НАЦРТ
На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,
142/2014 и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/16), члана
52 Статута Градске општине Палилула ("Службени лист града Ниша" бр. 123/08 , 109/12 и 40/17), Веће Градске општине Палилула,
на седници одржаној дана___________2018. године, донело је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ЗА 2018. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2018. годину (у даљем тексту: буџет)
састоје се од:
ОПИС

Износ у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

130,125,970.00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

130,125,970.00

- буџетска средства

119,125,970.00

- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

0.00
11,000,000.00
0.00
142,125,970.00

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

139,225,970.00

- текући буџетски расходи

128,225,970.00

- расходи из сопствених прихода
- донације

0.00
11,000,000.00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

2,900,000.00

- текући буџетски издаци

2,900,000.00

- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

0.00
0.00
-12,000,000.00
0.00
-12,000,000.00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од продаје финансијске имовине

0.00

2. Примања од задуживања

0.00

3. Неутрошена средства из претходних година
4. Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

12,000,000.00
0.00
12,000,000.00

Опис

Економска
класификација

Средства из
буџета

1

2

3

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
2. Непорески приходи, од чега
-накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4. Донације
5. Трансфери
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Дотације и трансфери
6. Издаци за социјалну заштиту
7. Остали расходи

130,125,970.00
71
711
713
714
74
7415
77
731+732
733
8

52,473,970.00
34,323,970.00
18,000,000.00
150,000.00
32,480,000.00
32,100,000.00
600,000.00
11,000,000.00
33,572,000.00
0
142,125,970.00

4
41
42
44
45
46
47
48+49

139,225,970.00
63,934,370.00
54,855,000.00
0
0
8,876,600.00
2,760,000.00
8,800,000.00

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5

2,900,000.00

92

0

IV. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

0

1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и
пословних банака

911

0

9113+9114
9111+9112+9115
9116+9117+9118
912

0

V. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

0

1. Отплата главнице домацим кредиторима
1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и
пословним банкама

611

0

6113+6114
6111+6112+6115+
6116+6117+6118
612

0

62

0

1.2. Задуживање код осталих кредитора
2. Примања од иностраног задуживања

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
VI. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа
3)

3213

0
0

0
0

12,000,000.00

Члан 2.
Буџет Градске општине Палилула за 2018. годину састоји се од :
1) укупних прихода и примања у износу од 130.125.970,00 динара,
2) укупних расхода и издатака у износу од 142.125.970,00 динара,
3) буџетског суфицита/дефицита у износу од 12.000.000,00 динара
Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита у износу од
12.000.000,00 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година у износу од 12.000.000,00 динара.
Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 2.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Председник Градске општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси
решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 500.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему за
финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што
су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести,
еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе
живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Председник Градске општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси
решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.
Члан 5.
Укупна примања и издаци буџета Градске општине Палилула за 2019. годину процењују се у износу
од 144.000.000,00 динара, за 2020. годину у износу од 146.000.000,00 динара.

Члан 6.
Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 142.125.970,00 динара распоређују се према
економској класификацији у следећим износима:
Позиција Група
Конто
Врста
Износ
320000

321311

711000

Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне
године

711111

Порез на зараде

2.

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства

3.

711191

Порез на остале приходе

4.

711192

Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом

5.

711193

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

713000
713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких
лица

7.

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица

714000

10,000.00
2,000,000.00
13,970.00
100,000.00
18,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00

Порези на добра и услуге
714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који пропадају јединици локалне самоуправе

732151

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа
општина

732000
9.

32,200,000.00

Порез на имовину

6.

150,000.00
150,000.00

Донације од међународних организација

733000

11,000,000.00
11,000,000.00

Трансфери од других нивоа власти

10.

733157

Текући трансфери градова у корист нивоа
општина

11.

733253

Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина

741000

33,572,000.00
33,472,000.00
100,000.00
32,100,000.00

Приходи од имовине

12.

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне сврхе,осим
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности

32,000,000.00

13.

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

100,000.00

742000
14.
15.

Приходи од продаје добара и услуга
742251

Општинске административне таксе

742351

Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације
општине

743000

16.

744000

17.

100,000.00
20,000.00
150,000.00

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета
имовинска корист у том поступку

150,000.00

10,000.00

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

744151
745000

120,000.00

Новчане казне и одузета имовинска корист

743351

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист
нивоа општина
Мешовити и неодређени приходи

12,000,000.00

34,323,970.00

Порези на доходак, добит и капиталне добитке

1.

8.

12,000,000.00

10,000.00
100,000.00

18.

745150
771000

19.

100,000.00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771111

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

100,000.00
100,000.00

Меморандумска ставка за рефундацију расхода из претходне
године

772000
20.

Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина

772111

Меморандумска ставка за рефундацију расхода буџета Републике из
претходне године

500,000.00
500,000.00

800000

Примања од продаје нефинансијске имовине

0.00

0.00

910000

Примања од задуживања

0.00

0.00

130,125,970.00

130,125,970.00

142,125,970.00

142,125,970.00

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Члан 7.

4

Група

Категорија

Класа

Приходи и примања буџета Градске општине Палилула намењени су за расходе и издатке по врстама у
следећим износима:

Опис

Укупна
средства

Структура
%

Текући расходи
41

Расходи за запослене
411 Плате, додаци и накнаде запослених

51,030,000.00

35.90

9,134,370.00

6.43

414 Социјална давања запосленима

1,300,000.00

0.91

415 Накнаде трошкова за запослене

1,770,000.00

1.25

700,000.00

0.49

54,855,000.00

38.60

421 Стални трошкови

Коришћење услуга и роба

6,000,000.00

4.22

422 Трошкoви путовања

1,300,000.00

0.91

35,785,000.00

25.18

424 Специјализоване услуге

5,750,000.00

4.05

425 Текуће поправке и одржавање

2,000,000.00

1.41

426 Материјал

4,020,000.00

2.83

8,876,600.00

6.25

510,000.00

0.36

423 Услуге по уговору

46

Донације, дотације и трансфери
463 Трансфери осталим нивоима власти
465 Остале дотације и трансфери

47

Социјално осигурање и социјална заштита
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

48

Остали расходи
481 Дотације невладиним организацијама
482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
484 елементарних непогода или других природних
узрока

49

Административни трансфери из буџета
499 Средства резерве

5

44.98

412 Социјални доприноси на терет послодавца

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
42

63,934,370.00

8,366,600.00

5.89

2,760,000.00

1.94

2,760,000.00

1.94

6,300,000.00

4.43

3,800,000.00

2.67

300,000.00

0.21

2,000,000.00

1.41

200,000.00

0.14

2,500,000.00

1.76

2,500,000.00

1.76

2,900,000.00

2.04

100,000.00

0.07

Издаци за нефинансијску имовину
51

Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
513 Остале некретнине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО

2,000,000.00
700,000.00

1.41
0.49

100,000.00

0.07

142,125,970.00

100.00

Члан 8.
Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:
Функц.
Класиф.

