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 Драги суграђани и суграђанке, 
 
 Основна сврха документа који је пред вама јесте да на што 
једноставнији и разумљивији начин објасни у које сврхе се користе јавни 
ресурси да би се задовољиле потребе грађана. 
 
 Грађански буџет представља сажет и јасан приказ Одлуке о буџету 
градске општине Гроцка за 2022. годину, која је по својој форми веома обимна 
и тешка за разумевање због специфичних појмова и класификација које је 
чине.  
 Иако је немогуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми, 
искрено се надамо да ћемо на овај начин успети да вас информишемо о начину 
прикупљања јавних средстава и остваривања прихода и примања буџета 
градске општине, као и о начину планирања, расподеле и трошења буџетских 
средстава. 
 Кроз овај транспарентан приступ настојимо да унапредимо 
разумевање и интересовање наших суграђана за локалне финансије, а у 
перспективи очекујемо и сарадњу локалне самоуправе и житеља Гроцке у 
заједничком постављању циљева, дефинисању приоритета и планирању 
развоја наше градске општине. 

 
Драган Пантелић  

Председник 
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Директни корисници буџетских 
средстава градске општине: 

 

• Скупштина Градске општине 

• Председник Градске општине и Веће 
градске општине 

• Управа градске општине 

Индиректни корисници буџетских 
средстава градске општине: 

• Центар за културу градске општине 
Гроцка 

 

 

 

Остали корисници јавних средстава: 

 ЈП за изградњу ГО Гроцка 

 ЈП “Пијаце и зеленило”, Гроцка 

 ЈП “Водовод и канализација” 

 

 



Водич за грађане кроз буџет градске општине Гроцка за 2022 
 
Одлука о буџету ГО Гроцка за 2022.г. објављена је у „Службеном листу града  Београда“ број 
137/21 од 31.12.2021 . 

 

1.Укупни приходи и примања остварени по основу 

продаје нефинансијске имовине 757.505.792 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 909.636.132 

  

3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2) који се распоређује по 
програмима и програмским активностима 
 

152.130.340 

Шта је грађански буџет? 
 
Грађански буџет има за циљ да лако разумљивим језиком објашњава на који начин и у 
које сврхе се користе јавни ресурси да би задовољили јавне и колективне потребе 
становништва. Као својеврстан водич за грађане кроз буџет, грађански буџет садржи 
опште податке о буџету државе или општине/града, као и информације о буџетским 
приходима, расходима, изворима финансирања, буџетским корисницима и сл. 
Грађански буџет представља приказ буџета државе или општине/града, презентован на 
начин да допринесе повећаном учешћу грађана у дефинисању буџетских приоритета, 
као и у планирању, расподели и трошењу буџетских средстава. 

 



Укључивање грађана у буџетски процес 
 
Зашто је потребно укључити грађане у процес доношења буџета? 
Буџет представља новац пореских обвезника и јавност треба да игра значајну улогу у 
његовом креирању односно планирању. 
Пошто се очекује даља децентрализација власти, односно преношење ширих надлежности 
локалној самоуправи, укључивање грађана у процес доношења буџета добијаће на 
значају из простог разлога јер ће и многи проблеми и питања која муче грађане моћи бити 
решена у локалној самоуправи (општини). 
Део буџетског процеса је и разумевање жеља и потреба грађана, а израда буџета је 
заправо прављење избора из тог мноштва потреба, жеља и проблема. С обзиром да новца 
никад нема и неће га ни бити довољно да се оствари све оно што је потребно и пожељно, 
локални функционери разматрајући и креирајући буџет за наредну годину поред својих 
сарадника, јавних предузећа, установа и служби, да би добили што реалнију слику 
ствари, неопходно је и да саслушају глас заједнице, односно грађана. Пружајући 
грађанима прилику да учествују у процедури доношења одлука, локална власт пружа 
грађанима могућност да сагледају и проблеме на које се наилази приликом реализације 
одређених пројеката и програма, грађани могу дати своје мишљење о могућим правцима 
решавања проблема, а учествовање мноштва људи у процесу изналажења решења 
свакако даје квалитет више, односно могуће је боље сагледати све аспекте алтернативних 
решења, тако да на крају изабрана опција, у датом тренутку, је вероватно и 
најоптималнија. 
 



 
Упознавање са суштином проблема приликом разматрања реализације 
различитих програма, ствара могућност да и грађани који се противе неком 
решењу буду толерантнији и сачекају да виде какве ће резултате дати 
решење које је одабрала већина. 
 
