на годишњи план. 
Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 2.031.872 динара а 
реализована у износу од 2.031.552 динара или 99,98%, за програм 1801 планирана су и 
неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) у 
износу од 497.576 динара и реализована су у целости. 
 
 
Циљ : Унапређење здравља становништва 
 
Индикатор : Покривеност становништва примарном здравственом заштитом (циљана 
вредност у 2021. години 145.000,  остварена вредност 170.255). 
 

 
1801-0003 – Програмска активност – Спровођење активности из области јавног 
здравља, функција 740 
 
Опис програмске активности: 
Реализација активности на унапређењу јавног здравља 
 
Образложење спровођења програмске активности 
Спровођење процедуре јавног конкурса за избор и суфинансирање програма/пројеката 
удружења грађана у области јавног здравља. 
 
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 2.529.448 
динара а реализована су у износу од 2.529.128 или 99,99% у односу на годишњи план. 
Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 2.031.872 динара а 
реализована у износу од 2.031.552 динара или 99,98% у односу на годишњи план, за 
програмску активност 18010003 планирана су и средства донација из претходних година 
(извор 15) у износу од 497.576 динара, а реализована су у целости.. 

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 
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подстичу средствима назначеним у Конкурсу за доделу средстава из буџета Градске 
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, а утрошена су у износу од 1.999.680 
динара (извор 01). 

Средства у износу од 497.576 динара (извор 15) утрошена су за дезинфекцију стамбених 
зграда на територији Градске општине Звездара. 

Средства у износу од 31.872 динара (извор 01) утрошена су за потребе ангажовања екипе 
Хитне помоћи Завода за хитну медицинску помоћ, која је дежурала на мобилном 
вакцинационом пункту у случају потреба за хитном медицинском интервенцијом и 
збрињавањем грађана. 

 

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва 
 

Индикатор: Број посебних програма и пројеката у области јавног здравља (циљана 
вредност у 2021. години 2, остварена вредност 9) 
 
Образложење одступања од циљне вредности: Извршена је дезинфекција стамбених 
зграда на територији Градске општине. У другом кварталу је реализован Јавни конкурс 
за доделу средстава из буџета за реализацију програма/пројеката из области јавног 
здравља. 

 
 
 
 
ПРОГРАМ 13 - 1201 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
 
 
Опис програма: 
Подршка развоју културе на територији ГО Звездара остварује се кроз програмске 
активности и пројекте који за сврху имају очување, унапређење и представљање 
локалног културног наслеђа, добара и баштине на подручју наше општине. Програм се 
реализује у складу са Планом развоја културе ГО Звездара за период од 2021. до 2024. 
године (Скупштина ГО Звездара, XI 06-33 од 29.06.2021. године)  
 
 
Образложење спровођења програма у години извештавања: 
Укупна средства за реализацију програма Развој културе и информисања износе 
6.857.939 динара. Средства за реализацију програма била су планирана Одлуком о 
буџету ГО Звездара за 2021. годину („Службени лист града Београда“ бр. 146/20 и 15/21)  
у износу од 3.462.939 динара. Одељење за друштвене делатности је израдило пројекат 
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17. Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште којим је аплицирано на конкурс 
Министарства државне управе и локалне самоуправе у фебруару 2021. године. Пројекат 
је одобрен и уговором бр. 401-00-314/45/2021 од 23.03.2021.године закљученим између 
Министарства и Градске општине Звездара, за реализацију фестивала одобрена су 
средства у укупном износу од 3.395.000 динара. Како је, због епидемиолошке ситуације, 
реализација пројекта одложена за пролеће 2022. године, утрошена су само средства за 
исплату селектора фестивала који је селекцију донео током 2021. године, док ће  остала 
средства из пројекта бити утрошена током 2022. године. 
 
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 6.857.939 динара   
динара, а реализована су у износу од 3.457.278 динара или 50,41% у односу на план. 
Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 3.462.939 динара а 
реализована у износу од 3.362.938 динара или 97,11% у односу на годишњи план, за 
програм 1201 планирана су и трансферна средства од других нивоа власти (извор 07) у 
износу од 3.395.000 динара а утрошено је 94.340 динара или 2,78%.  
 
Циљ: Подстицање развоја културе 
 
Индикатор: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у 
култури који су одржани (циљана вредност: 13.000, остварена вредност 10.000) 
 
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности 
(смањење броја посетилаца) је последица епидемије заразне болести COVID-19 због које 
велики број планираних програма није могао бити реализован (нпр. Дечји позоришни 
фестивал Позориште звездариште који је одложен за наредну годину), док је мањи број 
програма реализован уз редукован број посетилаца у циљу поштовања важећих 
епидемиолошких мера.  
 
 
1201-0002 Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, функција 820 
 
Опис програмске активности: 
Суфинансирање програма/пројеката у култури путем јавног конкурса и организација 
манифестација и догађаја у области културе. 
 