ОПИС

000
070
100
111
130
150
400
411
474
800
810
820
830

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована
на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне услуге - истраживање и развој
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални послови
Вишенаменски развојни пројекти
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
УКУПНО:

Укупна
средства

Структура
%

2,000,000.00

1.41

2,000,000.00
132,660,970.00
50,062,925.00
79,898,045.00
2,700,000.00
1,815,000.00
500,000.00
1,315,000.00
5,650,000.00
3,300,000.00
1,900,000.00
450,000.00
142,125,970.00

1.41
93.34
35.22
56.22
1.90
1.28
0.35
0.93
3.98
2.32
1.34
0.32
100.00

Члан 9.

Издаци буџета по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следецим износима:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат

1

Назив

2

1501

3
Програм 3 - Локални економски развој

1501-0003
0901

Програм 11- Социјална и дечија заштита
0901-0001

1201

Социјалне помоћи
Програм 13 - Развој културе

1201-0002
1201-0004
1301

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања
Програм 14- Развој спорта и омладине

Средства из
буџета

4

Структура %

Сопствени и
други приходи

Укупна
средства

Надлежан орган/особа

7

8

5

6

500,000.00

0.38

0.00

500,000.00

500,000.00

0.38

0.00

500,000.00

2,000,000.00

1.53

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1.53

0.00

2,000,000.00

1,450,000.00

1.11

0.00

1,450,000.00

1,000,000.00

0.76

0.00

1,000,000.00

450,000.00

0.34

0.00

450,000.00

Никола Божић
заменик председника
општине
Бојана Јовић,
члан већа
Милан Андрејић,
члан већа
Александар Ждрале
председник општине

6,900,000.00

5.26

0.00

6,900,000.00

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима

3,300,000.00

2.52

0.00

3,300,000.00

Лазар Динић,
члан већа

1301-0005

Спровођење омладинске политике

3,600,000.00

2.75

0.00

3,600,000.00

Ивана Јовић, координатор
канцеларије за младе

68,898,045.00

52.54

11,000,000.00

79,898,045.00

66,398,045.00

50.64

11,000,000.00

77,398,045.00

0602

Програм 15-Локална самоуправа
0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0602-0009

Текућа буџетска резерва

2,000,000.00

1.53

0.00

2,000,000.00

0602-00010

Стална буџетска резерва

500,000.00

0.38

0.00

500,000.00

51,377,925.00

39.18

0.00

51,377,925.00
18,376,850.00

2101

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе
2101-0001

Функционисање скупштине

18,376,850.00

14.01

0.00

2101-0002

Функционисање извршних органа

31,686,075.00

24.16

0.00

8,000.00

0.01

0.00

60,000.00

0.05

0.00

0602-П1

"Доступност здравствених услуга намењених женама са
акцентом на жене из сеоских средина"

0602-П2

"Подршка самохраним родитељима"

Марија Брајдић,
начелник Управе
Марија Брајдић,
начелник Управе
Марија Брајдић,
начелник Управе

Адриана Анастасов,
председник скупштине
Александар Ждрале
31,686,075.00
председник општине
Драган Стоиљковић,
8,000.00
Одсек за послове
кабинета
Јаворка Ранђеловић,
60,000.00
одборница СО Палилула

0602-П3

"Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање
интегритета личности"

15,000.00

0.01

0.00

15,000.00

Адриана Анастасов,
председница СО Палилула

0602-П4

"Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и
запошљавање кроз едукацију у области предузетништва"

42,000.00

0.03

0.00

42,000.00

Милан Николић, Одсек за
привреду и локални
развој

0602-П5

"Радост Европе"

150,000.00

0.11

0.00

150,000.00

0602-П6

"Палилулско вече"

650,000.00

0.50

0.00

650,000.00

0602-П7

"Општинска слава - Сабор српских светитеља"

300,000.00

0.23

0.00

300,000.00

0602-П8

"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"

90,000.00

0.07

0.00

90,000.00

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

131,125,970.00

Члан 10.
Одлуком о буџету Градске општине Палилула нису планирани капитални издаци за 2018., 2019. и 2020. годину.

100.00

11,000,000.00 142,125,970.00

Лазар Динић,
члан већа
Никола Божић
заменик председника
општине
Милош Стојиљковић,
члан већа
Ивица Стојановић,
члан већа

Раздео

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Укупни расходи и издаци према економској и функционалној класификацији и према директним буџетским корисницима распоређују се на
следећи начин:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

01

01

Укупна средства

8

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0001

Функционисање Скупштине
111

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

411
412
414
415
422
423
465
01

01

3,150,000.00
563,850.00
100,000.00
70,000.00
100,000.00
14,000,000.00
393,000.00
18,376,850.00
18,376,850.00
18,376,850.00
18,376,850.00

Пројекат: "Доступност здравствених услуга намењених
женама са акцентом на жене из сеоских средина"

2101-П1

474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
8.

423
01
01

2101-П2

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П1
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П1

8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00

Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"
474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
9.

472
01
01

2101-П3

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П2
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П2
Пројекат: "Насиље у породици/партнерском односу –
угрожавање интегритета личности"

60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00

474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
10.

423
01
01

15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

Пројекат: "Пружање помоћи женама за лакше
самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у
области предузетништва"

2101-П4

474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
11.

423
01
01
01

02

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П3
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П3

01

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П4
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П4
Извори финансирања за Програм 16
Приходи из буџета
Укупно за програм 16:

42,000.00

18,501,850.00
18,501,850.00

УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ

18,501,850.00

42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0004

ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
830
12.

423
01
01
01

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830
Приходи из буџета
Укупно за функцију 830
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0004
Извори финансирања за Програм 13
Приходи из буџета
Укупно за програм 13:

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа
111

450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

411
412
414
415
422
423
424
465
01

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002

1,575,000.00
281,925.00
100,000.00
50,000.00
300,000.00
14,000,000.00
2,000,000.00
196,500.00
18,503,425.00
18,503,425.00

01
01

02

02

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002
Извори финансирања за Програм 16
Приходи из буџета
Укупно за програм 16:

18,503,425.00
18,503,425.00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005

СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
150

Опште јавне услуге
21.
22.

423
424
01
01
01

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 150
Приходи из буџета
Укупно за функцију 150
Извори финансирања за програмску активност 1301-0005
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0005
Извори финансирања за Програм 14
Приходи из буџета
Укупно за програм 14:
УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА

03

18,503,425.00
18,503,425.00

01

2,200,000.00
500,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
21,653,425.00

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1501

Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0003

Подстицаји за развој предузетништва
411

Општи економски и комерцијални послови
23.

463
01
01
01

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 411
Приходи из буџета
Укупно за функцију 411
Извори финансирања за програмску активност 1501-0003
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0003
Извори финансирања за Програм 3
Приходи из буџета
Укупно за програм 3:

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Социјалне помоћи
070
24.

472
01
01
01

1201

Социјална помоћ угроженом становништву
не класификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001
Извори финансирања за Програм 11
Приходи из буџета
Укупно за програм 11:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

1201-0002
820

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
25.

481
01
01
01

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002
Извори финансирања за Програм 13
Приходи из буџета
Укупно за програм 13:

1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810
26.
27.
28.

465
472
481
01
01

1301-0005

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001

1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

1,800,000.00
500,000.00
1,000,000.00
3,300,000.00
3,300,000.00
3,300,000.00
3,300,000.00

Спровођење омладинске политике
820
29.
30.