 
 
 

 
Грађани имају право да се питају о начину трошења средстава из буџета 
општине и да буду информисани о трошењу средстава које као порески 
обвезници плаћају општини. Грађани се могу укључивати преко :  
Јавне расправе;  
Грађанске иницијативе;  
Јавне анкете;  
 
Других облика комуникације са органима општине .  
Општина Гроцка  је у оквиру израде одлуке о буџету за 2021. годину обавила 
анкетирање грађана. У оквиру ове анкете, грађани и грађанке општине 
Гроцка су својим гласовима предлагали приоритете где ће бити утрошен део 
буџета ове године.  
 



      Други пут у историји градске општине Гроцка, спровели смо анкету 
путем које су наши суграђани могли да кандидују своје потребе за бољи и 
квалитетнији живот, а што су они озбиљно схватили и послали невероватних 
9140 предлога и сугестија.  

      Као кључне проблеме за решавање грађани су навели уређење 
комуналне инфраструктуре као што је  изградња канализације, уређење 
саобраћајне инфраструктуре где се пре свега мисли на улице и тротоаре а 
затим и на уређење паркинг простора, као и  решавање проблема 
водоснадбевање. Дванаест одсто пристиглих предлога односи се на 
енергетику. Остале области за које су грађани давали предлоге односили су 
се на образовање, урбанизам и планирање, спорт и остало. 





Календар буџета локалне власти: 
 
1. август - локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство 
за припрему нацрта буџета локалне власти;  
1. септембар - директни корисници средстава буџета локалне власти 
достављају  
предлог финансијског плана локалном органу управе надлежном за 
финансије за буџетску и наредне две фискалне године, који садржи 
извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године;  
15. октобар - локални орган управе надлежан за финансије доставља нацрт 
одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти;  
1. новембар - надлежни извршни орган локалне власти доставља предлог 
одлуке о буџету скупштини локалне власти;  
20. децембар - скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне 
власти; 
25. децембар - локални орган управе надлежан за финансије доставља 
министру одлуку о буџету локалне власти.  



Како настаје буџет градске општине? 
 
БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ је правни документ који утврђује план прихода и 
расхода општине за нaредну годину. 
Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне 
самоуправе. Исто тако у буџету се сливају приходи из којих се подмирују те 
обавезе. 
Председник ГРАДСКЕ општине спроводе општинску политику,а главна полуга 
те политике и развоја је управо буџет. 
Приликом дефинисања овог, за градску општину ГРОЦКА, најважнијег 
документа, они морају да се воде законским прописимам стратешкиом 
приоритетима развоја и другим елементима, као што је приказано на слици. 
Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако 
да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење 
компромиса. 

Послови и надлежности 
 
Градска општина Гроцка је део територије града Београда у којој се врше 
одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом града. Грађани 
учествују у вршењу послова градске општине преко изабраних одборника у 
скупштину градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и 
референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом града и актима градске 
општине. 
 



 
 

КО УЧЕСТВУЈЕ У 
ИЗРАДИ БУЏЕТА? 

ГРАДСКА 
ВЛАСТ И 
СТРУЧНЕ 
СЛУЖБЕ 

ГРАЂАНИ  И 

ЊИХОВА 
УДРУЖЕЊА 

 
 

БУЏЕТ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ 

 
ОКВИР У КОМ 
СЕ ПЛАНИРА 

БУЏЕТ 

Закони и прописи:  

Закон о финансирању локалне 

самоуправе 
Закон о буџетском систему 

Закон о локалној самоуправи 

Упуство Министарства финансија за 

припрему одлук е о буџету за 2021. 

годину  

Стратешки документи: 
 

 

 

Потребе буџетских корисника 

 

Започети пројекти из ранијих година 

Остварење прошлогодишњих буџета 

 

Процена кретања најважнијих група 

прихода 



Укупни приходи ГО Гроцка у 2022. године износе 909.636.132 динара и то: 
средства из буџета у износу од 749.405.792 динара утврђених Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода 
који припадају граду, односно градским општинама у 2022. години, пренета 
средства из  ранијих година у износу од 152.130.340 динара и средства из 
осталих извора у износу од 8.100.000 динара. 

Средсва из 
буџета градске 

општине 
749.405.792 

динара 

Пренета 
средства из 

ранијих 
година  

152.130.340 
динара 

Средства 
из 

осталих 
извора 

8.100.000 
динара 

Укупни приходи ГО 
Гроцка 

909.636.132  
динара 

Како се пуни буџет градске општине Гроцка? 

