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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), донела је

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-700/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Младену Јанковићу, одборнику Скупштине Градске општине Земун изабраном на изборима одржаним 21. јуна 2020. године са изборне листе Александар
Вучић – За нашу децу, престао мандат одборника пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-699/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), донела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Невени Радишић, одборници Скупштине Градске општине Земун изабраној на изборима одржаним 21. јуна 2020. године са изборне листе Александар
Вучић – За нашу децу, престао мандат одборнице пре истека времена на које је изабрана, подношењем оставке.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 47. и члана
63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. став 1. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 16. став
1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗЕМУН ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2020. годину („Службени лист Града Београда”, бр. 131/19, 14/20 и
47/20), I – ОПШТИ ДЕО, члан 1. став 2. мења се и гласи:
„Буџет Градске општине Земун за 2020. годину (у даљем
тексту: буџет) састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине (класа 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)
– буџетска средства
– сопствени приход
– донације и трансфери
2. Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине (класа 4+5)

627.276.357,50
627.276.357,50
613.413.309,00
23.100,00
13.839.948,50
813.134.406,83
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2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)
– текући буџетски расходи
– расходи из сопствених прихода
– расходи из донација и трансфера
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
– текући буџетски издаци
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних
година
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
Рачун финансирања исказује се у следећим износима:

776.767.186,66
762.904.138,16
23.100,00
13.839.948,50
36.367.220,17
36.367.220,17
185.858.049,33
185.858.049,33
185.858.049,33
185.858.049,33
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ОПИС
Нето финансирање
Примања од продаје финансијске имовине
Пренета средства из ранијих година

ИЗНОС
185.858.049,33
185.858.049,33.”

Члан 2.
У члану 2. износ „190.115.357,00” замењује се износом
„185.858.049,33”.
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2020. годину, у укупном износу 36.367.220,17 динара, исказују се у следећем
прегледу:

Преглед капиталних пројеката у 2020. години:
Р.
бр.

Назив капиталног пројекта

Шифра програма

Шифра програмске активности/ Пројекта

Конто 3. ниво

Конто 4. ниво

Извор

2020- план

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зграде и грађевински објекти – Дом културе
Батајница

0602

1007

511

5113

01,13

20.737.749,37

2

Зграде и грађевински објекти – Пројектно
планирање

0602

1016

511

5114

01

1.499.000,00

3

Зграде и грађевински објекти – капитално
одржавање спортских и рекреативних
објеката

1301

1001

511

5113

01

8.798.040,00

4

Опрема за саобраћај – аутомобили

0602

1008

512

5121

01

1.083.600,00

5

Опрема за културу

0602

1008

512

5126

01

300.000,00

0602, 1301, 1502,
0901

6

Машине и опрема – административна опрема, рачунарска опрема

1008, 0005, 0001, 1008

512

5122

01, 13, 04, 15

7

Опрема за јавну безбедност

0602

1008

512

5128

01

8

Нематеријална умовина – лиценце

0602

1008

515

5151

13

УКУПНО

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима, и то:

Опис

Економска
класификација

III Ребаланс
2020. године

1

2

3

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

7

627.276.357,50

A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

627.276.357,50

1. Порези

71

608.263.309,00

1.1. Порез на зараде

711

364.280.677,00

1.2. Порез на приходе од самосталних делатности

711

8.147.817,00

1.3. Порез на имовину

713

203.634.815,00

1.4. Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе

713

12.500.000,00

1.5. Порез на добра и услуге (714) и Други порези (716)
– ЛКТ

714+716

13.700.000,00

1.6. Накнада за коришћење јавних површина

714

6.000.000,00

2. Донације и трансфери

73

13.839.948,50

2.1.Текуће донације од међународних донација

732

4.799.679,54

2.2. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Републике
2.2.1. Комесаријат за избеглице
– за набавку грађевинског материјала
за избеглице 7.500.000,00
– за исплату једнократних помоћи избеглих,
прогнаних и ИРЛ 20.000,00
– за трошковe сахране 41.650,00
2.2.2. Национална служба за запошљавање
– Јавни рад са НСЗ „Бизнис база” 439.309,48
– Јавни рад са НСЗ „Еко редари” 439.309,48

733

8.440.268,98

2.357.630,80
991.200,00
600.000,00
6.367.220,17

1
2.3. Трансфери од других нивоа власти – Трезор Града
– за Одсек за лична стања грађана, вођење матичних
књига и изборна права

2

3

733

600.000,00

3. Други приходи

74

4.773.100,00

3.1. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина

742

23.100,00

3.2. Општинске административне таксе

742

1.500.000,00

3.3. Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742

250.000,00

3.4. Приходи које својом делатношћу остваре органи

742

1.200.000,00

3.5. Приходи од мандатних казни-прекршајни налози

743

1.000.000,00

3.6. Остали приходи у корист нивоа општине

745

800.000,00

4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

77

400.000,00

4.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771

ПII. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 13, 15)
III. УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II)

400.000,00

3

185.858.049,33

7+3

813.134.406,83”

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Опис

Економска
класификација

1

2

I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

III Ребаланс
2020. године
3

4

776.767.186,66

1. Расходи за запослене

41

313.396.048,00

1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима

411

251.089.846,68

1.2. Социјални доприноси на терет послодавца

412

42.310.880,32

1.3. Накнаде у натури

413

7.560.000,00
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1

2

1.4. Социјална давања запосленима

3

414

1
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2

3

3.900.000,00

112
130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

330
360

1.5. Накнаде трошкова за запослене

415

350.000,00

1.6. Награде запосленима и остали посебни расходи

416

8.185.321,00

2. Коришћење роба и услуга

42

333.150.228,42

2.1. Стални трошкови

421

48.191.904,54

2.2. Трошкови путовања

422

366.640,00

2.3. Услуге по уговору

423

107.113.744,74

2.4. Специјализоване услуге

424

38.062.940,00

2.5. Текуће поправке и одржавање

425

126.650.704,44

2.6. Материјал

426

12.764.294,70

3. Пратећи трошкови задуживања

44

3.1. Пратећи трошкови задуживања

444

4.Трансфери осталим нивоима власти

Финансијски и фискални послови

4

12.100.000,00

1,49

443.029.572,46

54,48

11.533.076,00

1,42

Судови

174.634,13

0,02

Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

300.000,00

0,04

473

Туризам

31.113.173,28

3,83

560

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

10.000.000,00

1,23

200.000,00

620

Развој заједнице

87.225.741,20

10,73

200.000,00

810

Услуге рекреације и спорта

23.442.248,00

2,88

46

13.570.556,04

4.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

7.334.547,59

820

Услуге културе

25.902.700,00

3,19

4.2. Остале дотације и трансфери

465

6.236.008,45

950

Образовање које није дефинисано нивоом

1.633.200,00

0,20

5. Социјална заштита из буџета

47

63.093.676,47

52.869.984,83

6,50

5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

63.093.676,47

48

41.256.677,73

6.1. Дотације невладиним организацијама

481

39.228.853,73

6.2. Порези, обавезне таксе и казне

482

1.430.000,00

6.3. Новчане казне и пенали по решењу суда

483

597.824,00

7. Средства резерве

49

12.100.000,00

6. Остали расходи

7.1. Стална резерва

499

300.000,00

7.2. Текућа резерва

499

11.800.000,00

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

36.367.220,17

1. Основна средства

51

36.367.220,17

1.1. Зграде и грађевински објекти

511

31.034.789,37

1.2. Машине и опрема

512

4.732.430,80

1.3. Нематеријална имовина

515

600.000,00

УКУПНО

4+5

813.134.406,83”

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje
1

Функционална класификација
2

Укупна јавна
средства
3

Структура %
4

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

58.587.736,53

7,20

111

Извршни и законодавни органи

55.222.340,40

6,79

960

Помоћне услуге образовању
Укупно

813.134.406,83 100,00”

Члан 7.
Члан 9. II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу 813.134.406,83
динара, а обухватају средства на рачуну извршење буџета и
средства на рачунима за посебне намене, на рачунима индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Земун.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– приходи из буџета у износу 613.413.309,00 динара –
извор финансирања 01;
– сопствени приходи буџетских корисника у износу
23.100,00 динара – извор финансирања 04;
– донације од међународних организација у износу
4.799.679,54 динара – извор финансирања 06;
– трансфери од других нивоа власти у износу
9.040.268,96 динара – извор финансирања 07;
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 181.547.217,23 динара – извор финансирања 13;
– неутрошена средства донација из ранијих година у износу 4.310.832,10 динара – извор финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

27. октобар 2020.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

27. октобар 2020.

27. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

27. октобар 2020.

27. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

27. октобар 2020.

27. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Члан 8.

Члан 14. III – 2 – Програмске информације, мења се и
гласи:
„Распоред и коришћење средстава у складу са чланом 9.
ст. 3. Одлуке, врши се по програмима, програмским активностима и пројектима, и то:
Раздео 1 – СКУПШТИНА
– 2101 Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање
скупштине распоређене су апропријације у укупном износу
12.491.914,00 динара за трошкове редовног рада изабраних
и постављених лица у Скупштини и финансирање редовног
рада политичких субјеката.
– Пројекат 2101-1001: Дан општине и општинска слава – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од
530.000,00 динара за трошкове обележавања значајних датума за Општину.
– Пројекат 2101-1002: Међународна и међуопштинска
сарадња, распоређене су апропријације у износу 28.721,00
динара за унапређења међународне и међуопштинске сарадње са збратимљеним градовима.
– Пројекат 2101-1003: Локални избори 2020, распоређене су апропријације у износу 14.883.201,00 динара за трошкове спровођења локалних избора.
Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 2101 – Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
– Програмска активност 2101-0002: Функционисање
извршних органа распоређене су апропријације у укупном
износу од 27.288.506,00 динара за трошкове редовног рада
Председника и Већа.
Раздео 3 – УПРАВА
Глава 3.1 – Управа
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу 338.123.204,00 динара за
трошкове редовног рада Управе.
– Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови распоређене су апропријације у укупном износу
30.259.315,00 динара за финансирање редовног рада комуналне инспекције.
– Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
11.800.000,00 динара на име текуће буџетске резерве.
– Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска
резерва распоређене су апропријације у укупном износу
300.000,00 динара на име сталне буџетске резерве.
– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника –
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у
износу од 1.893.123,00 динара за покриће трошкова обележавања верских празника.
– Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватрогасац
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000,00
динара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ватрогасцу месеца.
– Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
распоређене су апропријације у износу 700.000,00 динара за
трошкове рада матичара.
– Пројекат 0602-1006: Ванредне ситуације распоређене
су апропријације у износу 30.278.777,00 динара за предузимање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
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– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање објеката
на којима ГО Земун има право коришћења распоређене су
апропријације у износу 20.737.750,00 динара за извођење
радова на објектима на којима ГО Земун има право коришћења, а у циљу очувања и повећања вредности објеката.
– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и
набавка нематеријалне имовине распоређене су апропријације у износу 15.292.200,00 динара за куповину и одржавање опреме потребне за функционисање органа.
– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева и путних прелаза на железници распоређене су апропријације у износу 25.057.047,00
динара за текуће поправке.
– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у износу
99.000,00 динара за трошкове организације манифестација
за избор најлепшег божићног излога и најлепше цветне алеје.
– Пројекат 0602-1014: Канцеларија за локални и економски развој распоређене су апропријације у износу
446.200,00 динара за активности Канцеларије за ЛЕР у циљу
обезбеђивања стимулативног оквира за пословање.
– Пројекат 0602-1016: Развој заједнице распоређене су
апропријације у износу 62.168.693,00 динара за побољшање
услова живота и рада у градској општини Земун, унапређењем и развојем капацитета од непосредног интереса за грађане градске општине Земун у складу са законом, Статутом
града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– Пројекат 0602-1017: Заштита животне средине распоређене су апропријације у износу 10.000.000,00 динара за
предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине ГО Земун у складу са Статутом града, другим прописима града и Статутом ГО Земун.
– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи распоређене су апропријације у
укупном износу од 26.014.287,00 динара за помоћ посебно
осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и миграције и остале
помоћи социјално угроженом становништву.
– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу
22.440.000,00 динара за финансирање програма и пројеката
удружења из области социјалне заштите.
– Пројекат 0901-1004: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице” распоређена је апропријација у износу 4.500.000,00
динара за финансирање и подстицање развоја различитих
облика самопомоћи и солидарности у заједници.
– Пројекат 0901-1005: Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку распоређена је апропријација у износу 244.000,00 динара за финансирање и подршку породици са децом и подстицање рађања.
– Пројекат 0901-1008: Оснаживање ромских породица
у Земуну у сврхе повећања запослености распоређена је
апропријација у износу 4.510.833,00 динара за финансирање
и подршку квалитета услова живота кроз повећање запослености ромских породица.
– Пројекат 0901-1009: Спровођење јавног рада са Националном службом за запошљавање 2020. распоређене су
апропријације у износу 878.619,00 динара за финансирање
јавног рада.
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације распоређена је апропријација у укупном износу од 0,00 динара за
трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за
општину Земун.
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– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у области
културе распоређена је апропријација у износу 4.990.700,00
динара за финансирање програма и пројеката из области
културе.
– Пројекат 1201-1003: Информисање распоређене су
апропријације у износу 5.200.000,00 динара за финансирање
јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад
грађана.
– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту распоређене су апропријације у
укупном износу 6.500.000,00 динара за финансирање развоја предшколског и школског спорта.
– Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике распоређене су апропријације у укупном
износу 1.439.460,00 динара за финансирање активности којима се побољшава положај младих у Земуну.
– Пројекат 1301-1001: Учешће у изградњи, опремању и
одржавању спортских објеката распоређена је апропријација у износу 16.942.248,00 динара за изградњу, опремање
и одржавање спортских објеката у циљу побољшања услова
за бављење спортом.
– 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
– Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и ученика
са сметњама у развоју распоређена је апропријација у укупном износу 2.003.547,00 динара за смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју у школама.
– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног)
основних школа распоређене су апропријације у износу
9.997.512,00 динара за текуће поправке у основним школама.
– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на удаљености
већој од 2км и ученика ОШ на удаљености већој од 4км
од седишта школе распоређена је апропријација у износу
8.000.000,00 динара за трошкове превоза деце и ученика и
њихових пратилаца.
– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења распоређене су апропријације у
износу 100.000,00 динара за трошкове превоза ученика.
– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце распоређене су апропријације у износу 10.406.102,00 динара за
текуће поправке и одржавање видео надзора у основним и
средњим школама на територији oпштине и веза са МУПом, као и за безбедност деце у саобраћају кроз едукацију у
сарадњи са Саветом Градске општине Земун за безбедност
саобраћаја на путевима.
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– Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце распоређене
су апропријације у износу 333.200,00 динара за набавку часописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи
као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.
– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног)
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу
22.362.824,00 динара за текуће поправке у објектима ПУ
„Др. Сима Милошевић”.
– Пројекат 2002-1009: Награђивање ученика, наставника и професора распоређене су апропријације у износу
1.300.000,00 динара за награде ученицима који су освојили
награде на републичким и међународним такмичењима и
носиоцима диплома „Вук Караџић” и награђивање наставника и професора чији су ученици на републичким и међународним такмичењима освојили награде.
Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање
месних заједница распоређене су апропријације у укупном
износу 10.093.616,00 динара за трошкове редовног рада месних заједница.
Глава 3.3 – Туристичко-културни центар Градске општине Земун
– 1201 Програм 13: Развој културе и информисања
– Пројекат 1201-1004: Сталне манифестације од значаја
за ГО Земун распоређене су апропријације у укупном износу 20.912.000,00 динара за трошкове одржавања сталних
манифестација од значаја за општину Земун.
– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем
туризма распоређене су апропријације у укупном износу
21.403.174,00 динара за развој туризма на територији ГО Земун и повећање квалитета туристичке понуде.
– Пројекат 1502-1002: Туристичко-културне манифестације распоређене су апропријације у укупно износу
9.710.000,00 динара за унапређење туристичке понуде у општини кроз учешће на сајмовима и организовање програма
у летњем периоду.
Раздео 4 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
– 0602 Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0602-0004 – Општинско правобранилаштво распоређене су апропријације у укупном износу 174.635,00 динара за редовне трошкове рада Општинског правобранилаштва.