472
481
01
01
01

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност 1301-0005
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0005
Извори финансирања за Програм 14
Приходи из буџета
Укупно за програм 14:

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа
111

200,000.00
700,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

411
412
414
415
422
423
424
465
481
01
01

2101-П5

1,000,000.00

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002
Пројекат: "Радост Европе"

7,350,000.00
1,315,650.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
150,000.00
1,800,000.00
1,117,000.00
1,000,000.00
13,182,650.00
13,182,650.00
13,182,650.00
13,182,650.00

474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
40.

424
01
01

2101-П6

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П5
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П5

150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00

Пројекат: "Палилулско вече"
474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
41.
42.

423
424
01
01

2101-П7

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П6
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П6

550,000.00
100,000.00
650,000.00
650,000.00
650,000.00
650,000.00

Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"
474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
43.

423
01
01

2101-П8

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П7
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П7

300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00

Пројекат : "Регата учитељ Виден Јовановић"
474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
44.
45.

423
426
01
01
01

04

Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П8
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П8
Извори финансирања за Програм 16
Приходи из буџета
Укупно за програм 16:

70,000.00
20,000.00

14,372,650.00
14,372,650.00

УКУПНО ЗА ВЕЋЕ

22,072,650.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

01

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
130

ОПШТЕ УСЛУГЕ
46.

411

Плате, додаци и накнаде запослених

38,955,000.00

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
465
481
482
483

62.

484

63.
64.
65.
66.

511
512
513
515
01
06
01
06

0602-0009
02

6,972,945.00
1,000,000.00
1,500,000.00
700,000.00
6,000,000.00
700,000.00
4,000,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00
10,000.00
4,860,100.00
100,000.00
300,000.00
2,000,000.00
200,000.00
100,000.00
2,000,000.00
700,000.00
100,000.00
66,398,045.00
11,000,000.00
77,398,045.00
66,398,045.00
11,000,000.00
77,398,045.00

Текућа буџетска резерва
130

ОПШТЕ УСЛУГЕ
67.

499
01
01

0602-00010
02

Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Свега за програмску активност 0602-0001

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0009

2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

Стална буџетска резерва
130

ОПШТЕ УСЛУГЕ
68.

499
01
01

01
06

Средства резерве
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност 0602-00010
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-00010

500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00

Извори финансирања за Програм 15
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Укупно за програм 15:

68,898,045.00
11,000,000.00
79,898,045.00

УКУПНО ЗА УПРАВУ

79,898,045.00

УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА

142,125,970.00

Члан 12.
Средства буџета у износу од 142.125.970,00 динара, утврђена овом Одлуком,
распоређена су по програмској класификацији, и то :
Назив програма: Програм 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шифра програма: 1501
Програмска активност: Подстицаји за развој предузетништва
Шифра програмске активности: 1501-0003
Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021
Опис: Подстицање секторског удруживања, међусобног умрежавања и повезивања предузетника
на локалном, регионалном и ширем плану, едукација за укључивање у савремене пословне
токове, промоција локалних предузетника и њихових производа
Циљ: Јачање капацитета малих и средњих предузећа и кадровске базе кроз програме обуке
незапослених за заинтересоване послодавце, промоција и афирмација локалних предузетника
који послују на подручју Градске општине Палилула, ради ефектнијег наступа на локалном,
регионалном и међународном тржишту кроз умрежавање и повезивање са сродним партнерима
у земљи и иностранству.
Индикатор: Број новозапослених преко механизма обуке:
- Вредност индикатора у базној години(2017): 0
- Циљана вредност индикатора у 2018. години: 20
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 30
Расходи у 2018. години : 500.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 500.000,00 динара
Одговорно лице: Никола Божић, заменик председника општине
Назив програма: Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Шифра програма: 0901
Програмска активност: Социјалне помоћи
Шифра програмске активности : 0901-0001
Сврха: Солидарност са социјално рањивим категоријама становништва које зависе
од помоћи заједнице.
Основ : Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021,
Правилник о поступку додељивања и исплати буџетских средстава на име једнократне новчане
помоћи грађанима са подручја Градске општине Палилула.
Опис: Адекватно сагледавање потребе социјално угрожених грађана пружањем једнократне
помоћи преко Центра за социјални рад уз помоћ ангажованих лица.
Циљ: Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи.
Индикатор: Број додељених помоћи
- Вредност индикатора у базној години(2017): 200
- Циљана вредност индикатора у 2018. години : 230
- Циљана вредност индикатора у 2019. години : 250
Расходи у 2018. години : 2.000.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 2.000.000,00 динара
Одговорна лица: Бојана Јовић, члан Већа
Назив програма: Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Шифра програма: 1201
Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Шифра програмске активности: 1201-0002
Сврха: Задовољење културних потреба заједнице и подстицање културно уметничког
и етно стваралаштва.
Основ: Статут Градске општине Палилула и Правилник о критеријумима и поступку
расподеле средстава из буџета градске општине Палилула у области спорта и културе
Опис: Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у
складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од
значаја за Градску општину Палилула.
Циљ: Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке
понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и
афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.
Индикатор: Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције:
Вредност индикатора у базној години (2017): 5
Циљана вредност индикатора у 2018. години: 6
Циљана вредност индикатора у 2019. години: 7
Расходи у 2018. години: 1.000.000,00 динара
Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 1.000.000,00 динара
Одговорно лице: Милан Андрејић, члан Већа
Програмска активност: Остваривање и унапређење јавног интереса у области
јавног информисања
Шифра програмске активности : 1201-0004
Сврха: Информисаност грађана о свим важнијим питањима за живот заједнице.
Основ: Статут Градске општине Палилула.
Опис: Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других
релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради
благовремене и потпуне обавештености грађана.
Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног
живота локалне заједнице
Индикатор:
Број прослеђених информација и саопштења:
-Вредност индикатора у базној години (2017): 4
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 5
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 5
Расходи у 2018.години: 450.000,00 динара
Извор финансирања:Приходи из буџета(01)= 450.000,00 динара
Одговорно лице: Александар Ждрале, председник општине
Назив програма : Програм 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Шифра програма: 1301

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима.
Шифра програмске активности: 1301-0001
Сврха: Задовољење спортско рекреативних потреба грађана.
Основ: Статут Градске општине Палилула и Правилник о критеријумима и поступку
расподеле средстава из буџета ГО Палилула у области спорта и културе
Опис: Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање
такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.
Циљ: Обогаћивање спортског амбијента на руралном и градском подручју опшптине и
јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје
ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика
грађана општине Палилула.
Индикатор:
Број одржаних манифестација
-Вредност индикатора у базној години (2017): 5
-Циљана вредност индикатора у 2018. години: 6
-Циљана вредност индикатора у 2019. години: 8
Расходи у 2018. години : 3.300.000,00 динара
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3.300.000,00 динара
Одговорна лица: Лазар Динић, члан већа

Програмска активност: Спровођење омладинске политике
Шифра програмске активности:1301-0005
Сврха: Оснаживање младих за активније учешће у решавању проблема заједнице и
побољшања статуса омладинске популације у друштву.
Основ: Статут Градске општине Палилула
Опис: Обезбеђивање услова за активан рад омладине путем јачања капацитета
канцеларије за младе, ради удруживања, едуковања и информисања омладине,
спровођења волонтерских активности за добробит заједнице и побољшања њиховог
статуса као активних и одговорних актера у заједници
Циљ: Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским
стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања
о проблемима и потребама омладинске популације.
Индикатор:
Број реализованих пројеката:
-Вредност индикатора у базној години (2017):5
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 6
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 6
Расходи у 2018. години: 3.600.000,00 динара
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)-3.600.000,00 динара
Одговорно лице: Ивана Јовић, координатор канцеларије за младе
Назив програма : Програм 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра програма:0602
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Шифра програмске активности: 0602-0001