909,6 милиона динара 



Шта су приходи и примања буџета? 

Порески приходи • Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима пореских 
обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат 

Донације и 
трансфери 

•Донације се добијају од домаћих и међународних донатора и 
организација за различите пројекте. Трансфери подразумевају пренос 
средстава од нивоа Републике Србије општинском нивоу власти. Могу бити 
наменски (за тачно утврђене намене) или ненаменски (није им унапред 
утврђена намена те се могу у складу са законом користити за било које сврхе) . 

Непорески приходи 

• Врста јавних прихода који се наплаћују за коришћење јавних добара (накнаде), 
пружање јавних услуга (таксе) или због  кршења уговорних или законских 
одредби (казне и пенали) 

Примања од продаје 
нефинансијске 

имовине 

• Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних 
ствари у власништву градске општине. 

Примања од 
задуживања и  

продаје 
финансијске 

имовине 

• Примања од задуживања представљају приливе по основу 
примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист 
нивоа градске општине. Примања од продаје финансијске 
имовине  представљају приливе по основу продаје домаћих 
акција и осталог капитала у корист нивоа градске општине 

Пренета средства из 
ранијих година 

•  Представљају вишак прихода буџета градске општине који нису 
потрошени у претходној  буџетској години 



Структура планираних прихода и примања за 
2022. годину 
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Укупни буџетски 
приходи и примања  
909.636.132 динара 

Приходи од  пореза  
727.455.792 динара 

Трансфери 
6.300.000 

динара 

Други 
приходи 

1.800.000 

 динара 

Пренета средства 
из ранијих година   

152.130.340  
динарa 

Непорески 
приходи 

21.950.555 
динара 



Укупни приходи и 
примања  909.636.132 

динара 

Порез на 

имовину 

226.900.206 

 динара 

Порез н зараде 
375.000.000 

динара 

Локалне 
комун таксе 

 40.000.000 

динара 

Апсолутна 
права           

24.555.586 

 динара 

Самосталне 
делатности 
38.000.000 

 динара 
Наслеђе 

4.500.000 
динара 

Камате 
100.000 
динара 

Приходи 
органа 
100.000 
динара 

Администр
ативне 
таксе 

4.000.000 
динара 

 Накнада 
за 

коришћењ
е грађ 
земљ 

3.600.000 
динара 

Мемора
ндумске 
ставке 
1.000.0

00 

Бруто 
закуп 

4.500.000 
динара 

Донације и 
трансфери 
6.300.000 

динара 

Мешовити 
приходи 

8.000.000  
динара 

Новчане 
казне и 
одузета 

имовинск
а корист  
650.000 
динара 

Пренета 
средства 

152.130.340 
динара 

Накнада за 
коришћење 

јавних 
површина 
4.500.000 

динара 

Добровољни 
трансфери од 
физичких и 

правних лица 
1.800.000 

динара 

Накнада за 
заштиту и 

унапређивање 
животне 
средине 

14.000.000 
динара 

Структура прихода и примања у 2022. години 



Структура прихода и примања у 2022 

. години Порез на зараде 

Порез на имовину 

Локалне комуналне таксе 

Накнада за коришћење јавних 
површина 
Приходи од  апсолутна права 

Приходи од самосталних 
делатности 
Порез на наслеђе 

Приходи од камата 

Приходи које остварују органи 

Приходи од локалних 
административних такси 
Приходи од новчаних казни 

Приходи по прекршајним налозима  
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Меморандумске ставке 
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Шта се променило у односу на  

2021. годину? 
 Укупни приходи и примања наше градске општине у 2022. години су 

смањили/повећали у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2021. 
годину 

 

 
 

 

         ПОВЕЋАЛИ СУ СЕ: 

- Порески приходи за  
динара 43.464.281 дин 
- Накнада за заштиту живот 
средине 14.000.000 дин 
- Непорески приходи за 
7.600.000 дин 
-Процена износа нерасп 
вишка прихода из ранијих 
годи 35.000.000 дин  
-- Процена неутрош сред 
донација из раниј година за 
24.130.340 дин 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

     СМАЊИЛИ  СУ СЕ: 

 
 
-Донације и трансфери за 
600.000 динара 

 
 

 

 

 

 



На шта се троше јавна средства? 

