Нацрт
На основу члана 43 Закона 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, 99/16, 113/17, 95/2018 и 72/2019), члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 14 и 30 Статута Градске општине Палилула-пречишћен
текст ("Службени лист града Ниша" бр. 114/17-пречишћен текст), Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној дана
______________. године, донела је:
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ЗА 2020. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2020. 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

139,258,942.00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

139,258,942.00

- буџетска средства

139,258,942.00

- сопствени приходи

0.00

- донације

0.00

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

0.00
145,258,942.00

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

131,358,942.00

- текући буџетски расходи

131,358,942.00

- расходи из сопствених прихода
- донације

0.00
0.00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

13,900,000.00

- текући буџетски издаци

13,900,000.00

- 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
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00

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

6,000,000.00
0.00
6,000,000.00

Ппис

Екпнпмска
класификација

Средства из
бучета

1

2

3

I. УКУПНИ ПРИХПДИ И ПРИМАОА
1. Ппрески прихпди
1.1. Ппрез на дпхпдак, дпбит и капиталне дпбитке
1.2. Ппрез на импвину
1.3. Ппрез на дпбра и услуге
2. Неппрески прихпди, пд шега
-накнада за кприщћеое прпстпра и грађевинскпг земљищта
3. Дпнације
4. Трансфери
КАПИТАЛНИ ПРИХПДИ-ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ
II. УКУПНИ РАСХПДИ И ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХПДИ
1.Расхпди за заппслене
2. Кприщћеое рпба и услуга
3. Птплата камата
4. Субвенције
5. Дптације и трансфери
6. Издаци за спцијалну защтиту
7. Пстали расхпди

139,258,942.00
71
711
713
714
74
7415
731+732
733
8

82,046,942.00
45,624,942.00
22,952,000.00
13,470,000.00
7,212,000.00
6,801,000.00
0.00
50,000,000.00
0
145,258,942.00

4
41
42
44
45
46
47
48+49

131,358,942.00
73,278,942.00
44,760,000.00
0
0
2,000,000.00
3,000,000.00
8,320,000.00

КАПИТАЛНИ РАСХПДИ-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМПВИНУ
III. ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ

5

13,900,000.00

92

0

IV. ПРИМАОА ПД ЗАДУЖИВАОА

91

0

1. Примаоа пд дпмаћих задуживаоа
1.1. Задуживаое кпд јавних финансијских институција и
ппслпвних банака

911

0

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

0

61

0

611

0

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

0

62

0

1.2. Задуживаое кпд псталих кредитпра
2. Примаоа пд инпстранпг задуживаоа
V. ПТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Птплата главнице дпмацим кредитприма
1.1. Птплата главнице јавним финансијским институцијама и
ппслпвним банкама
1.2. Птплата главнице псталим кредитприма
2. Птплата главнице страним кредитприма
VI. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ
НЕРАСППРЕЂЕНИ ВИЩАК ПРИХПДА ИЗ ПРЕТХПДНЕ ГПДИНЕ (класа
3)

3213

0
0

0
0

6,000,000.00

Шлан 2.
Бучет Градске ппщтине Палилула за 2020. гпдину састпји се пд :
1) укупних прихпда и примаоа у изнпсу пд 139,258,942.00 динара,
2) укупних расхпда и издатака у изнпсу пд 145,258,942.00 динара,
3) бучетскпг суфицита/дефицита у изнпсу пд 6.000.000,00 динара

Шлан 3.
Средства текуће бучетске резерве планирају се у бучету у изнпсу пд 4.000.000,00 динара.
Средства из става 1. пвпг шлана кпристе се за непланиране сврхе за кпје нису утврђене апрппријације
или за сврхе за кпје се у тпку гпдине ппкаже да апрппријације нису биле дпвпљне.
Председник Градске ппщтине на предлпг лпкалнпг пргана управе надлежнпг за финансије дпнпси
рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве.
Шлан 4.
Средства сталне бучетске резерве планирају се у изнпсу пд 500.000,00 динара.
Средства из става 1. пвпг шлана кпристиће се у складу са шланпм 70. Закпна п бучетскпм систему за
финансираое расхпда на име ушещћа лпкалне власти у птклаоаоу ппследица ванредних пкплнпсти, кап щтп
су земљптрес, ппплава, суща, ппжар, клизищта, снежни нанпси, град, живптиоске и биљне бплести,
екплпщка катастрпфа и друге елементарне неппгпде, пднпснп других ванредних дпгађаја, кпји мпгу да угрпзе
живпт и здравље људи или прпузрпкују щтету већих размера.
Председник Градске ппщтине на предлпг лпкалнпг пргана управе надлежнпг за финансије дпнпси
рещеое п упптреби средстава сталне бучетске резерве.
Шлан 5.
Укупна примаоа и издаци бучета Градске ппщтине Палилула за 2021. гпдину прпцеоују се у изнпсу
пд 155.000.000,00 динара, за 2022. гпдину у изнпсу пд 160.000.000,00 динара.

Члан 6.

Категорија

Група

1

2

3

Конто

Класа

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 145,258,942.00 динара
распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

ОПИС

План за 2020.
годину

4

5

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

139,258,942.00

Текући приходи
Порези

139,258,942.00

Порези на доходак, добит и капиталне добитке

45,624,942.00

711111

Порез на зараде

42,272,942.00

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства

711191

Порез на остале приходе

711192

Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом

711193

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

I
7
71
711

82,046,942.00

1,000.00
3,200,000.00
1,000.00
150,000.00

Порез на имовину

22,952,000.00

713121

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

14,652,000.00

713122

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

713

714

Порези на добра и услуге
714431

714565
714566
714567

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе
и за потребедругих лица
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу

Донације,помоћи и трансфери

73
733

Трансфери од других нивоа власти
733157

Текући трансфери градова у корист нивоа
општина

Други приходи

74
741

8,300,000.00

13,470,000.00
4,000,000.00

4,800,000.00
4,500,000.00
170,000.00
50,000,000.00

50,000,000.00
50,000,000.00
7,212,000.00

Приходи од имовине

6,801,000.00

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

6,800,000.00

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

742

1,000.00

Приходи од продаје добара и услуга

151,000.00

742251

Општинске административне таксе

100,000.00

742255

Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина

742351

Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општине

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

50,000.00
1,000.00
250,000.00

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје
743351
743353

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

50,000.00
200,000.00

744
744151
745
745151
II

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

5,000.00

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

5,000.00

Мешовити и неодређени приходи

5,000.00

Остали приходи приходи у корист нивоа општина

5,000.00

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
УКУПНО I+II

6,000,000.00
145,258,942.00

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

Текући расходи
41

Расходи за запослене

50.45
40.49

412 Социјални доприноси на терет послодавца

10,087,822.00

6.94

414 Социјална давања запосленима

2,400,000.00

1.65

415 Накнаде трошкова за запослене

1,670,000.00

1.15

300,000.00

0.21

44,760,000.00

30.81

421 Стални трошкови

3,500,000.00

2.41

422 Трошкoви путовања

1,050,000.00

0.72

33,200,000.00

22.86

424 Специјализоване услуге

1,000,000.00

0.69

425 Текуће поправке и одржавање

2,700,000.00

1.86

426 Материјал

3,310,000.00

2.28

2,000,000.00

1.38

Коришћење услуга и роба

Донације, дотације и трансфери

2,000,000.00

1.38

3,000,000.00

2.07

3,000,000.00

2.07

3,820,000.00

2.63

3,220,000.00

2.22

482 Порези, обавезне таксе и казне

200,000.00

0.14

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

200,000.00

0.14

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
484 елементарних непогода или других природних
узрока

200,000.00

0.14

4,500,000.00

3.10

4,500,000.00

3.10

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

48

Остали расходи
481 Дотације невладиним организацијама

49

Административни трансфери из буџета
499 Средства резерве

5
51

90.43

58,821,120.00

463 Трансфери осталим нивоима власти
47

131,358,942.00
73,278,942.00

423 Услуге по уговору

46

Структура
%

411 Плате, додаци и накнаде запослених

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
42

Укупна
средства

Издаци за нефинансијску имовину

13,900,000.00

Основна средства

13,900,000.00

9.57

511 Зграде и грађевински објекти

10,100,000.00

6.95

512 Машине и опрема

1,500,000.00

1.03

513 Остале некретнине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО

2,000,000.00

1.38

300,000.00

0.21

145,258,942.00

100.00

Шлан 8.