Сврха: Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи
начин у локалној управи.
Циљ: Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.
Расходи у 2018. години: 77.398.045,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 66.398.045,00 динара
Сопствени и други приходи (06) = 11.000.000,00 динара
Одговорно лице: Марија Брајдић
Програмска активност: Текућа буџетска резерва
Шифра програмске активности: 0602-0009
Расходи у 2018. години: 2.000.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.000.000,00 динара
Одговорно лице: Марија Брајдић
Програмска активност: Стална буџетска резерва
Шифра програмске активности: 0602-00010
Расходи у 2018. години: 500.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 500.000,00 динара
Одговорно лице: Марија Брајдић
Назив програма: Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање Скупштине
Шифра програмске активности: 2101-0001
Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Циљ: Функционисање локалне скупштине
Индикатор: Број седница скупштине
- Вредност индикатора у базној години(2017): 4
- Циљана вредност индикатора у 2018. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 4
Расходи у 2018. години : 18.376.850,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 18.376.850,00 динара
Одговорно лице: Адриана Анастасов, председник скупштине
Програмска активност: Функционисање извршних органа
Шифра програмске активности: 2101-0002
Сврха:Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Циљ: Функционисање извршних органа
Индикатор: Број донетих аката
- Вредност индикатора у базној години (2017):15
- Циљана вредност индикатора у 2018. години :20
- Циљана вредност индикатора у 2019. години :20
Расходи у 2018. години : 31.686.075,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 31.686.075,00 динара
Одговорно лице: Александар Ждрале, председник општине
Пројекат: "Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских
средина"
Шифра пројекта: 0201-П1

Опис: У сарадњи са Домом здравља Ниш, организовање здравствених прегледа Орагнизовање у
унапред резервисаним терминима за жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању.
Активности би се састојале у томе да се обезбеђеним превозом жене из руралних средина
одвезу на превентивне здравствене прегледе у тачно предвиђеним терминима, као и
информисање путем медијске кампање и поделе промотивних материјала о значају оваквих
прегледа.
Циљ: Унапређење здравстве заштите жена
Индикатор:
Број обављених здравствених прегледа
-Вредност индикатора у базној години (2017): 0
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 200
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 250
Расходи у 2018.години: 8.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 8.000,00 динара.
Одговорна лица: Драган Стоиљковић, Одсек за послове кабинета
Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"
Шифра пројекта: 0201-П2
Опис: Обезбеђивање бесплатног школског прибора за децу школског узраста из породица
самохраних родитеља који су материјално угрожени. Школски прибор би садржао свеске,
блокове, бојице и ранац. Центар за социјални рад би обезбедио списак материјално угрожених
самохраних родитеља са школском децом.
Циљ: Пружање помоћи самохраним родитељима са школском децом
Индикатор:
Број школске деце из породица самохраних родитеља којима је обезбеђен школски прибор
-Вредност индикатора у базној години (2017): 0
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 20
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 25
Расходи у 2018.години: 60.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 60.000,00 динара.
Одговорна лица: Јаворка Ранђеловић, одборница СО Палилула
Пројекат: "Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности"
Шифра пројекта: 0201-П3
Опис: Одржавање едукација на тему насиља у породици/партнерском односу у градским и
сеоским срединама. Планирају се две едукације, једна у руралном и једна у урбаном делу
општине.
Циљ: Подизање нивоа свести градског и сеоског становништва о насиљу у
породици/партнерском односу
Индикатор:
Број одржаних едукација
-Вредност индикатора у базној години (2017): 0
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 5
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 6
Расходи у 2018.години: 15.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 15.000,00 динара.

Одговорна лица: Адриана Анастасов, председница СО Палилула
Пројекат: "Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз
едукацију у области предузетништва"
Шифра пројекта: 0201-П4
Опис: Одржавање семинара намењених женама из области предузетништва и израде бизнис
планова.
Циљ: Економско оснаживање и осамостаљивање жена.
Индикатор:
Број полазница семинара
-Вредност индикатора у базној години (2017): 0
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 40
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 50
Расходи у 2018.години: 42.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 42.000,00 динара.
Одговорна лица: Милан Николић, Одсек за привреду и локални развој
Пројекат: "Радост Европе"
Шифра пројекта: 2101-П5
Сврха: Подстицање културно уметничког и етно стваралаштва
Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја
ГО Палилула од 2017-2021
Опис: Организовање традиционалне манифестације "Сусрети пријатељства-Радост Европе"
Циљ: Унапређење културног амбијента општине као и јачање веза из области културе између
деце из Србије са децом из појединих земаља Европе.
Индикатор:
Број деце која учествују у културно-уметничком програму
-Вредност индикатора у базној години (2017): 80
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 90
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 100
Расходи у 2018.години : 150.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 150.000,00 динара.
Одговорна лица: Лазар Динић, члан Већа
Пројекат: "Палилулско вече"
Шифра пројекта: 2101-П6
Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.
Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја
ГО Палилула од 2017-2021
Опис: Организовање традиционалне манифестације "Палилулско вече"
Циљ: Унапређење очувања културне баштине
Индикатор:
Број посетилаца на културном догађају
-Вредност индикатора у базној години (2017): 2500
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 2800
-Циљана
индикатора
у 2019.години:
Расходи увредност
2018.години
: 650.000,00
динара. 3000

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 650.000,00 динара.
Одговорна лица: Никола Божић, заменик председника општине
Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"
Шифра пројекта: 2101-П7
Опис: Реализација програма обележавања општинске славе
Индикатор:
Број званица
-Вредност индикатора у базној години (2017): 300
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 320
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 350
Расходи у 2018.години : 300.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 300.000,00 динара.
Одговорна лица: Милош Стојиљковић, члан Већа
Пројекат: "Регата учитељ Виден Јовановић"
Шифра пројекта: 2101-П8
Опис: Градска општина Палилула установила је 2014.године одржавање спортске
манифестације МОРАВСКА РЕГАТА-„УЧИТЕЉ ВИДЕН ЈОВАНОВИЋ на Јужној Морави у
спомен на храброг учитеља Видена Јовановића.
Индикатор:
Број особа који учествују у регати
-Вредност индикатора у базној години (2017): 80
-Циљана вредност индикатора у 2018.години: 90
-Циљана вредност индикатора у 2019.години: 100
Расходи у 2018.години : 90.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 90.000,00 динара.
Одговорно лице: Ивица Стојановић, члан Већа

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 13.
Примања буџета Градске општине Палилула прикупљају се и наплаћују у складу са
законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте
примања.
Члан 14.
Овом одлуком о буџету обезбеђују се средства за плате за 7 изабраних лица,
2 постављена лица и 48 запослених лица на неодређено време.
Члан 15.
Наредбодавац за извршење буџета је председник Градске општине Палилула и одговоран
је за законско и наменско коришћење средстава распоређених буџетом.
Члан 16.
Председник општине може овластити одређено лице које ће бити одговорно за
реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу наменског, ефективног, ефикасног,
економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.
Члан 17.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава корисника, као и за издавање
налога за уплату средстава која припадају буџету.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су
руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком општинској
управи, одговоран је начелник управе.
Члан 18.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног
за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Члан 19.
Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 142.125.970,00 динара врши се по
програмима и програмским активностима у оквиру раздела и глава, и то:

РАЗДЕО 01, СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У оквиру раздела 01 , распоређене су апропријације у укупном износу од 18.501.850,00 динара .
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
председник Скупштине Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине Градске општине
Палилула.
РАЗДЕО 02, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У оквиру раздела 02, распоређене су апропријације у укупном износу од 21.653.425,00 динара.
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси
председник Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно
припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе
градске општине Палилула.
РАЗДЕО 03, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У оквиру раздела 03, глава 01 , распоређене су апропријације у укупном износу од 22.072 .650,00
динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси председник Већа градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране
начелника Управе градске општине Палилула.