Једно од основних буџетских начела је равнотежа прихода и расхода, зато и 
укупни планирани трошкови градске општине Гроцка у овој години износе: 
 

   909,6 
милиона 

динара 

 РАСХОДИ Расходи представљају све трошкове градске општине за 
плате буџетских корисника, набавку роба и услуга, субвенције, дотације 
и трансфере и остале трошкове које општина обезбеђује без директне и 
непосредне накнаде.  

 ИЗДАЦИ представљају трошкове изградње или инвестиционог 
одржавања већ постојећих објеката, набавку земљишта, машина и 
опрeме неопходне за рад буџетских корисника. 

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ морају се исказивати на законом прописан начин, 
односно морају се исказивати: по програмима који показују колико се 
троши за извршавање основних надлежности и стратешких циљева 
градске општине; по основној намени која показује за коју врсту трошка 
се средства издвајају; по функцији која показује функционалну намену 
за одређену област и по корисницима буџета што показује организацију 
рада градске општине. 
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Шта су расходи и издаци буџета? 

Расходи за запослене 
• Расходи за запослене представљају све трошкове за 

запослене, како у управи тако и код буџетских корисника 

Коришћење роба и 
услуга  

• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове, путне 
трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове 
материјала и текуће поправке и одржавање. 

Дотације и трансфери 

• Трансфери осталим нивоима власти обухватају текуће дотације 
и трансфере за установе чији је оснивач Градска општина 
Гроцка, трансфере осталим нивоима власти као што су основне 
школе и трансфери у складу са прописима  о смањењу плата. 

Остали расходи 
•Остали расходи обухватају дотације невладиним 
организацијама, порезе, таксе, новчане казне. 

Субвенције 
• Субвенције из буџета су новац који је градска општина 

обезбедила како би помогла јавним предузећима чији је оснивач 

Социјална заштита 
• Социјална заштитао бухватај накнаде из буџета за децу и 

породицу за ученике, за помоћ у случају смрти. 

Буџетска резерва 
•Буџетска резерва представља новац који се користи за непланиране или 
недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности. 

Капитални издаци 
•Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо 
одржавање постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично. 



Укупни расходи 
и издаци 

909.636.132   
динара 

Расходи за 
запослене 

229.409.082 
динара 

Коришћење 
роба и услуга 
256.112.710 

динара 

Субвенције 
јавним 

предузећа 
104.000.000д

инара 

Дотације и 
трансфери 
18.600.000 

динара 

Накнаде за 
социјалнау 

заштиту 
65.280.340 

динара 

 

Остали 
расходи 

30.484.000 
динара 

Резерве 
7.500.000 

динара 

 

Основна 
средства 

198.250.000 
динара 
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Коришћење роба и услуга 

Расходи запослених 

Издаци за нефинасијску имовину 

Субвенцијејавним предузећима 

Накнаде за социјалну заштиту 

Остали расходи 

Дотације и трансфери 

Резерве 229,409,082 

256,112,710 

104,000,000 

18,600,000 

65,280,340 

30,484,0002 

7,500,000 

198,250,000 

Структура расхода и издатака у 2022. години 



ПОВЕЋАЛИ СУ СЕ: 
 

 
Расходи за запослене за 
5.187.890 дин 
Субвенције јавним 
предузећима 5.888.658 
дин 
Накнаде за соц заштиту 
за 14.328.184 дин 
Буџетске Резерве за 
1.050.000 дин 
Издаци за нефинасијска 
имовина за 8.720.000 дин 

 

 
 
СМАЊИЛИ СУ СЕ: 
 

 
-Кориш. роба и услуга за 
29.618.400 дин 
-Дотације и трансфери за 
17.960.597 дин 

-Остали расходи за 
1.892.000 дин 
 
 
 
 

 

 

Шта се променило у односу на 2021. годину? 

 

 Укупни трошкови наше градске општине у 2021. години су се смањили у 
односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2020. годину за 14.296.265 
динара, односно за  1.79%. 