Образложење спровођења програмске активности: 
На основу члана 40. Статута ГО Звездара (“Службени лист града Београда“ бр. 124/19), 
члана 76. став 4. Закона о култури (“Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – 
исправка и 6/20), Одлуке о буџету ГО Звездара за 2021.године („Службени лист града 
Београда“ бр. 146/20, 15/21 и 92/21) и Предлога Одлуке Комисије за избор пројеката у 
области културе за 2021. годину Х бр. 6–1–25/2021 од 8. 4. 2021. године, а по расписаном 
Јавном конкурсу ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање 
програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара чија је реализација 
предвиђена у 2021. години, објављеном 21.1.2021. године,  председник Градске општине 
Звездара је донео Oдлуку о избору пројеката у области културе који ће се суфинансирати 
из буџета ГО Звездара у 2021. години. Одлуком о избору пројеката бр. 020-2-27 од 
19.4.2021.г. одобренo је 19 пројеката од укупно 26 пристиглих на Конкурс (23 пријаве 
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правних лица и 3 пријаве физичких лица, од којих 2 подносиоца пројеката нису 
испуњавала формалне услове конкурса па нису ни разматрани, а 5 није одобрено). 
Пошто је рачун носиоца пројекта "Роми из времена" био у блокади, потписивање 
уговора са њим није било могуће, те је Решењем о додели средстава бр. 020-2-40 од 
19.5.2021.г. одобрено укупно 1.800.000 динара (од планираних 1.900.000 динара) за 
реализацију 18 изабраних пројеката. У складу са Законом о култури, Конкурс је објављен 
у штампаном јавном гласилу и исплаћени су хонорари за чланове Комисије за избор 
пројеката у области културе за 2021. годину. Са два подносиоца пројеката који су 
пристигли накнадно, у складу са Законом о култури, председник ГО Звездара је 
закључио уговоре у износу од по 50.000 динара, чиме је утрошен планиран износ 
средстава за ове намене - 1.900.000 динара. 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. У оквиру ове програмске активности рeализована је и традиционална 
манифестација "Летњи позоришни дани на Олимпу" за шта је утрошено 250.000 динара. 

 
За наведену програмску активност планирана су средства из прихода из буџета у износу 
од 2.462.939 динара, а утрошено је 2.362.938 динара или 95,94% у односу на годишњи 
план. 

 
Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде 
  
Индикатор: Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине (циљана 
вредност: 20, остварена вредност 20). 
 
12014001 – Пројекат – Позориште Звездарипте, функција 820 

Опис пројекта: 

Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште је стална манифестација у 
области културе од значаја за Градску општину Звездара ("Службени лист града  
Београда" бр. 15/15). То је међународни такмичарски фестивал који представља 
најбоља сценска остварења у позоришној продукцији за децу и младе.                                                               
О наградама у такмичарском програму одлучују два независна жирија: Стручни жири 
састављен од позоришних стручњака, који додељује појединачне награде у 7 
категорија и Дечји жири састављен од деце и младих узраста од 8 до 13 година, који 
додељује награде за представе у целини (прва, друга и трећа награда).                                                                                                                                                         
Поред такмичарског програма, у оквиру фестивала се реализује и богат пратећи 
програм: радионице, презентације, трибине, округли столови, сусрети са 
ствараоцима.. намењени деци и младима као публици, али и уметницима и 
стручњацима који се баве позориштем за децу и младе. Сви програми су инклузивног 
карактера и бесплатни, уз поштовање принципа родне равноправности и 
недискриминативности. 
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Образложење спровођења пројекта: 
 
Дана 12.10.2021. године одржана је седница Савета фестивала на којој је донета Одлука 
да се време одржавања 17. Дечјег позоришног фестивала Позориште Звездариште мења 
и са претходно утврђеног термина 14 - 19. новембар 2021. године помера на период 
април - мај 2022. године, уз праћење епидемиолошке ситуације и консултације са 
Министарством државне управе и локалне самоуправе. 
Министарство државне управе и локалне самоуправе је са Градском општином Звездара 
закључило анекс Уговора бр. 401-00-314/45/2021 од 23.03.2021. године којим је рок за 
реализацију пројекта продужен до краја јуна 2022. године. Неутрошена средства у 
износу од 3.300.660 динара су пренета у буџет за 2022. годину и биће утрошена за 
реализацију пројекта у складу са наменом распоређених средстава. 
 
За наведени пројекат планирана су средства трансфера од других 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. 

Циљ: Развој културних потреба и навика код деце предшколског и школског узраста на 
територији ГО Звездара 

Индикатор 1: Број одржаних представа (циљана вредност 12, остварена вредност 0) 

Образложење одступања од циљне вредности: Реализација фестивала је због погоршане 
епидемиолошке сиутације у новембру 2021.године одложена за период април - мај 
2022.године.  

Индикатор 2: Број деце која су посетила фестивал (циљана вредност 4.500, остварена 
вредност 0) 

Образложење одступања од циљне вредности: Реализација фестивала је због погоршане 
епидемиолошке сиутације у новембру 2021.године одложена за период април - мај 
2022.године.  

12014002 – Пројекат – Звездаријада, функција 820 

Опис пројекта: 

Фестивал културе младих „Звездаријада“ je стална мултидисциплинарна културна 
манифестација од значаја за Градску општину Звездара, у оквиру које се реализују 
различите програмске активности намењене деци и младима током школске године. Сви 
програми су бесплатни за младе од 15 до 25 година и сви имају једнако право и 
доступност за учешће у програмима манифестације, без дискриминације и издвајања по 
основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту 
боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и 
сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама.  
Програм манифестације се доставља школама/домовима ученика са подручја општине 



81 

 

Звездара  и чини саставни део Годишњег плана рада, у оквиру Програма сарадње са 
локалном заједницом. Градска општина Звездара расписује јавни позив за реализацију 
програмских активности у оквиру Звездаријаде фестивала културе младих, са 
предвиђеним новчаним износима за сваку област. Предлоге реализације програмских 
активности могу доставити установе културе, удружења грађана која делују у области 
културе и образовања, организације, агенције и друга правна лица, у складу са законом. 
Комисија за манифестације одлучује о избору организатора програмских активности за 
сваку област. 
 