РАЗДЕО 04, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У оквиру раздела 04, глава 01, распоређене су апропријације у укупном износу од 79.898.045,00
динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве
подноси начелник Управе градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију
претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране
начелника Управе Градске општине Палилула.
Сви захтеви из овог члана подносе се Одсеку за финансије Управе Градске општине
Палилула.На захтев одсека за финансије Управе Градске општине Палилула корисници
средстава су дужни да доставе на увид, и друге податке који су неопходни ради преноса
средстава.
На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник Градске општине
Палилула доноси наредбу о одобравању исплата са рачуна Извршења буџета Градске
општине Палилула, која се спроводи и контролише у Одсеку за финансије Управе градске
општине Палилула.
Члан 20.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само
за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.Уз
захтев,корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе само на основу писаног
уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Члан 22.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао
правни основ, директни корисник је обавезан да одмах затражи повраћај средстава у
буџет општине.
Члан 23.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџетских средстава само до износа
апропријације утврђене овом Одлуком.Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених овом Одлуком или које су настале у супротности са овом
Одлуком, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 24.

Функционер, односно руководилац директног корисника буџетских средстава, одговоран је за
преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из
средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног корисника буџетских средстава одговоран је за
законито, наменско и економично коришћење средстава распоређених овом Одлуком.
Члан 25.

Приходи који су погрешно уплаћени или уплаћени у већем износу од прописаних,
враћају се на терет погрешно или више уплаћених расхода, ако посебним прописима
није другачије уређено.
Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатних
рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода.
Приходи из става 1. овог члана враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.
Члан 26.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима и примањима.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то : обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 27.
Набавка добара, пружање услуга или извођење грађевинских радова спроводи се на начин и по
поступку који је утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12,14/2015 и 68/2015).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама , сматра се набавка чија је
вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.
Члан 28.
Одлуку о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да
настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета доноси
Скупштина Градске општине Палилула у складу са одредбама Закона о јавном дугу.
Члан 29.
Одлуку о капиталном задуживању Градске општине Палилула доноси Скупштина Градске
општине Пантелеј, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике
Србије. Градска општина се може задужити на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и
страној валути.
Члан 30.
Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна
средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били
познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије
отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта,
одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 31.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ниша".
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од
01. јануара 2018. године
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ждрале
Број: ___________
Датум:___________. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ OПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА
Основ за доношење Одлуке о буџету општине Палилула за 2018. годину јесте Закон о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,
142/14 и 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/2016) који у члану 43. прописује да скупштина локалне
власти доноси одлуку о буџету локалне власти.
Припрема и доношење буџета општине Палилула за 2018. годину врши се у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2018. годину и пројекцијом за 2019. и 2020. годину (које је донео министар финансија и доставио
дописом број 401-00-03471/2017-03 од 07.11.2017. године, објављено на сајту Министарства
финансија 09.11.2017. године), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/16, 107/16 и 46/2017) и
Упутством за припрему буџета општине Палилула за 2018. годину, донето од стране Одсека за
финансије, имовинско правне и комуналне послове Управе Градске општине Палилула.

БУЏЕТСКИ ЦИЉЕВИ ЗА 2018. ГОДИНУ:

Обезбеђење нормалног функционисања система локалне самоуправе без застоја у раду
буџетских корисника. Доношењем ове Одлуке о буџету дају се овлашћења буџетским
корисницима да врше јавне услуге и задовољавају потребе грађана општине Палилула у
оквирима који су предвиђени законским и подзаконским прописима и њиховим плановима
пословања. За редовне трошкове система локалне самоуправе (буџетски корисиници) у једној
години потрбно је око 134.000.000,00 динара, на које даље треба додати средства за задовољење
потреба у области спорта, културе, конкурсног финансирања невладиних организација.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА:
Полазећи од дефиниције Рачуна прихода и примања, расхода и издатака прописане
Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна.
Предлогом Одлуке о буџету општине Палилула за 2018. годину предвиђени су приходи и
примања у износу од 130.125.970,00 динара и рачун расхода и издатака у износу од
142.125.970,00 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 12.000.000,00 динара. Како
није било издатака за набавку финансијске имовине и фискални дефицит је једнак буџетском.
Рачун финансирања обухвата процењена пренета неутрошена средства на рачуну општине у
износу од 12.000.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Планирани приходи од пореза на зараде у 2018. години износе 32.200.000,00 динара, имајући у
виду закључења уговора са страним инвеститорима који користе различите врсте подстицаја и
најаве новог запошљавања и очекује се повећање броја запослених до 2.740 радника у односу на
претходни период. Очекивано повећање броја радних места на територији Града Ниша на основу
планиране динамике реализације уговорених страних инвестиција:Yura 50 новозапослених, Shin
Won 50 новозапослених, Johnson electric 800 новозапослених, Aster textil 400 новозапослених,
Leoni Niš 800 новозапослених, IMI – Integrated Micro Elekctronics 190 новозапослених и Zumtobel
group 450 новозапослених. У ситуацији константног раста туристичке тражње очекује се раст
запослености у угоститељству и сродним услужним делатностима што потврђују званични подаци
РЗС. Повећањем обима производње постојећих страних инвеститора створиће се услови да
домаћи добављачи повећају ниво својих пословних активности што ће за директну последицу
имати повећање запослености.
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Приходи од пореза на имовину планирани су на нивоу од 18.000.000,00 динара. На основу
података којима располаже Секретаријат за локалну пореску администрацију града Ниша у 2018.
години, узимајући у обзир предстојеће активности које се односе на теренски рад, у циљу
утврђивања стварног стања на терену и евиденције у ЛПА, очекује се повећање броја пореских
обвезника, па самим тим и повећање прихода у 2018. години. Дате пројекције су реалне уколико
се озбиљно ради на ажурирању пореске базе и интензивирању наплате дужника за порез на
имовину.