 
Расходи буџета по програмима 
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Шифра 
програма 

Назив програма 01 07,08 13,15 Укупно   

1101 
Укупно Програм 1 : Становање,урбанизам 
и просторно планирање 

65,200,000 57,400,000 122,600,000 13.48% 

1102 Укупно Програм 2: Комуналне делатности 83,500,000 10,000,000 93,500,000 10.28% 

1501 
Укупно Програм 3: Локални економски 
развој 

300,000 300,000 0.03% 

0101 
Укупно Програм 5: Пољопривреда и 
рурални развој 

1,000,000 1,000,000 0.11% 

0401 
Укупно Програм 6: Заштита животне 
средине 

4,500,000 4,500,000 0.49% 

0701 
Укупно Програм 7: Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

93,300,000 3,000,000 51,000,000 147,300,000 16.19% 

2003 Укупно Програм 9 :Основно образовање 42,300,000 3,500,000 45,800,000 5.03% 

0902 
Укупно Програм 11: Социјална и дечија 
заштита 

27,050,000   24,130,340 51,180,340 5.63% 

1201 
Укупно Програм 13 :Развој културе и 
информисања 

18,850,000 3,000,000   21,850,000 2.40% 

1301 
Укупно Програм 14 :Развој спорта и 
омладине 

17,500,000     17,500,000 1.92% 

0602 
Укупно Програм 15: Опште услуге 
локалне самоуправе 

310,065,512 2,100,000 6,100,000 318,265,512 34.99% 

2101 
Укупно програм 16 : Политички систем 
локалне самоуправе 

85,840,280   85,840,280 9.44% 

  УКУПНО ПРОГРАМИ: 749,405,792 8,100,000 152,130,340 909,636,132 100.00% 
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Расходи буџета расподељени по директним и 
индиректним буџетским корисницима 

Р. бр. Назив буџетског корисника 

Средства из Одлуке о 
буџету за 2021. 
годину  (износ у 

динарима) 

%  буџета 
по 

кориснику 

1. Скупштина ГО Гроцка 11.346.000 1,44% 

2. Веће ГО Гроцка 62.084.000 7,90% 

3. Управа ГО Гроцка 698.468.761 88,86% 

4. Центар за културу ГО Гроцка 14.142.750 1,80% 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
                                                                
УКУПНО: 786.041.511 100% 
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Најважнији капитални пројекти градске општине 
 

Р.Б. Назив пројекта 

Статус 

пројекта/радова 

(нови /у току) 

Пренето из 

претходног 

периода 

Реализовани 

трошкови 

(закључно са 

2020. 

годином). 

Cредства 

планирана у 

буџету   за 

2021. годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2022. 

годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2023. 

годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2024. 

годину  

Укупна 

вредност 

инвестицијe 

1 

Реконструкција, адаптација и 

доградња пословно-

административног центра са 

мунтифункционалном салом 

намењеног Центру за културум 

пројекат у току 3,240,000.00   1,241,607 64,000,000 16,000,000   84,481,607 

2 
Наставак изградње спортске 

хале у Гроцкој 
у току        100,000,000     100,000,000 

3 
Уређење некатегорисаних путева 

пројекат у току   290,042,380.96 103,500,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 753,542,381 

4 
Уређење атарских путева 

пројекат у току     16,675,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 106,675,000 

5 

Израда пројектне документације 

- нова пијаца у Винчи (УП, ИДР, 

ПЗИ и ПГД) 
нов пројекат       2,950,000     2,950,000 

6 
Израда пројектне документације 

за ЗС Винча 
у току  3,240,000.00   2,917,000 9,416,000     15,573,000 

7 

Израда пројектне документације 

- предшколска установа (вртић)  

у Умчарима  
у току 0 0.00 2,200,000 1,378,000     3,578,000 

8 

Израда пројектне документације 

за потребе "Музичке школе" у току      4,106,000 5,266,000     9,372,000 

9 

Израда пројектно-техничке 

документације (нов УП са 

ИДРом) за „пословно-

адмистративни центар Месна 

заједница Винча“, који ће се 

налазити у Винчи 

нов пројекат     2,400,000     2,400,000 

10 
Уређење јавних, слободних и 

зелених површина на територији 

ГО Гроцка 

у току    3,051,000 0 15,000,000 15,000,000 15,000,000 48,051,000 



Р.Б. Назив пројекта 

Статус 

пројекта/радова 

(нови /у току) 

Пренето из 

претходног 

периода 

Реализовани 

трошкови 

(закључно са 

2020. 

годином). 

Cредства 

планирана у 

буџету   за 

2021. годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2022. 

годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2023. 

годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2024. 