Образложење спровођења пројекта: 
Током извештајног периода реализована је онлајн анкета са циљем испитивање потреба 
младих у области културе. Анкета је реализована на часовима грађанског васпитања у 
звездарским средњим и основним школама (учествовало је 1140 младих).   
Резултати анкете су обрађени и прослеђени Комисији за манифестације Градске општине 
Звездара, која је 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“, и у складу са исказаним 
потребама младих, донела Одлуку о утврђивању области културне делатности у којима 
ће се реализовати програми Фестивала културе младих – Звездаријада, у периоду 
септембар 2021 – јун 2022. године и висини финансијских средстава за сваку област. 
Jавни позив за достављање предлога програма у изабраним областима је расписан 20. 
јула 2021. године. Достављена су три предлога програма, за сваку област културе 
(књижевност, музичко стваралаштво и кинематографија) по један и изабрани су 
организатори активности и закључени уговори. За реализацију овог пројекта утрошено је 
планираних 1.000.000,00 динара. Током првог полугодишта школске 2021/2022. године је 
обављено информисање младих о могућностима учешћа и формиране су групе 
полазника, а радионице, такмичења и ревије, на основу консултација са директорима 
школа, због епидемиолошке ситуације и мера, ће се одржати у другом полугодишту. 
Реализација програма у оквиру Фестивала културе младих Звездаријада траје до 30. јуна 
2022. године. 

 

За наведени пројекат планирана су средства из прихода из буџета у укупном износу од 
1.000.000 динара и утрошена су у целости. 

Циљ: Развој различитих знања и вештина код младих за њихово активно учешће у 
различитим програмима у области културе 

Индикатор 1: Број едукативних програма(циљана вредност: 7, остварена вредност 0) 

Образложење одступања од циљне вредности: Реализација програма се одвија током 
школске 2021/2022 године, односно од 1. септембра 2021. до краја јуна 2022. године, а 
због епидемиолошких мера је реализација програма померена за друго полугодиште 
школске 2021/2022. године. Звездаријада се није финансирала током буџетске 2020. 
године, односно није било програмских активности у школској 2020/2021. години. 
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Индикатор 2: Број младих укључених у реализацију програма (циљана вредност 150, 
остварена вредност 0) 

Образложење одступања од циљне вредности: Због епидемиолошке ситуације је 
реализација померена за друго полугодиште школске 2021/2022. године 
 
 
ПРОГРАМ 14 – 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
 
Опис програма: 
Задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта се реализује кроз подршку 
годишњим и посебним програмима спортских организација и установа, у складу са 
одредбама 137. и 138. Закона о спорту. 
 
Образложење спровођења програма у години извештавања: 
Подржано је 46 годишњих програма спортских организација, укључујући и 20 васпитно-
образовних установа, које се у складу са Законом о спорту третирају као спортске 
организације. Такође подржано је и 9 посебних програма спортских организација. 
 
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 32.240.000 динара, а 
реализована у износу од 32.134.656 динара или 99,67% у односу на план. Приходи из 
буџета планирани су у износу од 17.440.000 динара, а реализовани су у износу од 
17.334.656 динара или 99,40% у односу на план, планирана  су и средства из трансфера 
од других нивоа власти (извор 07) у износу од 6.000.000 динара која су реализована у 
целости или 100% у односу на план. Средства из нераспоређеног вишка прихода и 
примања из ранијих година (извор 13) планирана су у износу од 8.712.609 динара и 
утрошена су у целости, као и неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 
ранијих година (извор 15) планирана су и утрошена у износу од 87.391 динар. 
 
Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки  града/општине 
 
Индикатор: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у 
области спорта (циљана вредност 30, остварена вредност 55) 
 
Образложење одступања од циљне вредности: Спортске организације стичу искуство у 
остваривању права у области спорта, боље се информишу и оснажују за израду и 
спровођење спортских програма 
 
 
1301-0001 - Програмска активност – Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима, функција 810 
 
Опис програмске активности: 
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства 
у буџету Градске општине Звездара прецизно су уређене Законом о спорту („Службени 
гласник РС“, бр. 10/16), Статутом града Београда и Статутом ГО Звездара. Остварују се 
кроз суфинансирање годишњих и посебних програма. Годишњи програми се достављају 
преко Спортског савеза Звездаре, овлашћеног територијалног спортског савеза, у складу 
са програмским календаром. Спортске организације достављају предлоге годишњих 
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програма територијалном спортском савезу, а Спортски савез Звездара доставља 
обједињене предлоге за наредну буџетску годину. Комисија за оцену програма у области 
спорта разматра програме и доноси Предлог одлуке о финансирању годишњих програма. 
Посебни програми се достављају по расписаном јавном позиву. 
 
Образложење спровођења програмске активности: 
Донета је Одлука о финансирању годишњих спортских програма, средства су 
трансферисана спортским организацијама са наведене позиције - укупно  21, такође 
донета је одлука о финансирању посебних спортских програма средства су 
трансферисана спортским организацијама са наведене позиције - укупно  9. 
 