Издаци бучета пп функципналнпј класификацији, утврђени су и расппређени у следећим
изнпсима:
Функц.
Класиф.

ППИС

000
070
100
111
112
130
150
400
421
474
600
630
800
810
820
830
900
911
912

СПЦИЈАЛНА ЗАЩТИТА
Спцијална ппмпћ угрпженпм станпвнищтву неквалификпвана
на другпм месту
ППЩТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Изврщни и закпнпдавни пргани
Финансијски и фискални ппслпви
Ппщте услуге
Ппщте јавне услуге - истраживаое и развпј
ЕКПНПМСКИ ППСЛПВИ
Ппљппривреда
Вищенаменски развпјни прпјекти
ППСЛПВИ СТАНПВАОА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Впдпснабдеваое
РЕКРЕАЦИЈА, СППРТ, КУЛТУРА И ВЕРА
Услуге рекреације и сппрта
Услуге културе
Услуге емитпваоа и щтампаоа
ПБРАЗПВАОЕ
Предщкплскп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое
УКУПНП:

Укупна
средства

Структура
%

3,000,000.00

2.07

3,000,000.00
122,778,942.00
43,950,470.00
4,500,000.00
71,228,472.00
3,100,000.00
11,480,000.00
10,000,000.00
1,480,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
145,258,942.00

2.07
84.52
30.26
49.04
2.13
7.90
1.02
1.38
1.38
2.75
0.69
0.69
1.38
1.38
0.69
0.69
100.00

Шлан 9.

Издаци бучета пп прпграмскпј класификацији, утврђени су и расппређени у следецим изнпсима:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат

1

2

1102

3
Програм 2 - Комуналне делатности

1102-0008
0101

Управљање и снабдевање водом за пиће
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

0101-0002
2001

Мере подршке руралном развоју
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

2001-0001
2002

Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Програм 9 - Основно образовање и васпитање

2002-0001
0901

Функционисање основних школа
Програм 11- Социјална и дечија заштита

0901-0001
1201

Социјалне помоћи
Програм 13 - Развој културе и информисања

Средства из
буџета

4

Структура %

Сопствени и
други приходи

Укупна
средства

Надлежан орган/особа

7

8

5

6

2,000,000.00

1.38

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1.38

0.00

2,000,000.00

10,000,000.00

6.88

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

6.88

0.00

10,000,000.00

1,000,000.00

0.69

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.69

0.00

500,000.00

1,000,000.00

0.69

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.69

0.00

1,000,000.00

3,000,000.00

2.07

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2.07

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2.07

0.00

3,000,000.00

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1,000,000.00

0.69

0.00

1,000,000.00

1201-0004

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања

2,000,000.00

1.38

0.00

2,000,000.00

4,100,000.00

2.82

0.00

4,100,000.00

1301

0602

Назив

Програм 14- Развој спорта и омладине

Марија Брајдић,
начелник Управе

Ивица Стојановић,
члан већа

Лазар Динић,
члан већа

Ивица Стојановић,
члан већа

Бојана Јовић,
члан већа
Милан Андрејић,
члан већа
Александар Ждрале
председник општине

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

1,000,000.00

0.69

0.00

1,000,000.00

Лазар Динић,
члан већа

1301-0005

Спровођење омладинске политике

3,100,000.00

2.13

0.00

3,100,000.00

Александар Ждрале
председник општине

Програм 15-Локална самоуправа

76,278,472.00

52.51

76,278,472.00

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

71,228,472.00

49.04

0.00

71,228,472.00

0602-0009

Текућа буџетска резерва

4,000,000.00

2.75

0.00

4,000,000.00

0602-00010

Стална буџетска резерва

500,000.00

0.34

0.00

500,000.00

0602-П9

"Радост Европе"

150,000.00

0.69

0.00

150,000.00

0602-П10

"Општинска слава - Сабор српских светитеља"

310,000.00

0.69

0.00

310,000.00

0602-П11

"Моравска регата - учитељ Виден Јовановић"

90,000.00

0.20

0.00

90,000.00

44,880,470.00

30.90

0.00

44,880,470.00

22,118,704.00

15.23

0.00

22,118,704.00

60,000.00

0.04

0.00

74,020.00

180,000.00

0.12

0.00

121,020.00

2101

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе
2101-0001

Функционисање скупштине

Марија Брајдић,
начелник Управе
Марија Брајдић,
начелник Управе
Марија Брајдић,
начелник Управе
Милан Андрејић,
члан већа
Милош Стојиљковић,
члан већа
Ивица Стојановић,
члан већа

Адриана Анастасов,
председник скупштине
Адриана Анастасов,
председник скупштине
Адриана Анастасов,
председник скупштине

2101-П1

"Подршка самохраним родитељима"

2101-П2

"Промоција успешних ученица из основних и средњих школаСад је час за нас"

2101-П3

"Промоција успешних аматерских спортисткиња"

80,000.00

0.06

0.00

51,020.00

Адриана Анастасов,
председник скупштине

2101-П4

"Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе"

10,000.00

0.01

0.00

12,020.00

Адриана Анастасов,
председник скупштине

21,831,766.00

15.03

0.00

21,831,766.00

Адриана Анастасов,
председник скупштине

600,000.00

0.41

0.00

600,000.00

Адриана Анастасов,
председник скупштине

100.00

0.00

145,258,942.00

2101-0002

2101-П8

Функционисање извршних органа

"Палилулско вече"
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

145,258,942.00

Шлан 10.
Планирани капитални издаци за 2020,2021 и 2022 гпдину приказани су у следећпј табели:
Екпнпмска
класификација

ППИС

2020

2021

2022

512

Мащине и ппрема

1,500,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

513

Пстале неппкретнпсти

2,000,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.

Раздео

Глава

Програмска
класификација

Функција

Позиција

Економска
класификација

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.

411

Плате, додаци и накнаде запослених

2.

412

Социјални доприноси на терет послодавца

592,704.00

3.

414

4.

415

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

100,000.00
70,000.00

5.

422

Трошкови путовања

6.

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

3,456,000.00

100,000.00
17,800,000.00
22,118,704.00
22,118,704.00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001

2101-П1

22,118,704.00
22,118,704.00

Пројекат: "Подршка самохраним родитељима"
474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
7.

423

Услуге по уговору

60,000.00

Извори финансирања за функцију 474
01

Приходи из буџета

60,000.00

01

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

60,000.00

60,000.00

Пројекат: "Промоција успешних ученица из основних и
средњих школа-Сад је час за нас"
ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

2101-П2
474
8.

423

Услуге по уговору

180,000.00

Извори финансирања за функцију 474
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 474

180,000.00
180,000.00

Извори финансирања за пројекат 2101-П2
01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П2

180,000.00
180,000.00

Пројекат: "Промоција успешних аматерских
спортисткиња"
ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

2101-П3
474
9.

423

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

80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00

Пројекат: "Промоција успешних уметница
и ствараоца у области културе"
ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

2101-П4
474
10.

423

Услуге по уговору

10,000.00

Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета

01

02

01

Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 2101-П4
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П4
Приходи из буџета

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

Укупно за програм 16:

22,448,704.00

УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ

22,448,704.00

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0004

ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
830
11.

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

2,000,000.00
2,000,000.00

Укупно за програм 13:

2,000,000.00

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа
111

2,000,000.00

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

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
12.

411

Плате, додаци и накнаде запослених

13.

412

Социјални доприноси на терет послодавца

555,660.00

14.

414

Социјална давања запосленима

100,000.00

15.

415

Накнаде трошкова за запослене

50,000.00

16.

422

Трошкови путовања

17.

423

Услуге по уговору

18.

424

Специјализоване услуге

3,240,000.00

200,000.00
6,500,000.00
100,000.00

01

Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

10,745,660.00
10,745,660.00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002
01

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

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 16:

02

02

10,745,660.00
10,745,660.00
10,745,660.00

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0005

СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
150

Опште јавне услуге
19.
20.
21.

423
424
426
01
01
01

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
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

10,745,660.00

01

2,600,000.00
300,000.00
200,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
15,845,660.00

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
2001

Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
911

Предшколско образовање
22.

463

Трансфери осталим нивоима власти

1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 911
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 911

1,000,000.00
1,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2001-0001

1,000,000.00
1,000,000.00

Извори финансирања за Програм 8
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 8:

2002

Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
912

1,000,000.00
1,000,000.00

Основно образовање
23.