Члан 9.
Члан 15. мења се и гласи:
„Циљеви који се желе постићи коришћењем средства буџета опредељених за спровођење програма, програмских активности и пројеката, као и показатељи учинка измерених индикаторима, су:
ПРОГРАМ / Програмска
активност и пројекат
Шифра
1
1502

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност
у базној
2018.
години

Очекивана
вредност у
2019. години

Циљана
вредност
у 2020.
години

3

4

5

6

7

Назив
2

Циљана
Циљана
вредност
вредност 2022.
2021. години
години
8

9

Програм 4: РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

Програмска активност:
0001 Управљање развојем
туризма

1.Усвојеност и испуњење
циљева који се односи
на промоцију и развој
туризма на територији ГО
Земун

1. Усвојен Програм рада
Туристичко-културног
центра ГО Земун

1

1

1

1

1

2. Повећање препознатљивости туристичко-културне понуде општине

1. Број сајмова

1

2

2

2

2

Извор 01

Остали
извори

Сви извори

10

11

12

31.051.650

61.524

31.113.174

21.341.650

61.524

21.403.174
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1

2
Туристичко – културни
центар Земун ГО Земун

1001
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3
1.Повећање квалитета туристичке понуде и услуге
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4

5

6

7

8

9

1.Проценат буџета који се
користи за реализацију
програма развоја туризма

0,58%

1,56%

2,63%

2,10%

2,10%

Пројекат: Промоција
туризма
Туристчки центар
Земун

1. Адекватна промоција ту1. Број догађаја / сајмова
ристичке понуде општине
2. Број пропагандног
материјала

4

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

Пројекат: Туристичко
1002 културне манифестације

Туристичко – културни
центар Земун ГО Земун

1. Унапређење и промоција
туристичко – културне понуде града/ општине кроз
1. Број сајмова
организацију и реализацију
туристичо – културних
манифестација

2

2

2

Туристичко – културни
центар Земун ГО Земун

2,07%

1,92%

0,00%

0,00%

13.700

13.919

13.994

13.994

Управа

11

11

0

0

0

0

0

9.710.000

0

9.710.000

0

0

0

35.797.815

18.705.370

54.503.185

2.003.547

0

2.003.547

9.997.512

9.997.512

8.000.000

0

8.000.000

100.000

0

100.000

7.100.000

3.306.102

10.406.102

333.200

0

333.200

13.994

Пројекат: Смештај и
1001 исхрана деце и ученика
са сметњама у развоју
1. Повећање доступности и
приступачности основног
1. Број објекатака/школа
образовања кроз обезбеђеза децу са посебним
ње адекватног смештаја и
потребама
услова за децу са посебним
потребама

0

Пројекат: Одржавање
1002 ( осим капиталног)
основних школа
Управа

1.Побољшање услова за
боравак деце у школским
установама

1. Проценат буџета за
текуће поправке школа

1. Превести децу и ученике
од куће до школе и назад

1. Број линија

5,59%

5,01%

1,23%

1,10%

1,10%

6

8

4

4

4

600

800

700

700

700

Пројекат: Превоз деце
и њихових пратилаца
ради похађања предшколског програма на
удаљености већој од
2км и ученика ОШ на
1003
удаљености већој од
4км од седишта школе
и децe са сметњама у
развоју без обзира на
удаљеност места становања од школе
Управа

2. Број корисника
Пројекат: Превоз
ученика на републичка
1005
и међународна такмичења
Управа

1006

1. Број плаћених трошкова превоза у односу
на број поднетих захтева
школа за превоз ученика

1. Повећање безбедности
деце у и за време остваривања образовно васпитног
рада

1. Број објеката у које је
уведен видео надзор и
одржавање конективности видео надзора

20

20

20

20

20

2. Едукација и унапређење
безбедности деце у саобраћају

1. Број школа у којима је
спроведена едукација

16

16

16

16

16

1. Очување традиционалних вредности и историјског наслеђа језика, писма
и идентитета српског
народа

1. Број школа којима се
часопис испоручује у
односу на укупан број
школа на територији
општине

100%

100%

100%

100%

Пројекат: Заштита и
безбедност деце
Управа

1007

1. Подстицај деце за
унапређење знања и нивоа
постигнућа ученика

100%

Пројекат: Светосавско
звонце

Управа

16

16

16

16

12

0,00%

Програм 9: ОСНОВНО
2002 ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
1. Обухват деце основним
образовањем ( расположиво према полу)

11

2

Пројекат: Реконструк1003 ција и рестаурација
Земунске тврђаве
1. Унапређење и промоција
туристичко – културне понуде града/ општине кроз
Проценат буџета који се
организацију и реализацију издваја за реконструкцију
туристичо – културних
манифестација

10

16

Број 121 – 20
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

8

27. октобар 2020.
9

Пројекат: Одржавање
1008 ( осим капиталног )
дечјих вртића
Управа

1. Побољшање услова бо1. Проценат буџета за
равка деце у предшколским
текуће поправке
установама

1,40%

3,49%

2,75%

4,40%

Управа

1. Подстицај наставника и
професора за постизање
што бољих резултата

1. Број награђених ученика – носилаца дипломе
"Вук Караџић"

218

220

250

250

250

2. Број награђених
ученика који су освојили
награде на републичким
и међународним такмичењима

259

200

280

280

280

50

120

120

120

1. Број награђених
наставника и професора
чији су ученици на републичким и међународним
такмичењима освојили
награде

Програм 11: СОЦИ0901 ЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
1.Унапређење положаја
грађана који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем мера
материјалне подршке

250

200

200

200

1. Унапеђење заштите
сиромашних

1. Број корисника једнократне новчане помоћи
у односу на укупан број
грађана

0,025%

1,00%

0,025%

0,025%

0,025%

2. Број корисница једнократне новчане помоћи
у односу на укупан број
грађана

0,025%

0,06%

0,025%

0,025%

0,025%

1. Број грађана – корисника других мера
материјалне подршке
(нпр. набавка огрева и
сл.) у односу на укупан
број грађана

0,015%

0,06%

0,015%

0,015%

0,015%

2. Број грађанки –
корисница других мера
материјалне подршке
(нпр. набавка огрева и
сл.) у односу на укупан
број грађана

0,015%

0,05%

0,015%

0,015%

0,015%

Пројекат: Пројекти по
1001 конкурсу у области
социјалне заштите
Управа

1. Побољшање социјално
економских услова живота
грађана

Број јавних конкурса
у односу на претходни
период

1. Помоћ посебно осетљивим групама у заједници

1. Број корисника

1

1

3

3

3

2.000

2.000

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Пројекат: Фонд "Мале
1004 Милице Ракић из
Батајнице"
Управа

1005

Пројекат: Новогодишња
честитка прворођеној
девојчици и прворођеном дечаку

Управа

1008

1. Број уручених
честитки

2

2

2

Пројекат: Оснаживање
ромских породица у Земуну у сврхе повећања
запослености
Управа

1009

1. Подстицање рађања
уручењем новогодишње
новчане честитке мајци
прворођене девојчице и
прворођеног дечака

Пројекат: Спровођење
јавног рада са Националном службом за
запошљавање 2020.