 
За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу од 
5.300.000 динара и реализована су у целости. 
 
Износ од 4.380.000 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:  

 
РБ Назив 

сп. орг. Назив програма Одобрена средства 

1. Спортски савез Звездара Годишњи програм Спортског 
савеза Звездара       1,000,000 

2. Џудо клуб „Трудбеник“ Један више у сали, један мање 
на улици           80,000 

3. 
Кик бокс клуб „Раднички - 
Крсташ“ Заштитимо жене и децу         150,000 

4. 
Београдски кошаркашки 
клуб „Раднички“ Мини баскет-Макси здравље         400,000 

5. Карате клуб „Раднички“ „Вежбајмо за здравље“         150,000 

6. 
Спортско – плесни клуб 
«Креатива» 

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

       100,000 

7. 
Спортско удружење 
„Футсал Коњарник“ 

Редован годишњи програм за 
2021.годину        350,000 
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РБ Назив 
сп. орг. Назив програма Одобрена средства 

8. Шаховски клуб „Раднички“ 
Шах за све грађане општине 
Звездара-посебно децу, жене и 
особа са инвалидитетом. 

      350,000 

9. Јога центар „Сјај“ Јога за здраво старење      100,000 

10. 
Спортско удружење 
«Звездарица» Успешни бициклисти      150,000 

11. 
Спортско удружење 
«Звездарица» Звездарци на бициклу      150,000 

12. 
Џудо клуб «Партизан 
Велики Мокри Луг» 

Тренирај џудо у школама на 
Звездари      100.000 

13. Плесни клуб „Аурора“ Плесом за ментално и 
физичко здравље        100,000 

14. Џудо клуб „Павле Савић“ Тренирај џудо у школама на 
Звездари 100,000 

15. 
Шах клуб “Ћирило и 
Методије” Размишљај-Играј-Победи 100,000 

16. ФК „Звездара“  ФК Звездара- Школица 
фудбала 150,000 

17. ФК „Звездара“  ФК Звездара-Звездара куп 
2021 150,000 

18. Теквондо клуб „Кобра“ Ми смо кобре 180,000 

19. Рвачки клуб „Раднички“ 
Бављење звездарске омладине 
рвањем кроз тренинге и 
едукацију 

270,000 

20. 
Боксерски клуб „Раднички“ 
Београд 

Редован годишњи програм за 
2021.годину 100,000 

21. 
Кошаркашки клуб женски 
„Раднички Београд 

Кошаркашки женски тренинзи 
пионирки, кадеткиња-Школа 
кошарке ККЖ Раднички, са 
такмичењем у сезони 
2020/2021 

150,000 

Укупно                          4.380.000 
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РБ Назив 
сп. орг. Назив програма Одобрена средства 

 
 
Износ од 920.000 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. 
020-2-26/2021 од 15.04.2021. године, а у складу са Законом о спорту:  

 

РБ Назив сп. организације Назив програма Одобрена средства 

1. Спортски савез Звездара 
Организовање спортских 
кампова талентованих 
спортиста 

100.000 

2. Рвачки клуб „Раднички“ 

Циклус едукативних семинара 
за такмичарке и такмичаре 
млађих узрасних категорија 
звездарских и београдских 
рвачких клубова у циљу 
спречавања негативних појава 
у спорту 

65.000 

3. 
Београдски кошаркашки 
клуб „Раднички“ 

Здравствено-спортско-
психолошка едукација  
учесника у спорту 

70.000 

4. 
Друштво за спорт и 
рекреацију инвалида Преко спорта до здравља 80.000 

5. Плесни клуб „Аурора“ 
Спортско-плесни камп 
перспективних плесача ПК 
Аурора 

100.000 

6. Шаховски клуб „Раднички“ 
Спорстски развој 
талентованих шахиста „Камп-
шаховски шампиони Звездаре 

65.000 

7. Теквондо клуб „Кобра“ Пројекат „Камп Гоч 2021“ 80.000 

8. 
Спортско удружење 
„Звездарица“ Дишимо пуним плућима 70.000 
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РБ Назив 
сп. орг. Назив програма Одобрена средства 

9. Шаховски клуб „Слобода“ Школа шаха за децу и 
омладину 70.000 

10. 
Спортско удружење 
„Покрет за женску кошарку 
Марина Маљковић“ 

Буди здрава – играј кошарку 220.000 

 Укупно                          920.000 

 
 
Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се 
остварује јавни интерес у области спорта 
 
Индикатор 1: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране 
општине (циљана вредност 5, остварена вредност 9);  
 
Индикатор 2: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране 
општине (циљана вредност 14, остварена вредност 21) 
 
 
 
1301-0002 - Програмска активност - Подршка школском, предшколском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој култури, функција 810  
 
Опис  програмске активности: 
Закон о спорту, члановима 137. и 138, детаљно прописује надлежности градских 
општина и одређује да приоритет приликом финансирања имају програми који се односе 
на рекреативне програме, школски спорт и изградњу, одржавање и опремање спортских 
објеката. Наведено право се остварује кроз суфинансирање годишњих и посебних 
програма спортских организација. Васпитно образовне установе (школе, вртићи и 
факултети) имају статус организација у области спорта. Годишњи програми се 
достављају преко Спортског савеза Звездаре, овлашћеног територијалног спортског 
савеза, у складу са Програмским календаром.  Спортски савез Звездара до 1. јуна текуће 
доставља обједињене предлоге годишњих програма спортских организација за наредну 
буџетску годину. Комисија за оцену програма у области спорта разматра програма и 
доноси предлог одлуке о финансирању годишњих програма, а председник Општине, по 
усвојеном буџету, коначну одлуку. Годишњи програми обухватају програме који се 
реализују током целе године или у неком периоду године. Грађани општине могу да 
учествују бесплатно у подржаним програмима, да имају умањену чланарину или да 
остваре неку другу корист у клубу (котизација за такмичење, трошкови такмичења, 
набавка спортске опреме и реквизита и сл.)  
 