годину  

Укупна 

вредност 

инвестицијe 

11 

Енергетска санација зграде и 

поправка крова зграде 

Општинске управе у Гроцкој у 

ул Булевар ослобођења 39 

нов пројекат       12,616,410     12,616,410 

12 

Енергетска санација зграде и 

поправка крова зграде 

Општинске управе у Гроцкој у 

ул Булевар ослобођења 26 

нов пројекат       17,299,503     17,299,503 

13 

Израда пројекта за 

реконструкцију  

објеката домова културе у 

Заклопачи, Болечу, Врчину 

нов пројекат       6,513,600     6,513,600 

14 

Израда катастра 

некатегорисаних путева - прва 

фаза У току   

0.00 0 20,000,000     20,000,000 

15 

Израда пројектне 

документације  

секундарне водоводне мреже у 

Врчину, Заклопачи, Гроцкој, 

Брестовику, Умчарима, 

Пударцима и Дражњу 

нов пројекат       22,000,000     22,000,000 

16 

Израда ПДР-а за приобање у 

Гроцкој ради изградње 

објеката за потребе туризма, 

спорта и културе 

нов пројекат       6,600,000     6,600,000 

17 

Извођење радова по израђеном 

пројекту основне школе у 

насељу Живковац  

нов пројекат       17,000,000     17,000,000 

18 

Извођење радова према 

постојећем пројекту текућег 

одржавања дома културе у 

Камендолу 

нов пројекат       4,500,000     4,500,000 



Р.Б. Назив пројекта 

Статус 

пројекта/радов

а (нови /у току) 

Пренето из 

претходног 

периода 

Реализовани 

трошкови 

(закључно са 

2020. 

годином). 

Cредства 

планирана у 

буџету   за 

2021. годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2022. 

годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2023. 

годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2024. 

годину  

Укупна 

вредност 

инвестицијe 

19 

Израда пројекта текућег 

одржавања дома културе у 

Умчарима  

нов пројекат       920,400     920,400 

20 

Извођење радова према 

постојећем пројекту текућег 

одржавања дома  културе у 

Умчарима  

нов пројекат       15,600,000     15,600,000 

21 

Израда пројектно-техничка 

документација за изградњу 

зацевљења калуђеричког потока 

нов пројекат       3,000,000     3,000,000 

22 
Израда пројектне документације 

за гробље у Калуђерици 
У току 720,000 3,480,000 1,196,000     5,396,000 

23 

Израда ПДР-ова за проширење 

гробаља у Бегаљици, 

Брестовику, Гроцкој, Дражњу, 

Живковцу, Заклопачи, 

Камендолу, Пударцима и 

Умчарима 

нов пројекат       20,500,000     20,500,000 

24 

Израда пројеката за изградњу 

нових објеката капела у 

Бегаљици, Брестовику, Дражњу, 

Живковцу, Камендолу, 

Пударцима и Умчарима 

величине до 200м2 

нов пројекат       3,212,000     3,212,000 

25 
Изградња секундарне мреже 

водовода за насеље Врчин 
нов пројекат       342,200,000     342,200,000 

26 

Израда пројектне документације 

за реконструкцију постојеће и 

изградњу нове водоводне мреже 

на локацији Винограда 

(Циганско брдо)  

нов пројекат       1,500,000     1,500,000 



Р.Б. Назив пројекта 

Статус 

пројекта/радова 

(нови /у току) 

Пренето из 

претходног 

периода 

Реализовани 

трошкови 

(закључно са 

2020. 

годином). 

Cредства 

планирана у 

буџету   за 

2021. годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2022. 

годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2023. 

годину  

Cредства 

планирана у 

буџету за 2024. 

годину  

Укупна 

вредност 

инвестицијe 

27 

Израда пројектне документације 

за реконструкцију постојеће и 

изградњу нове водоводне мреже 

на подручју у зони Смедеревски 

пут, лева и десна страна на 

уласку у насеље из правца 

Београда -нова мрежа насеље 

Гроцка Заклопача 

нов пројекат       3,000,000     3,000,000 

28 

Израда пројектне документације 

за реконструкцију чворних веза 

и цевовода водоводног система 

Болеч  

нов пројекат       3,000,000     3,000,000 

29 

Израда пројектне документације 

за реконструкцију цементно-

азбестног цевовода са кућним 

прикључцима водоводног ситема 

Пударци 

нов пројекат       1,500,000     1,500,000 

30 

Израда пројектне документације 

за реконструкцију цементно-

азбестног цевовода са кућним 

прикључцима водоводног ситема 

Умчари 

нов пројекат       1,500,000     1,500,000 



 
 
 
 
 На крају желимо да Вам се захвалимо на 
издвојеном вемену за читање ове презентације 
буџета. 
Уколико сте заинтересовани да сагледате у целини 
Одлуку о буџету ГО Гроцка за 2022. годину, исту 
можете преузети на следећем линку интернет 
странице градске општине: 
 
 