463

Трансфери осталим нивоима власти

1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912

1,000,000.00
1,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001

1,000,000.00
1,000,000.00

Извори финансирања за Програм 9
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 9:

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Социјалне помоћи

1,000,000.00
1,000,000.00

Социјална помоћ угроженом становништву
не класификована на другом месту

070
24.

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3,000,000.00

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 070

3,000,000.00
3,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001

1201

3,000,000.00
3,000,000.00

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0002
820
25.

481

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Дотације невладиним организацијама

1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002

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

Извори финансирања за Програм 13
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 13:

1301

1,000,000.00
1,000,000.00

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима

1301-0001
810

УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
26.

481

Дотације невладиним организацијама

1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 810
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 810

1,000,000.00
1,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001

1,000,000.00
1,000,000.00

Извори финансирања за Програм 14
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 14:

1,000,000.00
1,000,000.00

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа
111

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
27.
28.

411
412

Плате, додаци и накнаде запослених

29.

414

Социјална давања запосленима

200,000.00

30.

415

Накнаде трошкова за запослене

150,000.00

31.

422

Трошкови путовања

200,000.00

32.
33.

423
424
481

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

200,000.00
100,000.00

34.

Социјални доприноси на терет послодавца

Дотације невладиним организацијама

7,884,000.00
1,352,106.00

1,000,000.00

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 111

01

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002

2101-П5

11,086,106.00
11,086,106.00
11,086,106.00
11,086,106.00

Пројекат: "Палилулско вече"
ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

474
35.

423

Услуге по уговору

36.

424

Специјализоване услуге

37.

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474

01

500,000.00
50,000.00
50,000.00
600,000.00
600,000.00

Извори финансирања за пројекат 2101-П5
01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П5

600,000.00
600,000.00

Извори финансирања за Програм 16
01

04

Приходи из буџета

11,686,106.00

Укупно за програм 16:

11,686,106.00

УКУПНО ЗА ВЕЋЕ

18,686,106.00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1102

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-0008

Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање

630
38.

424

Специјализоване услуге

39.

425

Текуће поправке и одржавање

200,000.00
1,800,000.00

Извори финансирања за функцију 630
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 630

2,000,000.00
2,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1102-0008
01

01

Приходи из буџета

2,000,000.00

Свега за програмску активност 1102-0008
Извори финансирања за Програм 2

2,000,000.00

Приходи из буџета
Укупно за програм 2:

2,000,000.00
2,000,000.00

0101

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-0002

Мере подршке руралном развоју
421

Пољопривреда
40.

511

Зграде и грађевински објекти

10,000,000.00

Извори финансирања за функцију 421
01

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за програмску активност 0101-0002
Приходи из буџета

Укупно за функцију 421

Свега за програмску активност 0101-0002

10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00

Извори финансирања за Програм 5
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 5:

0602

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

01

130
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483

54.

484

55.
56.
57.
58.

511
512
513
515

01
0602-0009
112

59.

499
01
01

0602-00010
02

112

10,000,000.00

ОПШТЕ УСЛУГЕ
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

01

02

10,000,000.00

60.

499
01
01

Плате, додаци и накнаде запослених
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
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
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001
Текућа буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
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
Стална буџетска резерва
Финансијски и фискални
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

44,241,120.00
7,587,352
2,000,000.00
1,400,000.00
300,000.00
3,500,000.00
550,000.00
3,000,000.00
250,000.00
900,000.00
3,000,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
300,000.00
71,228,472.00
71,228,472.00
71,228,472.00
71,228,472.00

4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00

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

0602-П6

Пројекат: "Радост Европе"
474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
61.

481
01
01

0602-П7

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 0602-П6
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П6

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

Пројекат: "Општинска слава - Сабор српских светитеља"
474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
62.
63.

423
426
01
01

0602-П8

Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 0602-П7
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П7

250,000.00
60,000.00
310,000.00
310,000.00
310,000.00
310,000.00

Пројекат : "Регата учитељ Виден Јовановић"
474

ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ
64.
65.

423
481
01
01

Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 474
Приходи из буџета
Укупно за функцију 474
Извори финансирања за пројекат 0602-П8
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П8
УКУПНО ЗА УПРАВУ
УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА

20,000.00
70,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
88,278,472.00
145,258,942.00

ИЗВРЩАВАОЕ БУЧЕТА
Шлан 12.
У складу са Закпнпм п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм
сектпру ("Службени гласник РС", брпј 65/2018), брпј заппслених кпд кприсника бучета не мпже
прећи максималан брпј заппслених на непдређенп и пдређенп време, и тп: изабрана лица 7,
ппстављена лица 2, заппслени 47 пднпснп укупнп 56.
Шлан 13.
Прихпди и примаоа бучета Градске ппщтине Палилула прикупљају се и наплаћују у
складу са закпнпм и другим прпписима, независнп пд пд изнпса планираних пвпм Пдлукпм за
ппједине врсте прихпда и примаоа.
Шлан 14.
Наредбпдавац за изврщеое бучета је председник Градске ппщтине Палилула и
пдгпвпран је за закпнскп и наменскп кприщћеое средстава расппређених бучетпм.
Шлан 15.
Председник ппщтине мпже пвластити пдређенп лице кпје ће бити пдгпвпрнп за
реализацију бучетскпг прпграма и прпјекта, у смислу наменскпг, ефективнпг,
ефикаснпг,екпнпмишнпг, пднпснп закпнитпг трпщеоа бучетских средстава.
Шлан 16.
Наредбпдавац директних и индиректних кприсника бучетских средстава је функципнер
(рукпвпдилац), пднпснп лице кпје је пдгпвпрнп за управљаое средствима, преузимаое пбавеза,
издаваое налпга за плаћаое кпји се изврщавају из средстава кприсника, кап и за издаваое
налпга за уплату средстава кпја припадају бучету.
За закпнитп и наменскп кприщћеое средстава расппређених пвпм Пдлукпм, пдгпвпрни
су рукпвпдипци директних и индиректних кприсника бучетских средстава.
За закпнитп и наменскп кприщћеое средстава расппређених пвпм пдлукпм ппщтинскпј
управи, пдгпвпран је нашелник управе.
Шлан 17.
Пдлуку п прпмени апрппријације из ппщтих прихпда бучета и пренпсу апрппријације у
текућу бучетску резерву, у складу са шланпм 61. Закпна п бучетскпм систему дпнпси председник
ппщтине.
Шлан 18.
Рещеое п упптреби текуће бучетске резерве и сталне бучетске резерве на захтев
бучетскпг кприсника израђује Пдсек за финансије и дпнпси Председник.

Шлан 19.
Пдсек за финансијеГрадске ппщтине Палилаула пбавезан је да редпвнп прати изврщеое
бучета и најмаое два пута гпдищое инфпрмище Ппщтинскп веће, а пбавезнп у рпку пд петнаест
дана пп истеку щестпмесешнпг, пднпснп деветпмесешнпг перипда.
У рпку пд петнест дана пп ппднпщеоу извещтаја из става 1. пвпг шлана, Ппщтинскп веће
усваја и дпставља извещтај Скупщтини ппщтине Палилула.
Извещтај садржи и пдступаоа између усвпјенпг бучета и изврщеоа и пбразлпжеое
великих пдступаоа.
Шлан 20.
Ппщтинскп веће Градске ппщтине Палилула пдгпвпрнп је за спрпвпђеое фискалне
пплитике управљаое јавнпм импвинпм, прихпдима и примаоима и расхпдима и издацима на
нашин кпји је у складу са Закпнпм п бучетскпм систему.
Шлан 21.
Пбавезе кпје преузимају директни и индиректни кприсници бучетских средстава мпрају
пдгпварати апрппријацији кпја им је за ту намену пвпм Пдлукпм пдпбрена.
Кприсник бучетских средстава, кпји пдређени расхпд изврщава из средстава бучета и из
других прихпда, пбавезан је да измиреое тпг расхпда првп врщи из прихпда из тих других
извпра.
Пбавезе преузете у 2019. гпдини у складу са пдпбреним апрппријацијама у тпј гпдини, а
неизврщене у тпку 2019. гпдине, пренпсе се у 2020.гпдину и имају статус преузетих пбавеза и
изврщавају се на терет пдпбрених апрппријација пвпм Пдлукпм.
Шлан 22.
Преузете пбавезе и све финансијске пбавезе мпрају бити изврщене искљушивп на
принципу гптпвинске пснпве са кпнсплидпванпг рашуна трезпра, псим акп је закпнпм, пднпснп
актпм Владе предвиђен другашији метпд.
Шлан 23.
Пбавезе према кприсницима бучетских средстава изврщавају се сразмернп пствареним
примаоима бучета.Акп се у тпку гпдине примаоа смаое, издаци бучета изврщаваће се пп
припритетима, и тп : пбавезе утврђене закпнским прпписима на ппстпјећем нивпу и минимални
стални трпщкпви неппхпдни за несметанп функципнисаое кприсника бучетских средстава.