1. Оснаживање ромских
породица у Земуну у сврхе
повећања запослености

1. Број радионица са
социјалним радником

1

19

2. Број Рома – учесника
радионица

30

30

2

12

16.961.068

5.401.756

22.362.824

1.300.000

0

1.300.000

28.234.000

30.353.739

58.587.739

850.000

25.164.287

26.014.287

22.440.000

0

22.440.000

4.500.000

0

4.500.000

244.000

0

244.000

200.000

4.310.833

4.510.833

878.619

878.619

200

Програмска активност:
0001 Јекнократне помоћи и
други облици помоћи
Управа

11

4,40%

Пројекат: Награђивање
1009 ученика, наставника и
професора
1. Подстицај деце за постизање што бољих резултата

10

2

27. октобар 2020.
1

2

Управа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

1. Ангажовање незапослених лица са евиденције
НСЗ у области одржавања
и заштите животне
средине и природе у циљу
превенције настајања
депонија, контролисања и
управљања отпадом – "Еко
редари 2020"

5

6

1. Број ангажованих лица

4

2. Број предвиђених мера
за очување животне
средине

200

2. Ангажовање незапослених лица са инвалидитетом
који су у евиденцији НСЗ
у области унапређења базе 1. Број ангажованих лица
података привредника,
скенирања докумената и
др. – "Бизнис база 2020."

7

8

Број 121 – 21
9

1001

1. Број грађана у граду/
општини у односу на
укупан број установа
културе

0.011

0.011

0.011

0.011

0.011

2. Укупан број посетилаца на свим културним
догађајима који су
одржани

12.600,00

12.600,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

3. Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

2. Остваривање јавног
интереса из области
информисања

1. Број примерака
локалних штампаних
медија кји доприносе
остваривању општег
интереса у области јавног
информисања

36.000,00

36.000,00

36.000,00

38.000,00

40.000,00

1. Промоција културног
идентитета Земуна

1. Број одржаних сталних
манифестација од значаја
за општину Земун

8

2

2

2

2

2. Број натписа у
медијима

20

20

30

40

40

Проjeкат: Сталне манифестације
Управа

Пројекат: Пројекти по
1002 конкурсу у области
културе
Управа

1. Подстицање развоју
културе

1. Број објављених конкурса ГО Земун

1. Унапређење јавног
информисања од локалног
значаја

1. Постојање интернет
стране општине, број
посета интернет стране
900.000,00
и редовно обезбеђивање
информација на интернет
страни

1

1

2

2

2. Број издатих билтена
општине (штампани и
електронски)
3. Број конференција за
штампу и других информативних скупова

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

3

4

4

4

4

120

140

400

400

400

Проjeкат: Сталне мани1004 фестације од значаја за
ГО Земун
Управа – Туристичко
културни центар Земун

1. Промоција културног
идентитета Земуна

1. Број одржаних сталних
манифестација од значаја
за општину Земун

6

6

6

6

2. Број натписа у
медијима

20

20

20

20

Програм 14: РАЗВОЈ
1301 СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Управа

1. Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки града/
општине

27.480.700

3.622.000

31.102.700

0

0

0

4.990.700

0

4.990.700

1.600.000

3.600.000

5.200.000

20.890.000

22.000

20.912.000

16.348.040

8.533.668

24.881.708

2

Пројекат: Информи1003
сање

Управа

12

700

Програм 13: РАЗВОЈ
1201 КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1.Подстицање развоја
културе

11

4

2. Број предвиђених
мера за унапређење базе
података

Управа

10

1. Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта

20

20

30

30

30

2. Број спроведених акција, програма и пројеката
који подржавају активно
и рекреативно бављење
спортом

25

25

35

35

35

Број 121 – 22
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

27. октобар 2020.

5

6

7

8

9

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

2. Активно партнерство
субјеката омладинске политике у развоју омладинске
политике и спровођењу
омладинских активности,
као и у развоју и спровођењу локалних политика које
се тичу младих

1. % укључених младих
у омладинске програме
/ пројекте у односу на
укупан број младих у
локалној заједници

1. Унапређење предшколског и школског спорта

1. Број програма којима
се реализују активности
школског спорта

1

1

1

1

1

2.Проценат деце која
су укључена у школска
такмичења у односу на
укупан број деце

20,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

3. Број деце укључен у
спортске активности у
односу на укупан број
школске деце

2800

4031

4000

4000

4000

Програмска активност:
0002 Подршка предшколском
и школском спорту
Управа

1. Подршка активном укљу- 1. Број младих корисника
чивању младих у различите услуга мера омладинске
друштвене активности
политике
2. Број младих жена
корисника услуга

1.500,00

1.650,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

750,00

800,00

900,00

900,00

900,00

Пројекат: Учешће у
изградњи, опремању и
1001
одржавању спортских
објеката
Стварање услова за развој
спортско рекреативних
активности

1. Број постојећих
објеката

25

23

23

23

1. Одрживо управно и финансијско функционисање
града/општине у складу са
надлежностима и пословима локалне самоуправе

1. Број донетих аката
органа и служби града/
општине

1. Функционисање управе

1.Број остварених услуга
градске/општинске
управе (укупан број
предмета који су у току,
број решења, дозвола,
потврда и других докумената издатих физичким и
правним лицима)

500

500

500

500

12.000

12.000

12.000

12.000

0,82%

1,01%

1,24%

1,11%

1,21%

2.Степен остварења
финансијских планова
месних заједница

100

100

100

100

100

3.Степен остварења
планова рада/ програма
месних заједница

100

100

100

100

100

Програмска активност
0004 Општинско правобранилаштво
Општинско правобранилаштво

0006

1. Заштита имовинских
права и интереса града/
општине

1. Број решених предмета
у односу на укупан број
предмета на годишњем
нивоу

700

500

0

0

0

2. Број правних мишљења
која су дата органима
града/општине, стручним
службама и другим
правним лицима чија
имовинска и друга права
заступа

60

60

0

0

0

Програмска активност:
Инспекцијски послови
Управа

1. Квалитетно обављање
инспекцијских послова

1. Број решених предмета
грађана у односу на број
примљених предмета

3990/4200

4800/5000

4800/5000

4800/5000

1.050.000

389.460

1.439.460

8.798.040

8.144.208

16.942.248

423.749.126 133.974.434

557.723.560

305.211.228

32.911.976

338.123.204

10.093.616

0

10.093.616

174.635

0

174.635

30.259.315

0

30.259.315

12.000

Програмска активност:
0002 Функционисање месних
заједница
1.Проценат буџета града/
1. Обезбеђено задовољаопштине који се користе
вање потреба и инереса
Управа-Месне заједнице
за трошкове и планове
локалног становништва дерада/ програме месних
ловањем месних заједница
заједница

6.500.000

500

Програмска активност:
Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

Управа ГО Земун

12

23

Програм 15: ОПШТЕ
0602 УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0001

11

6.500.000

Програмска активност:
0005 Спровођење омладинске политике
Управа

10

4800/5000

27. октобар 2020.
1

2

0009

Програмска активност:
Текућа буџетска резерва

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

8

Број 121 – 23
9

10

11

12

11.800.000

0

11.800.000

300.000

0

300.000

1.893.123

0

1.893.123

300.000

0

300.000

100.000

600.000

700.000

408.000

29.870.777

30.278.777

14.737.750

6.000.000

20.737.750

9.692.200

5.600.000

15.292.200

13.500.000

11.557.047

25.057.047

99.000

0

99.000

Управа
Програмска активност:
0010 Стална буџетска
резерва
Управа
Пројекат: Обележавање
1002 верских празника Бадњи дан и Богојављење
Управа