732000 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА
У оквиру ових прихода укључена су средства ЕУ ИПА фонда у износу од 11.000.000,00 која би
требала бити рефундирана за пројекат „Промоција туристичких атракција кроз интерактивне
изложбе културно-историског наслеђа кроз програм прекограничне сарадње“,који је је у сарадњи
са бугарском општином Пирдоп градска општина Палилула реализовала у 2017.години.
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Одлуком о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду
трансферних средстава из буџета Града Ниша Градским општинама у 2018. години предвиђено је
значајно смањење трансфера према градским општинама, тако да су она сада планирана у износу
од 33.572.000,00 динара.Наставља се тренд смањења трансферних средстава ка градским
општинама,средства за ове намене у 2015 години износила су 58.200.000,00 динара,у
2016.години износила су 49.472.000,00 динара.
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи од имовине планирани су у износу од 32.100.000,00 динара.У структури ових прихода
највећи део се односи на комуналну таксу за коришћење простора на јавној површини
(постављање бандера и самостојећих ормана са опремом за комуналне инсталације од стране
ЕПС Дистрибуција).У Одлуци о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, у
делу Одлуке који ближе дефинише тарифе локалних комуналних такси у Тарифном броју 4. став
1., у тачки 11. износ од „10 динара“ замењује се речима „17 динара“,што практично значи
повећање овог општинског прихода за 70%.

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 120.000,00 динара од чега део који
се односи на општинске административне таксе износи 100.000,00 динара.
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни планирани су у износу од 150.000,00 динара а на основу члана 168. и
169. Закона о прекршајима (Службени гласник РС број 65/13,13/2016 и 98/2016) којим се
предвиђа наплата ових прихода.
771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Приходи планирани на овој позицији планирани су у износу од 100.000,00 динара а односе се на
средства која рефундира Републички фонд за здравствено осигурање.
771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
Приходи планирани на овој позицији планирани су у износу од 500.000,00 динара а односе се на
средства која рефундира Републички фонд за здравствено осигурање а односе се на
потраживања из претходне године.
Економска
класификација

Врста прихода

Буџет 2017

Буџет 2018.

Разлика

%
промене

Пренета средства буџета из
претходне године

8.968.343,47

12.000.000,00

3.031.656,53

33.8%

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

141.445.656.53 130.125.970,00 11.319.686,53

8%

710000

ПОРЕЗИ

50.620.000,00

52.473.970,00

1.853.970,00

3.6%

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК. ДОБИТ И
33.505.000,00
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

34.323.970,00

818.970,00

2.4%

32.200.000,00

700.000,00

2.2%

25.000,00

10.000,00

-15.000,00

-60%

2.000.000,00

2.000.000,00

Група

Конто

711111 Порез на зараде
711146

Порез на приход од
пољопривреде и шумарства

711191 Порез на друге приходе
Порез на непријављени
711192 приход утврђен унакрсном
проценом
711193
713000

Порез на приходе спортиста и
спортских стручњака
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713121 Порез на имовину (осим на

31.500.000,00

0

0%

/

13.970,00

13.970,00

100%

/

100.000,00

100.000,00

100%

17.000.000,00

18.000.000,00

1.000.000,00

5.8%

10.000.000,00

10.000.000,00

0

0%

земљиште, акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину (осим на
713122 земљиште, акције и уделе) од
правних лица

7.000.000,00

8.000.000,00

1.000.000,00

14,2%

115.000,00

150.000,00

35.000,00

30.4%

Комунална такса за
коришћење рекламних паноа,
укљућујући и истицање и
исписивање фирме ван
пословног простора на
714431
100.000,00
објектима и просторима који
припадају јединици локалне
самоуправе (коловози,
тротоари, зелене површине,
бандере и сл.)

150.000,00

50.000,00

50%

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

69.568.000,00

44.572.000,00

24.996.000,00

35.9%

732000

ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

5.538.000,00

11.000.000,00

5.462.000,00

98,6%

5.538.000,00

11.000.000,00

5.462.000,00

98,6%

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ

64.030.000,00

33.572.000,00

-30.458.000,00

-52.4%

733157

Текући трансфери градова у
корист нивоа општина

49.472.000,00

33.472.000,00

-16.000.000,00

-32.34%

733157

Текући трансфери градова у
корист нивоа општина

14.538.000,00

0

-14.538.000,00

-100%

Текуће донације од
732151 међународних организација у
корист нивоа општина
733000

Капитални трансфери од
733253 градова у корист нивоа
општина

200.000,00

100.000,00

-100.000,00

-100%

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

20.357.656,53

32.480.000,00

12.122.343,47

59,5%

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

20.001.000,00

32.100.000,00

12.099.000

60.4%

20.000.000,00

32.000.000,00

12.000.000,00

60%

741531

Комунална такса за
коришћење простора на
јавним површинама или

742000

испред пословног простора у
пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и
других публикација,
производа старих и
уметничких заната и домаће
радиности
Комунална такса за заузеће
741535
јавне површине
грађевинским материјалом
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ
ДОБАРА И УСЛУГА
742251

743000

744000

745000

771000

772000

Општинске административне
таксе

Приходи који својом
742351 делатношћу остваре огани и
организације општина
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ

1.000,00

100.000,00

90.000,00

%

120.000,00

120.000,00

0

100.000,00

100.000,00

0

0%

20.000,00

20.000,00

0

0%

200.000,00

150.000,00

-50.000,00

-25%

Приходи од новчаних казни
изречених у прекршајном
поступку за прекршаје
743351
прописане актом скупштине
општине као и одузета
имовинска корист у том
поступку
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
Текући добровољни
744151 трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа
општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ

200.000,00

150.000,00

-50.000,00

-25%

5.000,00

10.000,00

5.000,00

100%

5.000,00

10.000,00

5.000,00

100%

31.656,53

100.000,00

68.343,47

215,8%

Мешовити и неодређени
745151 приходи у корист нивоа
општина

31.656,53

100.000,00

68.343,47

215,8%

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

100.000,00

100.000,00

0

0%

771111 Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
претходне године
Меморандумске ставке за
772111
рефундацију расхода из
претходне године

100.000,00

100.000,00

0

0%

800.000,00

500.000,00

-300.000,00

-37,5%

800.000,00

500.000,00

-300.000,00

-37,5%

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0

0

0

0

90000

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА

0

0

0

0

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА буџета

141.445.656,53 130.125.970,00 11.319.686,53

-8%

УКУПНА СРЕДСТВА

150.414.000,00 142.125.970,00

-5.5%

8.288.030,00

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

Раздео 1 –СКУПШТИНА ГО ПАЛИЛУЛА

18.501,850,00 динара

Раздео 2- ПРЕДСЕДНИК ГО ПАЛИЛУЛА

21.653.425,00 динара

Раздео 3- ВЕЋЕ ГО ПАЛИЛУЛА

22.072.650,00 динара

Раздео 4- УПРАВА ГО ПАЛИЛУЛА

79.898.045,00 динара
УКУПНО: 142.125.970,00 динара

ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Глава 1 – Скупштина општине
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
Програмска активност 2101-0001 – Функционисање скупштине за редовне трошкове изабраних,
постављених и запослених лица у Скупштини општине распоређене су апропријације у укупном
износу од 18.376.850,00 динара.
На конту 411 планирани су расходи у износу од 3.150.000,00 динара за зараде председника
Скупштине и секретара Скупштине. Локална власт у 2018. години може планирати укупна
средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти,
тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години,
увећанузамасусредставаза плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о
максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног ниво а за исплату плата
у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017.годину (''Службени гласник РС'',
бр. 99/16).
Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских
средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и
412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених

који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе
чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.
Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:
-органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %,
На конту 412 планирани су расходи у износу од 563.850,00 динара за доприносе председника
Скупштине и секретара Скупштине.
На конту 414 планирани су расходи у износу од 100.000,00 динара за средства за боловање преко
30 дана.
На конту 415 планирани су расходи у износу од 70.000,00 динара за накнаду трошкова превоза на
посао и са посла.
На конту 422 планирани су расходи у износу од 100.000,00 динара за дневнице за службена
путовања за председника и секретара Скупштине општине Палилула. Обрачун је рађен на основу
прописа које је донела Влада Републике Србије, односно дневнице су планиране у износу од 150
динара за службена путовања у држави, а у износу од 15 евра у динарској противредности за
службена путовања у иностранству. Иначе, овај износ дневница важи за све органе општине
Палилула укључујући и Председника , општинско веће и управу општине.
На конту 423 планирани су расходи у износу од 14.000.000,00 динара за накнаду за рад заменика
председника скупштине у износу од 1.765.000,00 динара, за накнаде одборника 3.800.000,00
динара, за накнаду председника одбора за административно мандатно имунитетска питања
1.497.000,00 динара за накнаду председника одбора ЕУ интеграције 1.376.000,00 динара за
председнике комисија 4.140.000,00 динара за накнаде за рад техничких секретара 898.000,00
динара за накнаде чланова комисија 800.000,00 динара.
На конту 465 планирани су расходи у иизносу од 393.000,00 динара за дотације буџету Републике
Србије које се исплаћују на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РСˮ, број 116/14). Умањење зарада износи 10%.
Пројекат „Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских
средина“- Овим пројектом предвиђено је да се у сарадњи са Домом здравља Ниш, врши
организовање здравствених прегледа. Орагнизовање у унапред резервисаним терминима за
жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању. Активности би се састојале у томе да се
обезбеђеним превозом жене из руралних средина одвезу на превентивне здравствене прегледе у
тачно предвиђеним терминима, као и информисање путем медијске кампање и поделе
промотивних материјала о значају оваквих прегледа.За ове намене обезбеђена је апропријација у
износу од 8.000,00 динара.
Пројекат „Подршка самохраним родитељима“- Овим пројектом обезбеђује се део школског
прибора за децу школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално
угрожени. Школски прибор би садржао свеске, блокове, бојице и ранац. Центар за социјални рад
би обезбедио списак материјално угрожених самохраних родитеља са школском децом. За ове
намене обезбеђена је апропријација у износу од 60.000,00 динара.
Пројекат „Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности“- Овим
пројектом предвиђено је одржавање едукација на тему насиља у породици/партнерском односу
у градским и сеоским срединама. Планирају се две едукације, једна у руралном и једна у урбаном
делу општине. За ове намене обезбеђена је апропријација у износу од 15.000,00 динара.
Пројекат: „Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз
едукацију у области предузетништва“- Овим пројектом планирано је одржавање семинара
намењених женама из области предузетништва и израде бизнис планова. За ове намене
обезбеђена је апропријација у износу од 42.000,00 динара.
Раздео 2- ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА:

Глава 1 – Председник ГО
Програм 13: Развој културе
Програмска активност 1201-0004 – Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања распоређена је апропријација у укупном износу од 450.000,00 динара.
Средства у овом делу буџета су намењена за услуге објављивања тендера и информативних
огласа.
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе
Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа распоређена је
апропријација у укупном износу од 18.503.425,00 динара.
На конту 411 планирана је зарада за заменика председника општине. Локална власт у 2018.
години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се
финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на
нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећанузамасусредставаза плате за број запослених
максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а
највише до дозвољеног ниво а за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике
Србије за 2017.годину (''Службени гласник РС'', бр. 99/16).
Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских
средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и
412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених
који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе
чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.
Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:
-органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %,
На конту 412 планирани су доприноси за председника општине.
На конту 414 планирана су расходи за боловање преко 30 дана.
На конту 415 планирана су расходи за накнаду трошкова превоза на посао и са посла.
На конту 422 планиране су дневнице за службена путовања за заменика председника општине.
Обрачун је рађен на основу прописа које је донела Влада Републике Србије, односно дневнице су
планиране у износу од 150 динара за службена путовања у држави, а у износу од 15 евра у
динарској противредности за службена путовања у иностранству. Иначе, овај износ дневница
важи за све органе општине Палилула укључујући и Председника , општинско веће и управу
општине.
На конту 423 планирана су расходи за накнаду за рад председника општине у износу од
866.000,00 динара, средства за потребе кабинета председника општине у износу од 6.200.000
динара(ангажовање 2 лица са ВСС и 3 лица ССС), средства за накнаде ангажованих лица по
основу уговора о делу 3.600.000,00 динара, средства потребна за накнаду лица задуженог за рад
на пројектима из средстава ЕУ 1.300.000,00 динара, средства потребна за обављање права из
области социјалне заштите и то ради евидентирања припадника ромске популације који живе у
нелегалним насељима на територији ГО Палилула које општина спроводи са Центром за
социјални рад 2.000.000,00 динара,средства потребна за услуге штампе у износу од 600.000,00
динара, средства намењена за репрезентацију итд.
Глава 2 – Канцеларија за младе
Програм 14: Развој спорта и омладине
Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске
апропријација у укупном износу од 2.700.000,00 динара

политике

распоређена

је

На конту 423 планиране су накнаде за координатора канцеларије за младе и за четри сарадника у
укупном износу 2.200.000,00 динара

На конту 424 планирана су средства за реализације активности које спроводи канцеларија за
младе у укупном износу од 500.000,00 динара.
Раздео 3- ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА:
Програм 3: Локални економски развој
Програмска активност 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва распоређена су
апропријација у укупном износу од 500.000 динара за финансирање самозапошљавања. На конту
463 – трансфери осталим нивоима власти планиран је износ од 500.000 динара за спровођење
пројеката самозапошљавања у сарадњи са НЗС-ом. Овај пројекат треба да омогући повећање
броја стално запослених за најмање 20 лица.

Програм 11: Социјална и дечија заштита
Програмска активност 0901-0001 Социјалне помоћи распоређена је апропријација у укупном
износу од 2.000.000,00 динара
На конту 472 планирана су средства за исплату једнократне новчане помоћи преко Центра за
социјални рад а након решења које доноси Веће ГО Палилула на предлог Комисије за социјална
питања.
Програм 13: Развој културе
Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
распоређена је апропријација у укупном износу од 1.000.000,00 динара
На конту 481 планирана су средства за исплату дотација удружењима грађана из области културе,
која ће бити додељивана на основу јавног позива који ће општина Палилула расписати и току
године.
Програм 14: Развој спорта и омладине
Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима распоређена је апропријација у укупном износу од 3.300.000,00 динара
На конту 465 планирана су средства за сарадњу са Спортским савезом општине Палилула .
На конту 472 планирана су средства за исплате спортистима који имају пребивалиште на
територији ГО Палилула
На конту 481 планирана су средства за дотације спортским удружењима која ће бити додељивана
на основу јавног позива који ће општина Палилула расписати и току године.
Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике
апропријација у укупном износу од 900.000,00 динара

распоређена је

На конту 472 планиране су средства за реализацију пројеката појединаца из области културе
На конту 481 планирана су средства за реализацију пројеката непрофитних институција и
удружења грађана из области културе.
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа за редовне трошкове
функционисања Већа градске општине распоређене су апропријације у укупном износу од
13.182.650,00 динара.