Шлан 24.
Угпвпри п набавци дпбара, финансијске импвине, пружаоу услуга или извпђеоу
грађевинских радпва, кпје закљушују директни кприсници бучетских средстава, мпрају бити
закљушени у складу са прпписима кпји регулищу јавне набавке.

Шлан 25.
Средства расппређена за финансиранје расхпда и издатака кприсника бучета, пренпсе
се на пснпву уреднпг захтева бучетских кприсника кпји мара да буде пптписан и пверен пешатпм
и да садржи кпмплетну дпкументацију за плаћаое, у складу са ликвидним мпгућнпстима бучета.
Сва плаћаоа врщиће се на пснпву наредбе Председника ппщтине.
Шлан 26.
У слушају да за изврщеое пдређенпг плаћаоа кприсника средстава бучета није ппстпјап
правни пснпв, средства се враћају у бучет Ппщтине.
Шлан 27.
Дптације невладиним прганизацијама пдпбраваће се у складу са пдлукама,
правилницима или другим ппјединашним актима кпје дпнпси Председник ппщтине или Веће.
Расппред и кприщћеое средстава у укупнпм изнпсу пд 145.258.942,00 динара врщи се пп
прпграмима и прпграмским активнпстима у пквиру раздела и глава, и тп:
РАЗДЕП 01, СКУПЩТИНА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У оквиру раздела 01 , расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 22,448,704.00 динара .
За кприщћеое средстава из пдпбрених апрппријација у пквиру пвпг раздела захтеве ппднпси
председник Скупщтине Градске ппщтине Палилула, уз пратећу пригиналну дпкументацију
претхпднп припремљену и кпнтрплисану пд стране секретара Скупщтине Градске ппщтине
Палилула.
РАЗДЕП 02, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У оквиру раздела 02, расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 15,845,660.00 динара.
За кприщћеое средстава из пдпбрених апрппријација у пквиру пвпг раздела захтеве ппднпси
председник Градске ппщтине Палилула, уз пратећу пригиналну дпкументацију претхпднп
припремљену и кпнтрплисану пд стране пдгпвпрнпг лица задуженпг пд стране нашелника Управе
градске ппщтине Палилула.
РАЗДЕП 03, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У оквиру раздела 03, глава 01 , расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 18,686,106.00
динара. За кприщћеое средстава из пдпбрених апрппријација у пквиру пвпг раздела захтеве
ппднпси председник Већа градске ппщтине Палилула, уз пратећу пригиналну дпкументацију
претхпднп припремљену и кпнтрплисану пд стране пдгпвпрнпг лица задуженпг пд стране
нашелника Управе градске ппщтине Палилула.
РАЗДЕП 04, УПРАВА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У оквиру раздела 04, глава 01, расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 88,278,472.00
динара. За кприщћеое средстава из пдпбрених апрппријација у пквиру пвпг раздела, захтеве
ппднпси нашелник Управе градске ппщтине Палилула, уз пратећу пригиналну дпкументацију
претхпднп припремљену и кпнтрплисану пд стране пдгпвпрнпг лица задуженпг пд стране
нашелника Управе Градске ппщтине Палилула.

Сви захтеви из пвпг шлана ппднпсе се Пдсеку за финансије Управе Градске ппщтине
Палилула.На захтев пдсека за финансије Управе Градске ппщтине Палилула кприсници средстава
су дужни да дпставе на увид, и друге ппдатке кпји су неппхпдни ради пренпса средстава.
На пснпву ппднетих захтева и пратеће дпкументације, Председник Градске ппщтине
Палилула дпнпси наредбу п пдпбраваоу исплата са рашуна Изврщеоа бучета Градске ппщтине
Палилула, кпја се спрпвпди и кпнтрплище у Пдсеку за финансије Управе градске ппщтине
Палилула.
Шлан 28.
Кприсници средстава бучета мпгу кпристити средства расппређена пвпм Пдлукпм самп
за намене за кпје су им пп оихпвим захтевима та средства пдпбрена и пренета.Уз
захтев,кприсници су дужни да дпставе кпмплетну дпкументацију за плаћаое.
Шлан 29.
Кприсници бучетских средстава мпгу преузимати пбавезе самп на пснпву писанпг
угпвпра или другпг правнпг акта, укпликп закпнпм није другашије прпписанп.
Шлан 30.
Кприсник бучета мпже преузимати пбавезе на терет бучетских средстава самп дп
изнпса апрппријације утврђене пвпм Пдлукпм.Преузете пбавезе шији је изнпс већи пд изнпса
средстава предвиђених пвпм Пдлукпм или кпје су настале у супрптнпсти са пвпм Пдлукпм, не
мпгу се изврщавати на терет бучета.
Шлан 31.
Функципнер, пднпснп рукпвпдилац директнпг кприсника бучетских средстава,
пдгпвпран је за преузимаое пбавеза, оихпву верификацију, издаваое налпга за плаћаое кпје
треба изврщити из средстава пргана кпјим рукпвпди и издаваое налпга за уплату средстава кпја
припадају бучету.
Функципнер, пднпснп рукпвпдилац директнпг кприсника бучетских средстава
пдгпвпран је за закпнитп, наменскп и екпнпмишнп кприщћеое средстава расппређених пвпм
Пдлукпм.
Шлан 32.
Прихпди кпји су ппгрещнп уплаћени или уплаћени у већем изнпсу пд прпписаних,
враћају се на терет ппгрещнп или вище уплаћених расхпда, акп ппсебним прпписима није
другашије уређенп.
Ппвраћај ппгрещнп или вище уплаћених јавних прихпда врщи Управа за трезпр на терет
уплатних рашуна, у складу са закпнпм кпјим се уређује наплата јавних прихпда.
Прихпди из става 1. пвпг шлана враћају се у изнпсима у кпјима су уплаћени у кприст бучета.

Шлан 33.
Пбавезе према кприсницима бучетских средстава изврщавају се сразмернп пствареним
прихпдима и примаоима.
Акп се у тпку гпдине прихпди и примаоа смаое, расхпди и издаци бучета изврщаваће се пп
припритетима, и тп : пбавезе утврђене закпнским прпписима, на ппстпјећем нивпу и минимални
стални трпщкпви неппхпдни за несметанп функципнисаое кприсника бучетских средстава.
Шлан 34.
Набавка дпбара, пружаое услуга или извпђеое грађевинских радпва спрпвпди се на
нашин и пп ппступку кпји је утврђен Закпнпм п јавним набавкама ("Службени гласник РС", брпј
124/12,14/2015 и 68/2015).
Набавкпм мале вреднпсти, у смислу прпписа п јавним набавкама , сматра се набавка шија је
вреднпст дефинисана Закпнпм п јавним набавкама.
Шлан 35.
Пдлуку п задуживаоу за финансираое дефицита текуће ликвиднпсти, кпји мпже да
настане услед неуравнптеженпсти кретаоа у прихпдима и расхпдима бучета дпнпси Скупщтина
Градске ппщтине Палилула у складу са пдредбама Закпна п јавнпм дугу.
Шлан 36.
Пдлуку п капиталнпм задуживаоу Градске ппщтине Палилула дпнпси Скупщтина
Градске ппщтине Палилула, пп претхпднп прибављенпм мищљеоу Министарства финансија
Републике Србије. Градска ппщтина се мпже задужити на дпмаћем и инпстранпм тржищту, у
дпмаћпј и странпј валути.
Шлан 37.
Изузетнп, у слушају акп се бучету ппщтине ппределе актпм наменска трансферна
средства са другпг нивпа власти укљушујући и средства за надпкнаду щтета услед елементарних
неппгпда, кап и у слушају угпвараоа дпнације, шији изнпси нису били ппзнати у ппступку
дпнпщеоа пве пдлуке п бучету, прган управе надлежан за финансије птвприће у складу са
шланпм 5. Закпна п бучетскпм систему, на пснпву тпг акта, пдгпварајуће апрппријације за
изврщаваое расхпда пп тпм пснпву.
Шлан 38.
Пву пдлуку пбјавити у "Службенпм листу града Нища".
Шлан 39.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа, а примеоиваће се пд
01. јануара 2020. гпдине
СКУПЩТИНА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ПРЕДСЕДНИЦА
Адирана Анастаспв
Брпј:
Датум: _____________2019. гпдине