1. Неговање традиционалних вредности и очување
духовне културе наслеђа

1. Број позваних грађана
на свечани обред налагања бадњака

380

380

400

420

440

2. Број пријављених
пливача за Богојављенски крст

140

120

240

230

230

4

5

4

4

4

3. Број пријављених
пливачица за Богојављенски крст
Пројекат: Награда "По1003 лицајац и ватрогасац
месеца"
Управа

1. Награђивање најбољих
радника у државним
органима

1. Додела награде најбољем полицајцу

12

12

12

12

12

2. Додела награде најбољем ватрогасцу

12

12

12

12

12

Пројекат: Финансирање
рада Одсека за лична
1004 стања грађана, вођење
матичних књига и
изборна права
Управа

1. Задовољавање потреба
грађана из области личних
стања грађана

1. Број издатих извода
из МКР

3.600

40.000

50.000

40.000

40.000

2. Број издатих извода
из МКВ

6.000

10.000

11.000

10.000

10.000

3. Број издатих извода
из МКУ

9.000

10.000

12.000

10.000

10.000

25.000

30.000

25.000

25.000

8.000

9.000

8.500

8.500

2. Број обављених
венчања

1.000

1.100

1.100

1.100

3. Број управних
предмета

1.000

1.300

1.300

1.300

4. Број издатих уверења о
држављанству
2. Вођење управног поступ1. Број уписа у матичне
ка у области личних стања
књиге
грађана

1006

Пројекат: Ванредне
ситуације
Управа

1007

1. Проценат буџета за
отклањање последица

1. Очување вредности
објеката

1. Проценат буџета за
изградњу и одржавање
објеката

1. Побољшање услова рада
органа ГО Земун

1. Проценат буџета за
одржавање и набавку
опреме и нематеријалне
имовине

1. Уређени сеоски, пољски
и други некатегорисани
путеви

1. Број км уређених
путева

0,45

0,20

3,72

0,13

0,13

Пројекат: Изградња и
одржавање објеката на
којима ГО има право
коришћења
Управа

1008

1. Последице ванредних
ситуација сведених на
најмању меру

6,61

10,34

2,55

1,39

1,39

Пројекат: Набавка и
одржавање опреме и
набавка нематеријалне
имовине
Управа

4,58

2,99

1,88

0,96

0,96

Пројекат: Одржавање
сеоских, пољских и
других некатегорисаних
1010
путева и одржавање
путних прелаза на
железници
Управа

20,00

10

10

10

10

Пројекат: Најлепши Бо1012 жићни излог и најлепша
цветна алеја
Управа

1. Подизање свести грађана
1. Број пријављених
о заштити животне среучесника за најлепши
дине и побољшању услова
Божићни излог
живљења

50

50

50

50

50

2. Број пријављених
учесника за најлепшу
цветну алеју

50

50

50

50

50
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Пројекат: Канцеларија
1014 за локални и економски
развој

Управа

1016

1.Број издатих персонализованих картица

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2. Број привредних
субјеката институција
у области културе и
уметности и спортских
организација

50

30

30

30

30

Пројекат: Развој
заједнице
Управа

1017

1.Унапређење квалитета
живота грађана Земуна и
оживљавање активности
привредних субјеката који
послују на територији
градске општине Земун,
институција из области
културе и уметности и
спортских организација.

1. Проценат буџета
1.Побољшање услова живоза улагање у развој
та и рада у ГО Земун
заједнице

2,49

6,80

7,65

9,80

1. Проценат буџета
1.Заштита животне средине за улагање у заштиту
животне средине

1,04

0,95

1,23

0,05

46.200

446.200

24.780.259

37.388.434

62.168.693

10.000.000

10.000.000

50.751.978

4.470.364

55.222.342

12.491.914

0

12.491.914

27.288.506

0

27.288.506

530.000

0

530.000

28.721

0

28.721

10.412.837

4.470.364

14.883.201

613.413.309 199.721.099

813.134.408

0,05

1.Ефикасно и ефективно
1. Број донетих аката
функционисање органа пооргана и служби града/
литичког система локалне
општине
самоуправе

118

200

260

260

260

1. Функционисање локалне
скупштине

1. Број седница скупштине

10

10

10

10

10

2. Број усвојених аката

70

70

70

70

70

Програмска активност:
0001 Функционисање
скупштине

Програмска активност:
0002 Функционисање извршних органа
Председник и Веће ГО
Земун

1. Функционисање извршних органа

1. Број седница извршних
органа

40

45

45

45

45

2. Број усвојених аката

180

220

250

250

250

Пројекат: Дан општине
1001 и општинска слава
Крстовдан
Скупштина

1. Очување историјског
наслеђа и традиционалих
верских вредности

2. Промоција научног и
културног стваралаштва и
привредног и друштвеног
развоја

1. Заједничка литургија и
литија са грађанима

1

1

1

1

1

2. Учешће већег броја
грађана Земуна

800

800

800

800

800

1. Додела јавних признања

8

8

8

8

8

Пројекат: Међународ1002 на и међуопштинска
сарадња

Скупштина

1. Унапређење сарадње са
збратимљеним градовима
ради стварања бољег
пословног окружења у
општини

1. Број манифестација у
којима учествује ГО

10

10

10

10

10

2. Број учесника

150

150

150

150

150

Пројекат: Локални
избори 2020

12

9,80

Програм 16: ПОЛИ2101 ТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Скупштина ГО Земун