 
Образложење спровођења програмске активности: 
Одлуком председника ГО Звездара, а на основу предлога Комисије за оцену програма у 
области спорта, додељена су средства звездарским основним (12) и средњим  школама 
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(8),  Савезу за организовање  школских спортских такмичења за реализацију општинских 
такмичења основних и средњих школа, као и програмима Карате клуба „Звонко 
Осмајлић“, Шаховског клуба "Слобода", Плесног клуба "Спин" и  Друштва за спорт и 
рекреацију инвалида Општине Звездара за организовање рекреације за особе са 
инвалидитетом. Уговор са Предшколском установом Звездара није реализован. 
 
За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу од 
3.700.000 динара, а у извештајном периоду утрошено је 3.594.778 динара или 97,16% у 
односу на годишњи план.  
 
У извештајном периоду одобрена су финансијска средства за реализацију пројеката: 

Одлуком о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација број 
020-2-121/20 од 31.12.2020. године на основу Предлога одлуке X број 66-1-7/20 од 
30.12.2020. године која је саставни део Одлуке и који се односе на рекреативне програме, 
школски спорт и изградњу, одржавање и опремање спортских објеката задовољавају се 
потребе у реализацији спортских активности у овиру редовних и ваннаставних школских 
програма, финансиране су спортске организације и васпитне установе. 

Средства у износу од 1.440.000 динара трансферисана су спортским организацијама: 

 

РБ Назив 
сп. орг. Назив програма Одобрена средства 

1. 
Савез за организовање 
школских спортских 
такмичења 

Програм школских спортких 
такмичења на општинском 
нивоу 

1,000,000 

2. Плесни клуб «Спин» 
Од рекреације до спортског 
плеса 100,000 

3. 
Друштво за спорт и 
рекреацију инвалида 
Звездара 

Заједно на Олимпу 180,000 

4. Шаховски клуб „Слобода“ Учи-Играј шах-Размишљај 70,000 

5. Карате клуб „Звонко 
Осмајлић“   

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

90,000 

Укупно 1.440.000 

 

  

Средства у износу од 2.260.000 динара трансферисана су васпитно-образовним 
установама:  
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РБ Назив 
сп. орг. Одобрени износ 

1 
ОШ „Марија Бурсаћ“ 

100.000 

2 ОШ „Вељко Дугошевић“ 115.000 

3 ОШ „Иван Горан Ковачић“ 115.000 

4 ОШ „1300 каплара“ 100.000 

5 ОШ „Дeспот Стефан Лазаревић“ 130.000 

6 ОШ „Павле Савић“ 175.000 

7 ОШ “Драгојло Дудић“ 100.000 

8 ОШ „Владислав Петковић Дис“ 100.000 

9 ОШ „Десанка Максимовић“ 100.000 

10 ОШ „Стеван Синђелић“ 115.000 

11 ОШ „Ћирило и Методије“ 100.000 

12 ОШ „Јелена Ћетковић“ 100.000 

13 Шеста београдска гимназија 120.000 

14 Седма београдска гимназија 100.000 

15 Геодетска техничка школа 100.000 

16 
Школа за машинство и уметничке занате 
Техноарт Београд 

100.000 

17 Медицинска школа 100.000 

18 Зуботехничка школа 100.000 

19 Фармацеутско- физиотерапеутска школа 100.000 

20 ГТШ „Бранко Жежељ“ 90.000 

21 Предшколска установа „Звездара“ 100.000 

 Укупно 2.260.000 

 

 
По изводу од 30.07.2021. године. износ од 40,00 динара представља повраћај 
неутрошених средстава од ОШ „Ћирило и Методије“. 
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По изводу од 17.12.2021. године износ од 46,00 динара представља повраћај 
неутрошених средстава од Медицинске школе. 
 
По изводу од 28.12.2021. године износ од 4.480,00 динара представља повраћај 
неутрошених средстава од Школе за машинство и уметничке занате Техноарт Београд. 
 
По изводу од 30.12.2021. године износ од 36,40 динара представља повраћај 
неутрошених средстава од ОШ „Јелена Ћетковић“ и 59,38 динара од VI београдске 
гимназије. 
 
По изводу од 31.12.2021. године износ од 100.000,00 динара представља повраћај 
неутрошених средстава, уговор са Предшколском установом „Звездара“ није реализован 
и 560,00 динара представља повраћај средстава од ОШ „Владислав Петковић Дис“. 
 
У извештајном периоду је утрошено 3.594.778 динара. 
 
 
Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта 
 
Индикатор: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском 
спорту (циљана вредност 14, остварена вредност 18) 
 
 
Образложење одступања од циљне вредности: Приказан је број спортских сала у 
основним и средњим школама у којима су се реализовали програми који су подржани из 
буџета Градске општине Звездара. 
 