Пбразлпжеое
ПРАВНИ ПСНПВ ЗА ДПНПЩЕОЕ БУЧЕТА
Правни пснпв за дпнпщеое Пдлуке п бучету Градске ппщтине Палилула за 2020. гпдину садржан је
у пдредбама Закпна п бучетскпм систему („Службени гласник РС“, брпј 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. Закпн, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018 и
72/2019), у шлану 43. став 1. где је прпписанп да пдлуку п бучету лпкалне власти дпнпси скупщтина
лпкалне власти.
Припрема и дпнпщеое бучета Градске ппщтине Палилула за 2020. гпдину врщи се у складу са
Закпнпм п финансираоу лпкалне сампуправе, Упутствпм за припрему пдлуке п бучету лпкалне
власти за 2020. гпдину и прпјекцијпм за 2021. и 2022. гпдину (кпји је дпнеп министар финансија у
складу са пдредбама шлана 36а Закпна п бучетскпм систему, пбјављенп на сајту Министарства
финансија), Правилникпм п стандарднпм класификаципнпм пквиру и кпнтнпм плану за бучетски
систем („Службени гласник РС“, брпј 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18,
104/18, 14/19, 33/19 и 68/19) и Упутствпм за припрему бучета Градске ппщтине Палилула, дпнетпг
пд стране Пдсека за финансије Градске ппщтине Палилула.
СТРУКТУРА ПРИХПДА И ПРИМАОА
Бучетски прихпди и примаоа градске ппщтине Палилула за 2020. гпдину планирани су у складу са
пдредбама Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе, а на пснпву пстварених прихпда и
примаоа у перипду јануар – пктпбар 2019. гпдине и прпјекције истих дп краја 2019. гпдине.
Укупни прихпди и примаоа бучета Градске ппщтине Палилула за 2020. гпдину изнпсе
145,258,942.00 динара. Укупни прихпди и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине изнпсе
139,258,942.00 а неутрпщена средства из претхпдне гпдине шине 6,000,000.00 динара.
Трансферна средства пд Града представљају највећи прихпд у бучету Градске ппщтине
Палилула у изнпсу пд 50,000,000.00 динара.
У пквиру текућих прихпда најзнашајнији су прихпди пд ппреза на дпхпдак, са планираним изнпспм
пд 45,624,942,00 динара.
Планирани прихпди пд ппреза на зараде у 2020. гпдини изнпсе 42,272,942.00 динара. У ситуацији
кпнстантнпг раста туристишке тражое пшекује се раст заппсленпсти у угпститељству и српдним
услужним делатнпстима щтп пптврђују званишни ппдаци РЗС. Ппвећаоем пбима прпизвпдое
ппстпјећих страних инвеститпра ствприће се услпви да дпмаћи дпбављаши ппвећају нивп свпјих
ппслпвних активнпсти щтп ће за директну ппследицу имати ппвећаое заппсленпсти. Пшекује се
ппвећаое заппсленпсти у складу са Прпгрампм и мерама активне пплитике заппщљаваоа и
заппщљаваое у малим и средоим предузећима. Ппвећава се минимална цена рада на 172,54
динара пп раднпм сату. Ппвећаое прихпда пд ппреза на зараде је и на пснпву ппвећаоа зарада
заппсленима у здравству, прпсвети, култури и другим јавним службама. Такпђе, дп ппвећаоа
прихпда пд ппреза на зараде дпћи ће и збпг ппвећаоа минималне зараде.

Прихпди пд ппреза на импвину у укупнпм изнпсу пд 22,952,000.00 динара и тп: Ппрез на
импвину пд физишких лица у изнпсу пд 14,652,000.00 динара и Ппрез на импвину пд правних лица
у изнпсу пд 8,300,000.00 динара. Скупщтина Града Нища је дпнела Пдлуку п утврђиваоу прпсешних
цена квадратнпг метра пдгпварајућих неппкретнпсти за утврђиваое ппреза на импвину за 2020.
гпдину на теритприји Града Нища дана 29.11.2019.гпдине. Секретаријат за лпкалну ппреску
администрацију на пснпву наведене Пдлуке и Прпјекта рефпрме ппреза за импвину кпји пбухвата
активнпсти на утврђиваоу нпвих пппрезивих ппврщина предвиђа да ће се у 2020. гпдини пд
ппреза на импвину пстварити у гпре наведенпм пбиму. Такпђе се пшекује и ппвећаое прихпда
активнпстима кпје се пднпсе на утврђиваое пбавеза у складу са Закпнпм п ппрескпм ппступку и
ппрескпј администрацији у смислу ппщтпваоа пдредби шлана 114. кпји се пднпси на утврђиваое
нпвих ппреских пбавеза за перипд за кпји није наступила застарелпст.
Ппрези на дпбра и услуге планирани су у изнпсу пд 13,470,000.00 динара.На пснпву
пдлуке п утврђиваоу прихпда кпји припадају граду, пднпснп градским ппщтинама и расппреду
трансферних средстава из бучета града Нища градским ппщтинама у шлану 4. се навпди да
градским ппщтинама у целини припадају прихпди кпји се пстварују на теритприји ппщтине и тп :
Кпмунална такса за кприщћеое рекламних панпа, укљушујући и истицаое и исписиваое фирме ван
ппслпвнпг прпстпра на пбјектима кпји припадају јединици лпкалне сампуправе (кплпвпзи,
трптпари, зелене ппврщине, бандере и сл.)
Други прихпди су планирани на нивпу пд 7,212,000.00 динара пд кпјих су прихпди пд
импвине 6,801,000.00 (Кпмунална такса за кприщћеое прпстпра на јавним ппврщинама или испред
ппслпвнпг прпстпра у изнпсу пд 6,800,000.00 динара), прихпди пд прпдаје дпбара и услуга
планирани су у пбиму пд 151,000.00 динара, Нпвшане казне и пдузета импвинска кприст 250,000.00
динара

СТРУКТУРА РАСХПДА И ИЗДАТАКА
Лпкална власт масу средстава за плате за 2020. гпдину планира у складу са пдредбама Закпна п
бучету Републике Србије за 2019. гпдину и у складу са Закпнпм п бучетскпм систему („Службени
гласник РС“, брпј 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закпн, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и у складу са Упутствпм министра финансија за
израду бучета лпкалне власти за 2020, 2021. и 2022. гпдину.
У бучетскпј 2020. гпдини не планирају се пбрашун и исплата бпжићних, гпдищоих и других врста
награда и бпнуса предвиђених ппсебним и ппјединашним кплективним угпвприма, псим
јубиларних награда за заппслене кпји тп правп стишу у 2020. гпдини.
Расхпди и издаци бучета Градске ппщтине Палилула за 2020. гпдину планирани су у пквиру
раздела директних кприсника бучета за следеће врсте расхпда:
Текући расхпди у изнпсу пд
Издаци за набавку нефинансијске импвине у изнпсу пд
УКУПНП

131,358,942.00 динара
13,900,000.00 динара
145,258,942.00 динара

Текући расхпди
У пквиру текућих расхпда планирани су следећи расхпди:
Расхпди за заппслене
Кприщћеое услуга и рпба
Дпнације, дптације и трансфери
Спцијалнп псигураое и спцијална защтита
Oстали расхпди
Административни трансфери из бучета

73,278,942.00
44,760,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,820,000.00
4,500,000.00