11

400.000

Пројекат: Заштита
животне средине
Управа

1003

10

Скупштина
УКУПНО ПРОГРАМИ

Члан 10.
У члану 26. став 1. износ „10.960.000,00” замењује се износом „10.093.616,00”.
Члан 11.
У члану 27. став 1. износ „48.782.073,28” замењује се износом „52.025.173,28”.
Члан 12.
У члану 28. став 1. износ „960.000,00” замењује се износом „23.100,00”.
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Члан 13.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи
за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-688/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 7. став 1.
и члана 16. став 1. тачка 5. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен
текст), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДЕ
„ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА” И НАГРАДЕ „ВАТРОГАСАЦ
МЕСЕЦА”
Члан 1.
У Одлуци о установљењу награде „Полицајац месеца” и
награде „Ватрогасац месеца” („Службени лист Града Београда”, број 43/14), члан 8. мења се и гласи:
„Решење о награђивању из буџета Градске општине Земун доноси председник градске општине Земун, у складу
са овом одлуком и планираним средствима за ову намену
Одлуком о буџету Градске општине Земун за текућу годину.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-689/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 7. став 1. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗЕМУНА
Члан 1.
Повеља о јавном признању запосленима у здравственим
установама Земуна додељује се Клиничко-болничком центру „Земун” за унапређење и допринос у очувању народног
здравља у време пандемије вируса ковид-19.
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Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-684/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 7. став 1. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗЕМУНА
Члан 1.
Повеља о јавном признању запосленима у здравственим
установама Земуна додељује се Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса” за унапређење и допринос у очувању
народног здравља у време пандемије вируса ковид-19.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-685/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 7. став 1. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗЕМУНА
Члан 1.
Повеља о јавном признању запосленима у здравственим
установама Земуна додељује се Дому здравља „Земун” за
унапређење и допринос у очувању народног здравља у време пандемије вируса ковид-19.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-686/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број
87/18) и члана 16. став 1. тачка 5. Статута Градске општине
Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
I. Образује се Штаб за ванредне ситуације Градске општине Земун, у који се именују:
за команданта:
– Гаврило Ковачевић, председник градске општине Земун
за заменика команданта:
– Жарко Дроњак, заменик председника градске општине Земун
за начелника:
– Славица Томовић, инспектор цивилне заштите
за чланове:
1. Мирослав Гајић, председник Скупштине Градске општине Земун;
2. Сава Мишковић, заменик председника Скупштине
Градске општине Земун;
3. Марко Јанковић, секретар Скупштине Градске општине Земун;
4. Дејана Вуковић, заменик секретара Скупштине Градске општине Земун;
5. Андријана Кукољ, помоћник председника градске општине Земун;
6. Славиша Топаловић, помоћник председника градске
општине Земун;
7. Милан Милисављевић, помоћник председника градске општине Земун;
8. Драган Матијевић, члан Већа Градске општине Земун;
9. Владимир Костић, члан Већа Градске општине Земун;
10. Ана Беочанин, члан Већа Градске општине Земун;
11. Зоран Борјан, члан Већа Градске општине Земун;
12. Бошко Радовановић, члан Већа Градске општине Земун;
13. Вукашин Бојовић, члан Већа Градске општине Земун;
14. Станислав Глумац, члан Већа Градске општине Земун;
15. Ђорђе Дукић, члан Већа Градске општине Земун;
16. Дејан Шкаљац, члан Већа Градске општине Земун;
17. Соња Јочинац, главни и одговорни уредник „Земунских новина”;
18. Жељко Бајат, начелник Службе за заједничке послове;
19. Марија Матовић, начелник Одељења за грађевинске,
комуналне и послове инвестиција;
20. Марина Радовановић, шеф Одсека комуналне инспекције;
21. Александар Трајковић, шеф Одсека за безбедност, заједничке и помоћне послове;
22. Горан Перуничић, руководилац Групе за безбедност
и одбрану;
23. Дејан Шолаја, послови ванредних ситуација;
24. Веско Башановић, послови одбране;
25. Зоран Туфегџић, председник Привременог савета
МЗ Угриновци;
26. Никола Арнаут, председник Привременог савета МЗ
Батајница;
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27. Бранко Плавшић, председник Привременог савета
МЗ Земун Поље;
28. Далибор Стефановић, председник Привременог савета МЗ Нова Галеника;
29. Љубо Пузовић, начелник Полицијске станице Земун;
30. Милош Савић, секретар Црвеног крста Земуна;
31. Јовица Петковић, начелник Центра Министарства
одбране Одељење Нови Београд и Земун;
32. Др Александра Цветковић, в.д. директора Дома здравља „Земун”;
33. Милена Чанковић, в.д. директора ВП „Галовица”;
34. Милорад Крешевљак, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Земун;
35. Веселин Радивоје, ДВД „Матица” Земун;
36. Александар Грдинић, заменик начелника Управе ГО
Земун;
37. Владимир Ћорић, директор ЈП „Пословни центар Земун”;
38. Никола Марјановић, директор Агенције ЈП „Пословни простор Земун” д.о.о.
II. Штаб за ванредне ситуације Градске општине Земун
обавља следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за њихово
унапређење;
4) прати стање и организацију система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне
ситуације;
8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10) ангажује субјекте од посебног значаја;
11) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у
обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на
усвајање;
13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање
специфичних задатака из области заштите и спасавања.
14) именује поверенике и заменике повереника цивилне
заштите;
15) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне
самоуправе;
16) предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу
локалне самоуправе;
17) обавља друге послове у складу са законом.
III. Послови из става II овог решења финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
IV. Стручне и организационе послове за Штаб за ванредне ситуације Градске општине Земун обавља Служба за
заједничке послове Управе Градске општине Земун.

27. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

V. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
Скупштине Градске општине Земун о образовању Штаба
за ванредне ситуације Градске општине Земун („Службени
лист Града Београда”, бр. 132/18 и 19/19).
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-691/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Број 121 – 27

XII-01 бр. 06-14/2020 од 19. марта 2020. године, XII-02 бр.
06-32/2019 од 27. априла 2020. године (у даљем тексту: одлука), у Општем делу, чл. од 2. до 11. мењају се и гласе:
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске
општине Чукарица за 2020. годину (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној
26. октобра 2020. године, на основу члана 16. тачка 13. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст), члана 37. и члана 40. став
1. Решења о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа
„Пословни центар Земун” („Службени лист Града Београда”,
број 85/16, 103/16, 106/16 – исправка и 23/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЗЕМУН” И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
1. Утврђује се престанак мандата члановима Надзорног
одбора Јавног предузећа „Пословни центар Земун”:
– Станиславу Глумцу, доктору техничких наука – област
машинство, због подношења оставке;
– Маринку Марићу, дипл. правнику, због истека периода
на који је именован.
2. Именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни центар Земун”, на период од четири године,
– Олгица Добрић, дипл. економиста.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-698/2020-II/22, 26. октобра 2020. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Укупни приходи и примања остварени по
основу продаје нефинансијске имовине

Hа основу члана 6. став 2, члана 43. став 1, члана 47. ст. 2.
и 3. и члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19); члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 47/18), члана 2. Одлуке o изменама и допуни одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града
и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2020. години број
4-384/20-С од 28. септембра 2020. године, и члана 22. Статута
Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”,
број 84/19), Скупштина Градске општине Чукарица, на 4. седници одржаној 26. октобра 2020. године, донелa је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Чукарица за 2020.
годину XII-01 бр. 06-159/2019 од 23. децембра 2019. године,

7+8

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
Буџетски дефицит

У динарима
627.582.467

4+5

762.764.041

(7+8) – (4+5)

- 135.181.574

Издаци за отплату главнице
Издаци за набавку финансијске имовине

62

/

Укупни фискални суфицит/дефицит

- 135.181.574

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања

91

/

Примања од продаје финансијске имовине

92

/

Неутрошена средства из претходних
година

3

135.181.574

Издаци за отплату главнице дуга

61

/

Издаци за набавку нефинансијске имовине
(домаћих хартија од вредности)
Нето финансирање

6211

/

(3+91+92) – (61+6211)

/

Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени
су у следећим износима:
ОПИС

Шифра
економ.
класификације

Укупна
средства

1.

2.

3.

4.

I.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

7+8

627.582.467

Р.
бр.

Порески буџетски приходи

71

586.485.968

1.1.

1.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711

365.168.759

1.2.

Порез на имовину

713

185.819.209

1.3.

Остали порески приходи

714 + 716

17.498.000

2.

ЧУКАРИЦА

Економска
класификација

Непорески буџетски приходи

14.602.000

2.1.

Приходи од имовине

741

2.2.

Приходи од продаје добара

742151

702.000
/

2.3.

Таксе у корист нивоа општина

742250

4.800.000

2.4.

Приходи које својом делатношћу остваре органи
и организације општине

742351

5.000.000

2.5.

Приходи од новчаних казни за прекршаје у
корист нивоа општина

743350

600.000

2.6.

Остали непорески приходи

745

2.500.000

2.7.

Меморандумске ставке

772

1.000.000

3.

Трансфери

733

14.155.750

4.

Сопствени и остали приходи инд. корисника

744 + 742

12.338.749

5.

Примања од продаје нефинансијске имовине

811 + 812

/

II.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.

Текући расходи

4+5

762.764.041

4 (без 46)

691.135.578

2.1.

Расходи за запослене

41

302.670.788

1.2.

Коришћење роба и услуга

42

277.632.339

1.3.

Социјална заштита из буџета

47

56.503.049

1.4.

Остали расходи

44+48+49

54.329.402

46+45

19.538.777

2.1.

2.

Трансфери осталим нивоима власти

463

17.204.000

2.2.

Остале дотације и трансфери

465

2.334.777

2.3.

Субвенције јавним предузећима

451

3.

Трансфери и субвенције

Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

/
52.089.686

1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2.

3.

4.

III.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

9

/

IV.