Циљ 2: Повећање учешћа девојчица у спортским активностима 
 
Индикатор: Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број 
школске деце (циљана вредност 900, остварена вредност 922) 
 
 
1301-0004 - Програмска активност – Функционисање локалних спортских установа, 
функција  810 
 
Опис програмске активности: 
Спорт и омладина 
 
Образложење спровођења програмске активности: 
Остварени план спортско-рекеативних и културно-забавних активности у 2021. години 
Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом, служба 
спортског менаџмента Јавног предузећа Спортски центар  ,,Олимп-Звездара"  у сарадњи са 
Градском општином Звездара и Градским секретаријатом за спорт и омладину велики 
значај придаје промоцији рекреативног спорта и здравих стилова живљења. У том смислу 
креирани су разноврсни програми рекреације са тежњом да се покрије  широк спектар 
потреба корисника различитих категорија: деца и млади, одрасли, старији, мушкарци и 
жене. Осим спортско-рекреативних програма и манифестација током године се одржава и 
велики број промотивних, забавних и културних манифестација. Спортски центар 
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„Олимп“ је наставио са организовањем спортских и културних манифестација које су се 
одржавале и у ранијим годинама, али је своју понуду допунио и низом нових активности.. 
Летњи позоришни дани на „Олимпу“ – традиционално је у сарадњи са Градском 
општином Звездара организовано седам позоришних представа у амфитеатру од 23. – 29. 
августа. У данима када је падала киша представе су одржане у позоришту „Пан театар“. 
Спортски дан на „Олимпу“ у организацији ГО Звездара – одржан је 23. августа, а циљ 
манифестације је била промоција спорта међу младима. Грађани су узели учешће у 
различитим активностима као што су женски фудбал, кик-бокс, одбојка и кошарка. 
Такмичење особа са инвалидитетом је организивано почетком септембра на базену 
Спортског центра „Олимп – Звездара“. Оно се традиционално одржава у сарадњи са 
Савезом особа са инвалидитетом Београда и Друштвом за спорт и рекреацију инвалида 
Звездаре. Такмичење је окупило велики број особа са инвалидитетом, које су узеле учешће 
у неколико дисциплина. 
 

За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 
22.340.000 динара, а реализована су у истом износу или 100,00% у односу на годишњи 
план. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у износу од 7.540.000 
динара и реализована у истом износу или 100,00% у односу на годишњи план, за 
програмску активност 1301-0004 планирана су и трансферна средства од других нивоа 
власти (извор 07) у износу од 6.000.000 динара која су утрошена у целости, као и 
средства из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) која 
су планирана и утрошена у износу од 8.712.609 динара и неутрошена средства донација, 
помоћи и трансфера из ранијих година (извор 15) која су планирана и утрошена у износу 
од 87.391 динара.  
 
Средства у износу од 5.000.000 динара (извор финансирања 01 и 13) 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 17.340.000 динара (извор 01,07,13 и 15) трансферисана су ЈП ''СЦ 
Олимп-Звездара'' за обезбеђење текуће ликвидности и превазилажење поремећаја у 
пословању условљеног пандемијом вируса корона.   

 
Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта 

Индикатор: Број програма које реализују установе из области спорта (циљана вредност 
8, остварена вредност 10) 

 

13010005 – Програмска активност – Спровођење омладинске политике, функција 
950 

Опис програмске активности: 
Повезивање младих са образованим и културним институцијама у циљу бољег 
образовања и развоја младих на територији ГО Звездаре. 
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Образложење спровођења програмске активности: 
 
Подржано је 7 програма удружења грађана. 
 
За наведену програмску активност планирана су средства прихода из буџета у износу од 
900.000 динара а утрошено је 899.878 динара или 99,99% 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. 80/19) 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. 

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности 

Индикатор 1: Број младих корисника услуга мера омладинске политике (циљана 
вредност 200, остварена вредност 217) 

Индикатор 2: Број младих жена корисника услуга (циљана вредност 100, остварена 
вредност 100) 

 
 
ПРОГРАМ  9 – 2002 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
 
Опис програма: 
Подршка основном образовању и васпитању 
 
Образложење спровођења програма у години извештавања: 
Сви планирани пројекти су реализовани по плану, у складу са захтевима школа и 
дефинисаним надлежностима.Разлика у износу је настала као последица планираних и 
стварно изведених радова. Остварена вредност показатеља учинка - просечног броја 
поена на матурском испиту у границама планираног. 
 
За наведени програм планирана су средства у укупном износу од 31.464.826 динара, а 
утрошено је 30.726.052 динара или 97,65% у односу на годишњи план 
 
Циљ: Унапређење квалитета основног образовања  

Индикатор: Просечан број поена на матурском испиту (циљана вредност 19,20; 
остварена вредност 30,48)   

Образложење одступања од циљне вредности:  

Када је утврђивана вредност просечног броја поена нису се рачунали поени 
комбинованог теста, већ само поени из српског језика и математике. Ученици 
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звездарских школа су из ова два предмета имали укупно 19,11 поена што одговара 
планираној вредности, а у табели је приказана просечна вредност поена који су ученици 
постигли из српског језика, математике и комбинованог теста, укупно на завршно 
испиту. 