50.45 %
30.81 %
1.38 %
2.07 %
2.63 %
3.10 %

Расхпди за заппслене
Расхпди за заппслене пбухватају плате, дпдатке и накнаде заппслених (зараде),
спцијалне дппринпсе на терет ппслпдавца, накнаде у натури, спцијална даваоа заппсленима,
награде заппсленима и пстале ппсебне расхпде и ппсланишки дпдатак.
Средства за зараде заппслених кпд директних кприсника бучета градске ппщтине Палилула
планирана су у складу са Закпнпм п бучетскпм систему („Службени гласник РС“, брпј 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закпн, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19).
У складу са Упутствпм за припрему пдлуке п бучету лпкалне власти за 2020. гпдину и
ппјекцијама за 2021. и 2022. гпдину кпје је дпнеп Министар финансија, исказује се брпј заппслених
и маса средстава за плате у 2020. гпдини и тп:
Пргани и службе лпкалне власти :
Изабрана лица 8
Ппстављена лица 2
Заппслени 46
Укупнп 56 Маса средстава за исплату зарада 68,908,942.00
Издаци за нефинансијску импвину
Издаци за пснпвна средства су 13,900,000.00
У пквиру издатака за нефинансијску импвину, планирана су средства за изградоу зграда и пбјеката(
пва средства у изнпсу пд 10,000,000.00 динара пднпсе се се на изградоу нпвих некатегприсаних
путева на теритприји Градске ппщтине Палилула.
Планирана су и средства за набавку мащина и ппреме кпд свих кприсника бучета, а кпје су у
функцији несметанпг пбављаоа пснпвне делатнпсти у изнпсу пд 1,500,000.00 динара кап и пстале
некретнине и ппрема (изградоа сеника и ппстављаое мпбилијара) у изнпсу пд 2,000,000.00
динара.

СТРУКТУРА РАСХПДА ПП КПРИСНИЦИМА
Назив директнпг кприсника
Скупщтина ппщтине
Председник ппщтине
Ппщтинскп веће
Ппщтинска управа
УКУПНП:

Средства из Нацрта Пдлуке п бучету за
2020. гпдину (изнпс у динарима)
22,448,704.00
15,845,660.00
18,686,106.00
88,278,472.00
145,258,942.00

% бучета пп
кприснику
15.45
10.90
12.86
60.77
100.00

РАЗДЕП 1 – СКУПЩТИНА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ ПАЛИЛУЛА
У Разделу 1 - Скупщтина Градске ппщтине Палилула - Прпграм 16 - Пплитишки систем лпкалне
сампуправе исказани су расхпди неппхпдни за функципнисаое Скупщтине ппщтине и скупщтинских
тела. Планиране су плате председника скупщтине,секретара . Планирани су расхпди за спцијална
даваоа заппсленима, накнаде трпщкпва за заппслене (исплата накнада за месешне картице за
превпз), трпщкпве путпваоа у земљи и инпстранству, за рад скупщтинских кпмисија, за
пдбпрнишке накнаде (паущал, накнада за присуствп седницама Скупщтине ппщтине Палилула),
накнада за технишке секретаре пплитишких странака, накнада за председнике пдбпра; планирана су
и средства за реализације следећих прпјеката: "Ппдрщка сампхраним рпдитељима","Прпмпција
успещних ушеница из пснпвних и средоих щкпла – САД ЈЕ ШАС ЗА НАС", "Прпмпција успещних
аматерских сппртисткиоа", "Прпмпција успещних уметница и стварапца у пбласти културе".
РАЗДЕП 2 – Председник ппщтине
ГЛАВА 2.1 – Председник ппщтине
У разделу 2, глава 1 Председник ппщтине - Прпграм 13 Развпј културе планирана су средства
намеоена јавнпм ппзиву за суфинансираое прпјеката прпизвпдое медијских садржаја кпјим се
пстварује јавни интерес у пбласти јавнпг инфпрмисаоа у смислу шлана 15. Закпна п јавнпм
инфпрмисаоу и медијима; Прпграм 16 - Пплитишки систем лпкалне сампуправе планирана су
средства за рад председника и тп: за плате председника, заменика председника, спцијална
даваоа, трпщкпве путпваоа, услуге пп угпвпру.
РАЗДЕП 2 – Председник ппщтине
ГЛАВА 2.1 – Канцеларија за младе
У разделу 2 глава 2 Прпграм 14 Развпј сппрта и пмладине планирана су средства за исплату угпвпра
за лица ангажпваних за рад у Канцеларији за младе кап и за средства неппхпдна за несметанп
функципнисаое пве канцеларије.

РАЗДЕП 3 – Ппщтинскп веће

У разделу 3 Прпграм 8 Предщкплскп васпитаое и пбразпваое планирана су средства намеоена
Јавнпм ппзиву предщкплским устанпвама са теритприје градске ппщтине Палилула;Прпграм 9
Пснпвнп пбразпваое и васпитаое планирана су средства намеоена Јавнпм ппзиву пснпвним
щкплама са теритприје ГП Палилула
Прпграм 11 Спцијална и дешија защтита планирана су средства кпја су намеоена за исплату
једнпкратних спцијалних ппмпћи најугрпженијем станпвнищтву ГП Палилула у сарадои са Центрпм
за спцијални рад; Прпграм 13 Развпј културе и инфпрмисаоа планирана су средства намеоена
Јавнпм ппзиву удружеоима из пбласти културе;Прпграм 14 Развпј сппрта и пмладине планирана
су средства намеоена Јавнпм ппзиву сппртским клубпвима са теритприје ппщтине
Палилула;Прпграм 16 Пплитишки систем лпкалне сампуправе планирана су средства намеоена за
исплате зарада шланпвима ппщтинскпг већа, исплате накнада за превпз шланпвима већа,трпщкпва
путпваоа за шланпве већа,кап и за средства кпја се дпдељују удружеоима грађана пп Јавнпм
ппзиву а из пбласти кпје су пд ппсебнпг интереса за ГП Палулула, средства за прганизацију
манифестације "Палилулскп веше".

РАЗДЕП 4 Ппщтинска управа
У разделу 4 Управа Градске ппщтине Прпграм 2 Кпмуналне делатнпсти планирана су средства за
текуће пдржаваое хлпринатпрских станица сепских впдпвпда на теритприји Градске ппщтине
Палилула;Прпграм 5 Ппљппривреда и рурални развпј планирана су средства за изградоу
некатегприсаних путева у селима ГП Палилула;Прпграм 15 Лпкална сампуправа планирана су
средства за исплате зарада заппсленима у Управи, исплата накнада за превпз, трпщкпва
путпваоа,сталних трпщкпва,материјала ,текућих ппправки и пдржаваоа и набавке пснпвни
средстава за несметанп функципнисаое ппщтинске управе;планирана су средства за реализацију
прпјеката "Радпст Еврппе","Ппщтинска слава Сабпр српских светитеља" и "Регата ушитељ Виден
Јпванпвић"
Средства бучета у изнпсу пд 145.258.942,00 динара, утврђена пвпм Пдлукпм,
расппређена су пп прпграмскпј класификацији, и тп :
Назив прпграма: Прпграм 2 - КПМУНАЛНЕ ДЕЛАТНПСТИ
Прпграмска активнпст: Управљаое и снабдеваое впдпм за пиће
Щифра прпграмске активнпсти: 1102-0008
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула и Акципни план развпја ГП Палилула пд 2017-2021
Ппис: Текуће пдржаваое хлпринатпрских станица сепских впдпвпда на теритприји Градске
ппщтине Палилула.
Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга впдпснабдеваоа
Индикатпр: Брпј ппступака хлприсаоа, брпј пбављених анализа исправнпсти впде за пиће и
интервенција:
- Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини(2019): 48
- Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини: 48
- Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини: 48

Расхпди у 2020. гпдини : 2.000.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01)= 2.000.000,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Ивица Стпјанпвић , шлан већа
Назив прпграма: Прпграм 5 - ППЉППРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВПЈ
Прпграмска активнпст: Мере ппдрщке руралнпм развпју
Щифра прпграмске активнпсти: 0101-0002
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула и Акципни план развпја ГП Палилула пд 2017-2021
Ппис: Прпграм "Развпј ппљппривреде" пбухвата прпграмске активнпсти и прпјекте кпји се сппвпде
у циљу ппбпљщаоа услпва живпта у руралним ппдрушјима, ефикаснијег управљаоа земљищтем на
принципима пдрживпг руралнпг развпја, унапређеоa руралне инфраструктуре
Циљ: Унапређеое руралнпг развпја
Индикатпр: Дужина изграђених/пбнпвљених некатегприсаних путева у килпметрима:
- Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини(2019): 0
- Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини: 5
- Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини: 5
Расхпди у 2020. гпдини : 10.000.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01)= 10.000.000,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Ивица Стпјанпвић , шлан већа
Назив прпграма: Прпграм 8 - ПРЕДЩКПЛСКП ВАСПИТАОЕ И ПБРАЗПВАОЕ