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

6

/

V

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

3

135.181.574

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
из члана 2. ове одлуке у износу од 135.181.574 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Економска
класификација

Члан 5.
Укупна примања из буџета и приходи из осталих извора
планирају се у следећим износима:

1
3
3213
7
7111
7131
7134
7145
7161
7331
7411
7415
7421
7422
7423
7433
7441
7451
7721
8
8121
9
9114

Врста прихода и примања

Износ

Структура %

2
Пренета новчана средства буџета из претходних
година
Пренета новчана средства буџета из претходних
година
Текући приходи
Порези на доходак и капиталне добитке које
плаћају физичка лица
Периодични порези на непокретности
Порези на финансијске и кап. трансакције
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на
дозволу да се добра
употребљавају или делатности обављају, накнаде
за коришћење јавних површина
Други порези које искључиво плаћају предузећа,
односно предузетници
Текући трансфери од др. нивоа власти
Камате
Закуп непроизводне имовине
Приходи од продаје добара и услуга или закупа
од стране тржишних организација
Таксе и накнаде
Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице
Приходи од новчаних казни и прекршаја
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке
Примања од продаје нефинанс.имовине
Примања од продаје покретне имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
Примања од задуж. од пословних банака у земљи
у корист нивоа град.
УКУПНО:

3

4

135.181.574

17,72

135.181.574

17,72

627.582.467

82,28

365.168.759

47,87

185.819.209
18.000.000

24,36
2,36

10.595.000

1,39

6.903.000

0,90

14.155.750
/
702.000

1,87
/
0,09

11.950.000

1,56

4.800.000

0,63

5.000.000

0,66

600.000

0,08

388.749

0,05

2.500.000
1.000.000
/
/

0,33
0,13
/
/

/
/
762.764.041

/
/
100.00

Економска класификација

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су и
распоређени у следећим износима:

1
410
411
412
413
414
415

Расходи и издаци

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

Износ

Структура %

3
302.670.788
242.300.316
43.506.334
8.079.000
3.319.351
590.000

4
39.68
31.77
5.70
1.06
0.43
0.08

27. октобар 2020.

1
416
420
421
422
423
424
425
426
440
441
450

2
Награде, бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
451
организацијама
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
463 Трансфери осталим нивоима власти
465 Остале дотације и трансфери
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ
481 Дотације невладиним организацијама
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од
485
стране државних органа
490 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
49911 Стална резерва
49912 Текућа резерва
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
610 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
621 Учешће капитала у јавним домаћим институцијама
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3
4.875.787
277.632.339
57.824.983
1.153.500
88.739.889
48.277.159
63.133.244
18.503.564
10.000
10.000
/
/

4
0.64
36.40
7.58
0.15
11.63
6.33
8.28
2.43
/
/
/
/

19.538.777
17.204.000
2.334.777
56.503.049
56.503.049
40.780.402
17.932.211
1.725.000
21.062.191

2.56
2.25
0.31
7.41
7.41
5.35
2.35
0.23
2.76

61.000

0.01

13.539.000
500.000
13.039.000
52.089.686
44.511.361
7.578.325
/
/
/
762.764.041

1.77
0.07
1.70
6.83
5.83
1.00
/
/
/
100.00

Члан 7.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функционална
класификација

Број 121 – 28

1
000
010
040

ФУНКЦИЈЕ

100
111

2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Болест и инвалидност
Породица и деца
Социјална помоћ угрож. становништву некласиф. на
другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

130
160
400
421
451
473
500

Опште услуге
Опште јавне услуге некласиф. на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Пољопривреда
Друмски саобраћај
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице
ЗДРАВСТВО
Услуге јавног здравства
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање
Основно образовање
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

070

560
600
620
700
740
800
810
820
830
900
911
912

Укупна
средства

3
57.006.000
21.075.000
20.841.000

Структура
%
4
7.47
2.76
2.73

15.090.000

1.98

451.587.792
59.183.576

59.21
7.76

13.539.000

1.77

358.460.805
20.404.411
56.015.549
2.000.000
43.900.000
10.115.549
9.100.000

47.00
2.68
7.34
0.26
5.76
1.32
1.19

9.100.000

1.19

46.910.000
46.910.000
150.000
150.000
115.857.651
46.289.960
66.313.691
3.254.000
26.137.049
/
26.137.049
762.764.041

6.15
6.15
0.02
0.02
15.19
6.07
8.69
0.43
3.43
/
3.43
100.00
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Члан 8.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Програм

Програмска активност/
Пројекат

1

2

НАЗИВ

Укупна
средства

Структура%

Шифра

3

4

5

Програм 2.
Комуналне делатности

9.100.000

1.19

Одржавање јавних зелених површина

9.100.000

1.19

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

2.000.000

0.26

Мере подршке руралном развоју

2.000.000

0.26

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

43.900.000

5.76

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

43.900.000

5.76

Програм 9. Основно образовање

26.137.049

3.43

2002-1002

Пројекат:
Текуће одржавање школа

3.000.000

0.39

2002-1003

Пројекат: Превоз ученика

16.793.000

2.21

2002-1004

Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање

3.344.049

0.44

2002-1005

Пројекат:
Безбедност деце у саобраћају

3.000.000

0.39

1102
1102-0002
0101
0101-0002
0701
0701-0002
2002

0901

Програм 11. Социјална и дечија заштита

57.006.000

7.47

0901-0001

Једнократне помоћи и остали облици помоћи

2.800.000

0.37

0901-0005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

2.400.000

0.31

0901-0006

Подршка деци и породица са децом

20.841.000

2.73

0901-0008

Подршка особама са инвалидитетом

21.075.000

2.76

0901-1001

Пројекат: Социјална давања избеглим и интер. расељеним

9.890.000

1.30

1201

Програм 13. Развој културе и информисања

69.567.691

9.12

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

46.972.691

6.16

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

16.541.000

2.17

1201-0004

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

3.254.000

0.43

1201-1001

Пројекат

2.800.000

0.36
6.07

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине

46.289.960

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

13.600.000

1.78

1301-0002

Подршка предшколском и школском спорту

1.174.000

0.16

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

6.887.300

0.90

1301-0004

Функционисање локалних спортских установа

22.203.660

2.91

1301-0005

Спровођење омладинске политике

2.425.000

0.32

150.000

0.02

Програм 12.
Здравствена заштита

1801
1801-0003

150.000

0.02

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

439.314.216

57.59

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

358.460.805

46.99

0602-0002

Функционисање месних заједница

10.200.000

1.34

0602-0009

Текућа буџетска резерва

13.039.000

1.71

0602-0010

Стална буџетска резерва

500.000

0.06

0602-1002

Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина

46.910.000

6.15

0602-1005

Избори

10.204.411

1.34

0602

2101

Спровођ. активн. из области друштвене бриге здравља

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

59.183.576

7.76

2101-0001

Функционисање скупштине

14.947.231

1.96

2101-0002

Функционисање извршних органа

44.236.345

5.80

Програм 4.
Развој туризма

10.115.549

1.33

1502
1502-0002

Промоција туристичке понуде

10.115.549

1.33

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

762.764.041

100.00

Члан 9.
Стална буџетска резерва за 2020. годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 13.039.000,00 динара.
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II. ПОСЕБАН Д Е О
Члан 10.
Укупни расходи и издаци у укупном износу од 762.764.041,00 динар распоређују се по корисницима, у склопу припадајућих програма, програмских активности и пројеката, по функционалној класификацији и изворима, у следећим износима:
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Члан 2.
После члана 32. Одлуке додаје се члан 33 и гласи:
„Члан 33.
Добит јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”,
чији је оснивач Општина, остварена по завршном рачуну за
2019.годину, у целости припада том јавном предузећу.
Члан 33. Одлуке овим постаје члан 34.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће
се од 1. јануара 2020. године.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-85/2020, 26. октобра 2020. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.
Скупштинa Градске општине Чукарица на 4. седници
одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 22. Статута ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