 
2002-0001 – Програмска активност – Функционисање основних школа, функција 
912 

Опис програмске активности: 
Кроз ову програмску активност успоставља се квалитетније функционисање основних 
школа на територији општине Звездара 
 
Образложење спровођења програмске активности 
У току буџетске године додељене су награде ученицима генерације, ученицима који су 
освојили једно од прва три места на републичким такмичењима која се налазе у 
Календару републичких такмичења за основне и средње школе, и њиховим 
наставницима менторима, као и поклони за ђаке прваке; промоција најбољих ученика на 
10 билборда на Звездари, организована је припремна настава за ученике завршног 
разреда, финансирани су трошкови превоза ученика на републичка такмичења; извођени 
су радови на текућим поправкама и одржавању школских објеката и радови на хитним 
интервенцијама; 
 
За наведену програмску активност планирана су средства у укупном износу од 
31.464.826 динара која су реализована су у износу од 30.726.052 динара или 97,65% у 
односу на годишњи план. Поред средстава из прихода из буџета која су планирана у 
износу од 28.264.826 динара а реализована у износу од 27.803.612 динара или 98,37% 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 3.200.000 динара а 
реализована су у износу од 2.922.440 динара или 91,33%. 

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

Износ од 147.224 динара је утрошен на превоз ученика на републичко и међународно 
такмичење.  

Износ од 4.428.361 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. 
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Износ од 3.355.390 динара утрошен је за исплату новчаних награда ученицима који су 
освојили прву, другу и/или трећу награду на републичким и међународним такмичењима 
која се налазе у Календару такмичења и смотри Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и њиховим наставницима-менторима и поклоне за ђаке прваке. 

Износ од 520.000 динара утрошен је за услугу постављања билборда за ученике 
генерације. 

Средства у износу од 18.581.246 динара утрошена су за набавку радова на текућем 
одржавању основних школа на територији ГО Звездара. 

Средства у износу 2.642.356 динара утрошена су за набавку радова по хитним 
интервенцијама у објектима основних школа на територији Градске општине Звездара. 

Средства у износу од 635.477 динара трансферисана су школама за покривање трошкова 
одржавања објеката. 

 
Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама  
 
Индикатор 1: Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на 
укупан број деце у школама (циљана вредност: 23 , остварена вредност: 120) 
 
Образложење одступања од циљне вредности: Поред ученика генерације који су 
награђени из буџета ГО Звездара, укупно 23 ученика, у току буџетске године награђено 
је још 9 ученика за освојене награде на републичким такмичењима у школској 
2019/2020. години и 90 ученика за освојене награде на републичким такмичењима у 
школској 2020/2021. години. 
 
Индикатор 2: Број објеката школа у којима је унапређен квалитет боравка деце (циљана 
вредност 4, остварена 2) 
 
 
 
 
ПРИЛОГ БР. 6 
 
ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 
 
 
Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак 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: 
- програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, 
дефинисан је циљ „Унапређење заштите сиромашних“, а индикатор „број жена у односу 



























































   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 

 

Извештај о извршеној ревизији 

консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета  

за годину завршену 

 31. децембра 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 29. април 2022. године



 

 

 

 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 
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Извештај независног ревизора  

 

Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета Градске Општине 

Звездара за 2021. годину: 
 

- Биланс стања 
 

- Биланс прихода и расхода 
 

- Извештај о капиталним издацима и примањима 
 

- Извештај о новчаним токовима 
 

- Извештај о извршењу буџета 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 

СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

        

 
Мишљење ревизора 

 

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна 

буџета Градске Општине Звездара за 2021. годину, који се састоје од:  

• биланса  стања  на  дан 31. децембра 2021. године; 

• биланса прихода и расхода за 2021. годину; 

• извештаја о капиталним издацима и примањима за 2021. годину; 

• извештаја о новчаним токовима за 2021. годину; 

• извештај о извршењу буџета за 2021. годину; 

 

По нашем мишљењу, осим за наведено у оквиру поднаслова Основа за квалификовано 

мишљење, приложени консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета Градске 

Општине Звездара, истинито и објективно приказују финансијски положај Градске Општине 

Звездара на дан 31. децембра 2021. године, као и приходе и расходе; капиталне издатке и 

примања; новчане токове; и извршење буџета за 2021. годину, а у складу са законским и 

другим прописима о буџетском систему Републике Србије. 

 

Основа за квалификовано мишљење  

 

Домаће акције и остали капитал (АОП 1039) у активи консолидованог биланса стања, као и 

финансијска имовина (АОП 1224) у пасиви консолидованог билансу стања на дан 31.12.2021. 

године, приказани су у износу од 128.000 хиљада динара. Ових 128.000 хиљада динара, односе 

се на учешће Градске Општине Звездара у основном капиталу Јавног Предузећа спортски 

центар Олимп – Звездара, Београд (у даљем тексту ЈП). У регистру Агенције за привредне 

регистре Републике Србије (у даљем тексту АПР) Градска Општина Звездара, уписана је као 

власник 100% капитала ЈП. Истовремено, укупан износ основног капитала ЈП, регистрован у 

АПР износи 105.000 хиљада динара и односи се на износ који је конверзијом дуга у капитал, а 

на основу одлуке скупштине општине, Градске Општине Звездара о повећању неновчаног 

основног капитал број 011-1-8 од 25.3.2015. године (објављена у Службеном гласнику Града 

Београда број 15 од 25.3.2015.) регистрован у АПР. Преосталих 23.000 хиљаде динара (у 

односу на укупних 128.000 хиљада динара) који су признати на предметним позицијама у 

консолидованом билансу стања Градске Општине Звездара на дан 31.12.2021. и 31.12.2020. 