Прпграмска активнпст: Функципнисаое и пствариваое предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа
Щифра прпграмске активнпсти: 2001-0001
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула и Акципни план развпја ГП Палилула пд 2017-2021
Циљ: Ппвећаое пбухвата деце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем
Индикатпр: Брпј изведених радпва и интервенција:
- Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини(2019): 6
- Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини: 4
- Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини: 4
Расхпди у 2020. гпдини : 1.000.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01)= 1.000.000,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Никпла Бпжић, заменик председника ппщтине
Назив прпграма: Прпграм 9 - Пснпвнп пбразпваое и васпитаое
Прпграмска активнпст: Функципнисаое пснпвних щкпла
Щифра прпграмске активнпсти: 2002-0001
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула и Акципни план развпја ГП Палилула пд 2017-2021
Ппис: Интервенције у дпмену пдржаваоа пснпвнпщкплских пбјеката
Циљ: Ппдизаое нивпа прпписаних услпва васпитнп-пбразпвнпг прпцеса

Индикатпр: Брпј изведених радпва и интервенција:
- Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини(2019): 6
- Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини 4
- Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини: 4
Расхпди у 2020. гпдини : 1.000.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01)= 1.000.000,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Никпла Бпжић, заменик председника ппщтине
Назив прпграма: Прпграм 11 - СПЦИЈАЛНА И ДЕШИЈА ЗАЩТИТА
Прпграмска активнпст: Спцијалне ппмпћи
Щифра прпграмске активнпсти : 0901-0001
Сврха: Сплидарнпст са спцијалнп раоивим категпријама станпвнищтва кпје зависе
пд ппмпћи заједнице.
Пснпв : Статут Градске ппщтине Палилула и Акципни план развпја ГП Палилула пд 2017-2021,
Правилник п ппступку дпдељиваоа и исплати бучетских средстава на име једнпкратне нпвшане
ппмпћи грађанима са ппдрушја Градске ппщтине Палилула.
Ппис: Ппдрщка спцијалнп угрпженим категпријама станпвнищтва прекп Центра за Спцијални рад и
другим прганизпваним групама кпје пкупљају сампхране мајке, жене кап тещкп заппщљиву
категприју, жене у сепским срединама, и другим прпфилисаним прганизацијама и ппјединцима,
ради ппбпљщаоа оихпвпг спцијалнпг статуса и афирмације у заједници.
Циљ: Ублажаваое тещке материјалне ситуације грађана пружаоем једнпкратне ппмпћи, кап и
ппдстицаое развпја разнпврсних, спцијалних и других услуга у заједници.
Индикатпр: Брпј дпдељених ппмпћи
- Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини(2019): 230
- Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини : 250
- Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини : 260
Индикатпр: Брпј дпдељених ппмпћи женама
- Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини(2019): 100
- Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини : 125
- Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини : 130
Расхпди у 2020. гпдини : 3,000,000.00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01)= 3,000.000,00 динара
Пдгпвпрна лица: Бпјана Јпвић, шлан Већа
Назив прпграма: Прпграм 13 - РАЗВПЈ КУЛТУРЕ
Щифра прпграма: 1201
Прпграмска активнпст: Ппдстицаји културнпм и уметнишкпм стваралащтву
Щифра прпграмске активнпсти: 1201-0002
Сврха: Задпвпљеое културних пптреба заједнице и ппдстицаое културнп уметнишкпг
и етнп стваралащтва.
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула и Правилник п критеријумима и ппступку
Ппис: Прганизпваое културнп-уметнишких традиципналних и етнп манифестација у
Циљ: Унапређеое културнпг амбијента ппщтине, пбпгаћиваое културнп уметнишке
Индикатпр: Брпј пдржаних манифестација у пбласти културе, уметнпсти и традиције:

Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019): 13
Циљана вреднпст индикатпра у 2020 гпдини: 8
Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини: 8
Расхпди у 2020. гпдини: 1.000.000,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Милан Андрејић, шлан Већа
Прпграмска активнпст: Пствариваое и унапређеое јавнпг интереса у пбласти
Щифра прпграмске активнпсти : 1201-0004
Сврха: Инфпрмисанпст грађана п свим важнијим питаоима за живпт заједнице.
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула.
Ппис: Пбезбеђиваое дпступнпсти инфпрмација пд јавнпг интереса кап и свих других
релевантних инфпрмација и реализације инфпрмативних пгласа и тендера ради
благпвремене и пптпуне пбавещтенпсти грађана.
Циљ: Ппвећана ппнуда квалитетних медијских садржаја из пбласти друщтвенпг
живпта лпкалне заједнице
Индикатпр:
Брпј прпслеђених инфпрмација и саппщтеоа:
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019): 15
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 20
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021.гпдини:20
Расхпди у 2020.гпдини: 2.000.000,00 динара
Извпр финансираоа:Прихпди из бучета(01)= 2.000.000,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Александар Ждрале, председник ппщтине
Назив прпграма : Прпграм 14 - РАЗВПЈ СППРТА И ПМЛАДИНЕ
Щифра прпграма: 1301
Прпграмска активнпст: Ппдрщка лпкалним сппртским прганизацијама, удружеоима и
Щифра прпграмске активнпсти: 1301-0001
Сврха: Задпвпљеое сппртскп рекреативних пптреба грађана.
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула и Правилник п критеријумима и ппступку
расппделе средстава из бучета ГП Палилула у пбласти сппрта и културе
Ппис: Прганизпваое манифестација у пбласти сппрта и рекреације и ппсебнп развијаое
такмишарскпг духа кпд младих и других пблика ревијалних сппртских активнпсти.
Циљ: Пбпгаћиваое сппртскпг амбијента на руралнпм и градскпм ппдрушју ппщптине и
јашаое капацитета лпкалних сппртских клубпва, удружеоа и савеза крпз нпве садржаје
ради квалитетнијег кприщћеоа слпбпднпг времена и стицаоа здравих живптних навика грађана
ппщтине Палилула.
Индикатпр:
Брпј ппдржаних клубпва :
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019):20
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини: 10
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини: 10
Расхпди у 2020. гпдини : 1.000.000,00 динара
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01) = 1.000.000,00 динара
Пдгпвпрна лица: Лазар Динић, шлан већа

Прпграмска активнпст: Спрпвпђеое пмладинске пплитике
Щифра прпграмске активнпсти:1301-0005
Сврха: Пснаживаое младих за активније ушещће у рещаваоу прпблема заједнице и
ппбпљщаоа статуса пмладинске пппулације у друщтву.
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула
Ппис: Пбезбеђиваое услпва за активан рад пмладине путем јашаоа капацитета
канцеларије за младе, ради удруживаоа, едукпваоа и инфпрмисаоа пмладине,
спрпвпђеоа вплпнтерских активнпсти за дпбрпбит заједнице и ппбпљщаоа оихпвпг
статуса кап активних и пдгпвпрних актера у заједници.
Циљ: Ствараое претппставке за квалитетнији живпт младих у складу са еврппским
стандардима и ппвећаое брпја активних младих кпји се укљушују у прпцес пдлушиваоа
п прпблемима и пптребама пмладинске пппулације.
Индикатпр:
Брпј реализпваних активнпсти:
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019):6
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 6
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021.гпдини: 6
Расхпди у 2020. гпдини: 3.100.000,00 динара
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01)-3.100.000,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Александар Ждрале председник
Назив прпграма : Прпграм 15 - Лпкална сампуправа
Щифра прпграма: 0602
Прпграмска активнпст: Функципнисаое лпкалне сампуправе и градских ппщтина
Щифра прпграмске активнпсти: 0602-0001
Сврха: Пбезбеђеое услпва за пствариваое права грађана на лакщи и бржи
нашин у лпкалнпј управи.
Циљ: Ефикасна, ефектна и екпнпмишна лпкална управа кап неппсредни сервис грађана.
Расхпди у 2020. гпдини: 87.278.472,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01) = 87.278.472,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Марија Брајдић
Прпграмска активнпст: Текућа бучетска резерва
Щифра прпграмске активнпсти: 0602-0009
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01) = 4.000.000,00 динара
Прпграмска активнпст: Стална бучетска резерва
Щифра прпграмске активнпсти: 0602-00010
Расхпди у 2020. гпдини: 500.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01) = 500.000,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Марија Брајдић
Назив прпграма: Прпграм 16 - ППЛИТИШКИ СИСТЕМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
Щифра прпграма: 2101
Прпграмска активнпст: Функципнисаое Скупщтине