На конту 411 планирани су расходи у износу од 7.350.000,00 динара за зараде за чланове Већа
општине Палилула.Веће ГО Палилула чини 5 већника. Локална власт у 2018. години може
планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета
локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у
2017. години, увећанузамасусредставаза плате за број запослених максимално до броја
утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног
ниво а за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017.годину
(''Службени гласник РС'', бр. 99/16).
Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских
средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и
412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених
који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе
чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.
Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:
-органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %,
На конту 412 планирани су расходи за доприносе за чланове Већа у износу од 1.315.650,00
динара.
На конту 414 планирани су расходи за боловање преко 30 дана у износу од 100.000,00 динара
На конту 415 планирани су расходи за накнаду трошкова превоза на посао и са посла у износу од
150.000,00 динара
На конту 422 планирани су расходи за дневнице за службена путовања чланова Већа у износу од
200.000,00 динара. Обрачун је рађен на основу прописа које је донела Влада Републике Србије,
односно дневнице су планиране у износу од 150 динара за службена путовања у држави, а у
износу од 15 евра у динарској противредности за службена путовања у иностранству. Иначе, овај
износ дневница важи за све органе општине Палилула укључујући и Председника , општинско
веће и управу општине.
На конту 423 планирани су расходи за котизације за стручна саветовања у износу 150.000,00
динара.
На конту 424 планирани су расходи за увођење новог стандарда квалитета као и расходи за
примрему за увођење новог стандарда у износу од 1.800.000,00 динара
На конту 465 планирани су расходи за дотације буџету Републике Србије које се исплаћују на
основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 116/14).
Умањење зарада износи 10%.
На конту 481 планирани су расходи за дотације удружењима грађана у износу од 1.000.000,00
динара која ће бити додељивана на основу јавног позива који ће општина Палилула расписати и
току године 2018.године
Пројекат „Радост Европе“ је манифестација коју Градска општина Палилула подржава дуги низ
година а која се сваке године одржава 6 октобра.Ова манифестација обухвата велики број деце и
омладине и значаја је како за саму општину тако и за град.Износ који је планиран за ову намену је
150.000,00 динара.
Пројекат „Палилулско вече“ -Традиционална манифестација у култури „ПАЛИЛУЛСКО ВЕЧЕ 2017“,
коју организује Градска општина Палилула-Ниш у оквиру градске славе Дани „Светог цара
Константина и царице Јелена“ одржава се на платоу поред ПАЛИЛУЛСКЕ РАМПЕ и у „Епископској“
улици и „Војводе Гојка“. Нишка Палилула је препознатљива као део града, где се негује дух старе
чаршије, господског али и боемског Ниша.За ову намену планирана је апропријација у износу од
650.000,00 динара.
Пројекат „Општинска слава-Сабор српских светитеља“ на овој позицији планирана су средства за
организацију општинске славе у износу од 300.000,00 динара
Пројекат „Регата учитељ Виден Јовановић“ Градска општина Палилула установила је 2014.године
одржавање спортске манифестације МОРАВСКА РЕГАТА-„УЧИТЕЉ ВИДЕН ЈОВАНОВИЋ на Јужној
Морави у спомен на храброг учитеља Видена Јовановића. Износ који је планиран за ову намену је
90.000,00 динара.

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА
Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина
На конту 411 планирани су расходи у износу од 38.955.000,00 динара за исплату зарада 48
запослених у Управи градске општине Палилула и зарада начелника Управе. Локална власт у
2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се
финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на
нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећанузамасусредставаза плате за број запослених
максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а
највише до дозвољеног ниво а за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике
Србије за 2017.годину (''Службени гласник РС'', бр. 99/16).
Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских
средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и
412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених
који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе
чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.
Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:
-органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %,
На конту 412 планирани су расходи у износу 6.972.945,00 динара за доприносе за исплату зарада
запослених у Управи.
На конту 414 планирани су расходи у износу од 1.000.000,00 динара за боловање преко 30 дана,
породиљско одсуство,помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице,помоћ у
медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.
На конту 415 планирани су расходи у износу 1.500.000,00 динара за накнаду трошкова превоза на
посао и са посла.
На конту 416 планирани су расходи у износу од 700.000,00 динара за потребе исплате јубиларних
награда за 9 запослених.
На конту 421 планирани су расходи у износу од 6.000.000,00 динара за услуге за електричну
енергију,централно грејање,услуге водовода и канализације, одвоз отпада, услуге фиксних и
мобилних телефона,услуге интернета, услуге поште,услуге осигурања возила.
На конту 422 планирани су расходи у износу од 700.000,00 динара за дневнице за службена
путовања Начелника управе као и свих запослених у управи . Обрачун је рађен на основу прописа
које је донела Влада Републике Србије, односно дневнице су планиране у износу од 150 динара
за службена путовања у држави, а у износу од 15 евра у динарској противредности за службена
путовања у иностранству. Иначе, овај износ дневница важи за све органе општине Палилула
укључујући и Председника , општинско веће и управу општине.
На конту 423 планирани су расходи у износу од 4.000.000,00 динара за услуге објављивања аката
у Службеном листу града Ниша,за објављивање аката у Службеном гласнику, за услуге штампе за
потребе Управе општине Палилула,за новогодишње пакетиће за децу запослених до 15 година
старости, за услуге за одржавање софтвера, за котизације за семинаре које похађају запослени у
ГО Палилула,услуге превођења итд.
На конту 424 планирани су расходи у износу од 1.200.000,00 динара за услуге јавног здрављаинспекција и анализа воде за пиће, обавезни лекарски прегледи за запослене на месту возача у
ГО Палилула.
На конту 425 планирани су расходи у износу од 2.000.000,00 динара за текуће поправке и
одржавање зграде(молерски радови,радови на водоводу и канализацији,електричне
инсталације,механичке поправке опреме за саобраћај,поправке рачунарске опреме,поправке и
одржавање клима уређаја и сл.
На конту 426 планирани су расходи у износу од 4.000.000,00 динара за канцеларијски материјал ,
за стручну литературу за редовне потребе запослених, расходи за бензин за возила која користи

ГО Палилула,хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене, без алкохолна
пића за потребе општине,потрошни материјали и сл.
На конту 465 планирани су расходи у износу од 4.860.100,00 динара за дотације буџету Републике
Србије које се исплаћују на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РСˮ, број 116/14). Умањење зарада износи 10%.
На конту 481 планирани су расходи у износу од 100.000,00 динара за дотације удружењима
грађана која ће бити додељивана на основу јавног позива који ће општина Палилула расписати и
току године 2018.године
На конту 482 планирани су расходи у износу од 300.000,00 динара за регистрацију возила.Градска
општина Палилула у свом возном парку поседује 2 путничка возила, 2 теренска возила и једно
комби возило.
На конту 483 планирани су расходи у износу од 2.000.000,00 динара за новчане казне и пенале по
решењу судова.Градска општина Палилула води судски спор у вези дуговања која има по
уговорима са Народним новинама из претходних година.
На конту 512 планирани су расходи у износу од 2.000.000,00 динара за замену сервера и
рачунарске мреже,као и за куповину нових рачунара за запослене у Управи.
На конту 513 планирани су расходи у износу од 700.000,00 динара за изградњу 4 сеника на
територији Градске општине Палилула.
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