године, није уписан у регистар АПР као основни капитал ЈП и представља вредност извршених 

инвестиционих радова на адаптацији амфитеатра спортског центра ЈП, у периоду 1.1.2012. до 

10.4.2012. године, које је финансирала Градска Општина Звездара. 

 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији и стандардима ревизије применљивим у 

Републици Србији. Наша одговорност у складу са тим прописима је ближе описана у делу 

нашег извештаја Одговорност ревизора за ревизију појединачних финансијских извештаја. Ми 

смо независни у односу на Градску Општину Звездара, у складу са Кодексом етике за 

професионалне рачуновође издатим од стране Одбора за етичке стандарде за рачуновође 

(укључујући "Међународне стандарде независности") („ИЕСБА Кодекса“), заједно са етичким 

захтевима који су релевантни за нашу ревизију појединачних финансијских извештаја у 

Републици Србији, где смо ми испунили друге наше етичке одговорности у складу са овим 

захтевима и "ИЕСБА Кодексом". Сматрамо да су ревизорски докази које смо прибавили 

довољни и одговарајући и пружају основ за изражавање нашег квалификованог мишљења. 
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Одговорност руководства Градске Општине Звездара за финансијске извештаје   

 

Руководство Градске Општине Звездара је  одговорно  за  састављање и истинито и објективно 

приказивање консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета, а у складу са 

законским и другим прописима о буџетском систему Републике Србије, као и за успостављање 

таквих интерних контрола за које руководство сматра да су релевантне за припрему ових 

финансијских извештаја, који не садрже материјално значајне грешке, настале било због 

проневере  или  због  грешака у раду. 

 

Приликом састављања консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета, 

руководство Градске Општине Звездара је одговорно да процени способност да Градска 

Општина Звездара настави своје активности у складу са начелом сталности пословања, и да 

обелодани, ако је то применљиво, питања која се односе на сталност пословања и коришћене 

претпоставке сталности пословања као рачуноводствене основе.  

 

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја 

 

Наш циљ јесте да стекнемо разумни ниво уверавања да ли консолидовани финансијски 

извештај завршног рачуна буџета, Градске Општине Звездара, узети у целини, не садрже 

материјално значајне грешке, настале било због проневере или због грешака у раду, и да 

издамо извештај ревизора који садржи наше мишљење. Разуман ниво уверавања је висок 

степен уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија обављена у складу са Законом о 

ревизији Републике Србије и стандардима ревизије применљивим у Републици Србији увек 

открити материјално значајну грешку ако она постоји. Грешке могу настати због проневере 

или грешке у раду и сматрају се материјално значајним ако се разумно може очекивати да би 

оне, појединачно или збирно, могле утицати на економске одлуке корисника донете на основу 

ових појединачних финансијских извештаја. 

 

Као саставни део ревизије у складу са Законом о ревизији Републике Србије и стандардима 

ревизије применљивим у Републици Србији, ми примењујемо професионално просуђивање и 

одржавамо професионални скептицизам у току обављања ревизије. Ми такође: 
 

• Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално  значајних  грешака  у 

финансијским извештајима, настале било због проневере или због грешака у раду, 

креирамо и спроводимо ревизорске процедуре као одговор на те ризике, и прибављамо 

довољне и одговарајуће ревизорске доказе који пружају основ за изражавање нашег 

мишљења. Ризик да неће бити откривене материјално значајне грешке настале због 

проневере је већи од оног који се односи на грешке у раду, будући да проневера може 

укључити удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно приказивање, или 

избегавање интерних контрола. 
 

• Стичемо  разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију са циљем 

креирања ревизорских процедура које су одговарајуће за дате околности, али не и у циљу 

изражавања мишљења о ефективности интерних контрола. 
 

• Оцењујемо примереност примењених рачуноводствених политика и разумност 

рачуноводствених процена и повезаних обелодањивања  које  је  извршило руководство. 
 

• Доносимо закључак о оправданости примене начела сталности пословања као 

примењене рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених 

ревизорских доказа, о томе да ли постоји материјална неизвесност у погледу догађаја или 

околности који могу значајно довести у питање способност ентитета да послује у складу 

са начелом сталности пословања. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, 

дужни смо да у нашем извештају ревизора скренемо пажњу на релевантна 

обелодањивања у појединачним финансијским извештајима или, ако таква 
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обелодањивања нису адекватна, да модификујемо наше мишљење. Наши закључци су 

засновани на ревизорским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. 

Међутим, будући догађаји или околности могу утицати да ентитет престане да послује у 

складу са начелом сталности пословања. 
 

• Оцењујемо општу презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, 

укључујући и обелодањивања, и да ли финансијски извештаји приказују основне 

пословне промене и догађаје на начин којим је постигнуто њихово објективно 

приказивање. 

 

Саопштавамо руководству, између осталог, питања у вези са планираним обимом и динамиком 

ревизије и значајним ревизорским налазима, укључујући и било које значајне недостатке у 

интерним контролама које смо идентификовали у току наше ревизије. 

 

 

     

 

 

Београд, 29.4.2022. године          

                                                                                                         Др Миливоје Цветиновић 

        Лиценцирани овлашћени ревизор 
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