Щифра прпграмске активнпсти: 2101-0001
Сврха: Пбављаое пснпвних функција избпрних пргана лпкалне сампуправе
Циљ: Функципнисаое лпкалне скупщтине
Индикатпр: Брпј седница скупщтине
- Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини(2019): 4
- Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини: 4
- Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини: 4
Расхпди у 2020. гпдини : 22.448.704,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01)= 22.448.704,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Адриана Анастаспв, председник скупщтине
Прпграмска активнпст: Функципнисаое изврщних пргана
Щифра прпграмске активнпсти: 2101-0002
Сврха:Пбављаое пснпвних функција избпрних пргана лпкалне сампуправе
Циљ: Функципнисаое изврщних пргана
Индикатпр: Брпј седница већа
- Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019):85
- Циљана вреднпст индикатпра у 2020. гпдини :85
- Циљана вреднпст индикатпра у 2021. гпдини :80
Расхпди у 2020. гпдини : 21.831.766,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01) = 21.831.766,00 динара
Пдгпвпрнп лице: Александар Ждрале, председник ппщтине
Прпјекат: "Ппдрщка сампхраним рпдитељима"
Щифра прпјекта:2101-П1
Ппис: Пбезбеђиваое бесплатнпг щкплскпг прибпра за најмаое 20 детета щкплскпг узраста из
ппрпдица сампхраних рпдитеља кпји су материјалнп угрпжени. Щкплски прибпр би садржап
ранац,свеске, блпкпве, бпјице и др. Центар за спцијални рад би пбезбедип списак материјалнп
угрпжених сампхраних рпдитеља са щкплскпм децпм.
Циљ: Пружаое ппмпћи сампхраним рпдитељима са щкплскпм децпм
Индикатпр:
Брпј щкплске деце из ппрпдица сампхраних рпдитеља кпјима је пбезбеђен щкплски прибпр
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019):20
Расхпди у 2020.гпдини: 60.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01)= 60.000,00 динара.
Пдгпвпрна лица: Адриана Анастаспв, преседница Скупщтине
Прпјекат: "Прпмпција успещних ушеница из пснпвних и средоих щкпла – САД ЈЕ ШАС ЗА НАС"
Щифра прпјекта: 2101-П2
Ппис:Прикупљаое ппдатака п најуспещнијим ушеницама и ушеницима из 7 пснпвних и 3 средое
щкпле са теритприје ГП Палилула, дпстава предлпга пд стране щкпла, пп једне најуспещније
ушенице и ушеника пп щкпли, укупнп 10 ушеница и 10 ушеника, набавка 20 таблета кап награда за
најуспещније, прганизпваое прпмптивнпг скупа на кпме ће бити дпдељене награде најуспещнијим
ушеницима.
Циљ: Ппдстицај квалитетнпм равнпмернпм пбразпваоу жена

Индикатпр: брпј присутних на прпмптивнпм скупу
Брпј дпдељених награда најуспещнијим ушеницама и ушеницима
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019): 10
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 20
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021.гпдини: 0
Расхпди у 2020.гпдини: 180.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01)= 180.000,00 динара.
Пдгпвпрна лица: Милан Никплић, Пдсек за привреду и лпкални развпј
Прпјекат: "Прпмпција успещних аматерских сппртисткиоа"
Щифра прпјекта: 2101-П3
Ппис: Прикупљаое ппдатака п најуспещнијим аматерским сппртисткиоама и сппртистима са
теритприје ГП Палилула и избпр 10 најуспещнијих, набавка сппртских реквизита и ппреме (награда
за најуспещније), прганизпваое прпмптивнпг скупа на кпме ће бити дпдељене награде
најуспещнијим сппртискиоама.
Циљ: Ппдстицај бављеоа аматерским сппртпм кпд жена
Индикатпр: брпј дпдељених награда
Брпј дпдељених награде најуспещнијим сппртисткиоама
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019):5
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 10
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021.гпдини: 0
Расхпди у 2020.гпдини: 80.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01)= 80.000,00динара.
Пдгпвпрна лица: Милан Никплић, Пдсек за привреду и лпкални развпј
Прпјекат: "Прпмпција успещних уметница и стварапца у пбласти културе"
Щифра прпјекта: 2101-П4
Ппис: Пдржаваое излпжби, кпнцерата, песнишких вешери и других културних дещаваоа, шији ће
главни актери бити жене уметнице и културни стварапци у сарадои са НКЦ, Нищким симфпнијским
пркестрпм, Нарпдним ппзприщтем, Уметнишкпм щкплпм и Факултетпм уметнпсти из Нища.
Циљ: Ппдстицај и прпмпвисаое културнпг и уметнишкпг стваралащтва
Индикатпр:
Прганизпван прпмптивни дпгађај из пбласти културе
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019): 1
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 1
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021.гпдини: 0
Расхпди у 2020.гпдини: 10.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01)= 10.000,00 динара.
Пдгпвпрна лица: Драган Стпиљкпвић, Пдсек за ппслпве председника, Већа и
Скупщтине ппщтине
Прпјекат: "Радпст Еврппе"
Щифра прпјекта: 0602-П6
Сврха: Ппдстицаое културнп уметнишкпг и етнп стваралащтва
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула и Акципни план развпја
ГП Палилула пд 2017-2021

Ппис: Прганизпваое традиципналне манифестације "Сусрети пријатељства-Радпст Еврппе"
Циљ: Унапређеое културнпг амбијента ппщтине кап и јашаое веза из пбласти културе између деце
из Србије са децпм из ппјединих земаља Еврппе.
Индикатпр:
Брпј деце кпја ушествују у културнп-уметнишкпм прпграму
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019): 80
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 90
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021.гпдини: 100
Расхпди у 2020.гпдини : 150.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01)= 150.000,00 динара.
Пдгпвпрна лица: Лазар Динић, шлан Већа
Прпјекат: "Палилулскп веше"
Щифра прпјекта: 2101-П5
Сврха: Пшуваое, унапређеое и представљаое лпкалнпг културнпг наслеђа, дпбара и бащтине.
Пснпв: Статут Градске ппщтине Палилула и Акципни план развпја
ГП Палилула пд 2017-2021
Ппис: Прганизпваое традиципналне манифестације "Палилулскп веше"
Циљ: Унапређеое пшуваоа културне бащтине
Индикатпр:
Брпј ппсетилаца на културнпм дпгађају
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019): 2500
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 2800
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021.гпдини: 3000
Расхпди у 2020.гпдини : 600.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета (01)= 600.000,00 динара.
Пдгпвпрна лица: Никпла Бпжић, заменик председника ппщтине
Прпјекат: "Ппщтинска слава - Сабпр српских светитеља"
Щифра прпјекта: 0602-П7
Ппис: Реализација прпграма пбележаваоа ппщтинске славе
Индикатпр:
Брпј званица
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019): 300
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 320
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 350
Расхпди у 2020.гпдини : 310.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01)= 310.000,00 динара.
Пдгпвпрна лица: Милпщ Стпјиљкпвић, шлан Већа
Прпјекат: "Регата ушитељ Виден Јпванпвић"
Щифра прпјекта:0602-П8
Ппис: Градска ппщтина Палилула устанпвила је 2014.гпдине пдржаваое сппртске
манифестације МПРАВСКА РЕГАТА-„УШИТЕЉ ВИДЕН ЈПВАНПВИЋ на Јужнпј Мправи у
сппмен на храбрпг ушитеља Видена Јпванпвића.

Индикатпр:
Брпј пспба кпји ушествују у регати
-Вреднпст индикатпра у базнпј гпдини (2019): 80
-Циљана вреднпст индикатпра у 2020.гпдини: 90
-Циљана вреднпст индикатпра у 2021.гпдини: 100
Расхпди у 2020.гпдини : 90.000,00 динара.
Извпр финансираоа: Прихпди из бучета(01)= 90.000,00 динара.
Пдгпвпрнп лице: Ивица Стпјанпвић, шлан Већа

Щеф пдсека за финансије
Иван Драгищић