ПРА ВИ Л Н И К
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА, СПОРТИСТА, НАСТАВНИКА/ПРОФЕСОРА, ТРЕНЕРА АМАТЕРСКИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У
ОЛИМПИЈСКИМ И ПАРАОЛИМПИЈСКИМ СПОРТОВИМА
Опште одредбе
Члан 1.
У циљу стимулисања постизања врхунских резултата у
спорту, ГО Чукарица награђује ученике, спортисте, настав-
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нике/професоре физичког васпитања основних и средњих
школа са територије ГО Чукарица, спортисте – чланове
Спортских клубова регистрованих на Чукарици и њихове
тренере, за освојене медаље на Републичком школском такмичењу, Европском и Светском првенству, Олимпијади и
Параолимпијским играма.
Посебном oдлуком, председник ГО Чукарица може наградити клуб или појединца који се истакао и на другим
домаћим или међународним такмичењима (турнири и
спортске манифестације од посебног значаја), постигао неочекивани резултат и спортски квалитет и тиме допринео
промоцији спорта и физичке културе на територији ГО Чукарица, под условом да опредељени фонд награда за доделу
по овом правилнику не буде у потпуности искоришћен.
Члан 2.
Правилником о награђивању спортиста, наставника/
професора и тренера (у даљем тексту: Правилник) утврђују
се критеријуми, услови, врсте и начин додељивања награда
за постигнуте успехе у појединачној и екипној конкуренцији на признатим такмичењима, у земљи и иностранству.
Средства за награде предвиђене овим правилником
обезбеђују се у буџету ГО Чукарица.
Члан 3.
Термини којима су у овом правилнику означени носици
активности односно одговорна лица, а изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
Услови за доделу награде
Члан 4.
Право на награду остварује спортиста који је у време освајања награде/места на признатим такмичењима имао статус:
1) ученик основне или средње школе са територије општине Чукарица, који је освојио златну, сребрну или бронзану медаљу на републичком школском такмичењу.
2) члан Спортског клуба који је регистрован на Чукарици, који је освојио златну, сребрну или бронзану медаљу на
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Европском, Светском првенству, Олимпијади, Параолимпијским играма.
3) наставник/професор спортисте из тачке 1) овог члана.
4) Тренер спортисте из 2) овог члана.
Покретање иницијативе за награђивање
Члан 5.
Иницијативу за доделу награде по овом Правилнику покреће директор школе или председник Спортског клуба.
Предлози се достављају Одељењу за друштвене делатности ГО Чукарица са назнаком „Спортске награде”.
Предлог за доделу награде садржи: личне податке спортисте са подацима о припадности школи или спортске
организације (потврда о редовном школовању, потврда
спортског клуба), подаци о оствареном успеху на нивоу
такмичења који је прописан овим правилником, заједно са
дипломом /потврдом добијеном на тим такмичењима.
Ученици спортисти који наступају за своје школе, пријаве достављају најкасније до 31. децембра текуће године, за
претходну календарску годину.
Спортисти спортских организација могу достављати
пријаве и током текуће календарске године.
Предмет разматрања биће само иницијативе и предлози
који испуњавају услове из става 3. овог члана.
Члан 6.
ГО Чукарица наградиће спортисте, наставнике/професоре и тренере, са валидном документацијом у смислу члана 5. овог правилника, водећи рачуна о освојеним наградама на признатим такмичењима у земљи и иностранству.
Спортиста може бити награђен само једном наградом и
то за најбољи постигнути резултат у највишем рангу такмичења у току једне календарске године.
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Скупштина Градске општине Чукарица на 4. седници
одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 29. став
1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”,
број 87/18), а сходно Уредби о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 27/20) и члана 17. тачка 27. Статута Градске
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број
84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
I. У решењу Скупштине Градске општине Чукарица о
образовању Штаба за ванредне ситуације за територоји ГО
Чукарица број XII–01 бр. 06-78/2020 од 1. октобра 2020. године („Службени лист града Београда”, бр. 113/20), у ставу I,
врши се измена, тако што се уместо досадашњег начелника
Општинског штаба Александара Тодоровића, млађег полицијског саветника у Управи за ванредне ситуације у Београду, именује: пуковник полиције Петар Плавшић.
II. У осталом делу решење остаје неизмењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-85/2020, 26. октобра 2020. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.

Врсте и висина награде
Члан 7.
Награда за постигнуте резултате на такмичењима састоји се из новчаног, вредносног бона – ваучера или плакете и
вредносног бона.
Вредносни бон се обезбеђује у поступку јавне набавке.
Члан 8.
Новчани износ награде одређује председник општине
својом одлуком, у складу с финансијским прописима и могућностима буџета Општине.
Начин додељивања награде
Члан 9.
Награде се додељују у згради ГО Чукарица, ученицима спортистима током месеца марта за прошлу годину а
спортсистима спортских организација за остварене резултате у текућој години.
Завршне одредбе
Члан 10.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-85/2020, 26. октобра 2020. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 4. седници
одржаној 26. октобра 2020. године, на основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закон, 83/05
– исправка др. закон и 83/14 – др. закон), члана 22. став 1.
тачка 19. Статута ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА
Разрешава се Драгана Зец, дипломирани инжењер саобраћаја, дужности вршиоца дужности директора Туристичке организације Чукарица, са 26. октобром 2020. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-85/2020, 26. октобра 2020. године
Председник
Лидија Јовановић, ср.
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ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштинa Градске општине Чукарица на 4. седници
одржаној 26. октобра 2020. године, на основу чл. 17. и 18.
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – исправка др. закона, 83/05 – исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 22. став 1. тачка 19. Статута Градске општине Чукарица
(„Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

Веће Градске општине Лазаревац на седници одржаној
14. октобра 2020. године, на основу чл. 51. и 102. Статута
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,15/10, 44/13 и 88/19), донело је

РЕШЕЊЕ

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Именује се за директора Туристичке организације Чукарица, Драгана Зец, дипломирани инжењер саобраћаја, на
период од четири године, почев од 27. октобра 2020. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-85/2020, 26. октобра 2020. године

ПО С ЛОВНИК

Члан 1.
Овим пословником се, у складу са Статутом Града Београда и Статутом Градске општине Лазаревац, уређује надлежност, организација, начин рада и одлучивања; однос
према другим органима Градске општине и друга питања од
значаја за рад и остваривање функције Већа Градске општине Лазаревац.
Члан 2.
Веће градске општине је извршни орган градске општине.

Председник
Лидија Јовановић, ср.

Члан 3.
Веће градске општине има свој печат. Печат је округлог
облика са текстом: „Република Србија – Град Београд –
Градска општина Лазаревац – Веће градске општине” и грбом Републике Србије у средини.

Веће Градске општине Чукарица на 3. седници одржаној
15. октобра 2020. године, на основу члана 4. став 5, члана 48.
став 3, члана 49. став 2, чл. 97–100. и члана 170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 – др. закон и 95/18 – други закон), члана 56.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47018), члана 40. став 1. тачка 7 и члана 48. ст. 1. и 3..Статута Градске
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број
84/19), члана 13. став 1. тачка 7. Пословника Већа Градске
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број
7/20) и члана 28. Одлуке о Управи Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 112/19), доноси

Члан 4.
Веће представља председник градске општине, а у случају његове одсутности или спречености заменик председника градске општине.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Поставља се Филип Стојкановић, дипломирани правник, за заменика начелника Управе Градске општине Чукарица, на пет година.
2. Заменик начелника Управе Градске општине Чукарица
ступа на положај даном доношења решења о постављењу на
положај.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бееограда”.
Веће Градске општине Чукарица
XII-02 број 06-84/2020, 15. октобра 2020. године
Председник
Срђан Коларић, ср.

НАДЛЕЖНОСТ
Члан 5.
Веће градске општине:
1. предлаже Статут градске општине, одлуку о буџету
градске општине и друге одлуке и акте које доноси Скупштина градске општине;
2. доноси одлуку о привременом финансирању у случају
да Скупштина градске општине не донесе одлуку о буџету
градске општине пре почетка фискалне године;
3. доноси План јавних инвестиција градске општине;
4. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач градска
општина;
5. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини градске општине, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује рад јавних предузећа;
6. доноси Програм одржавања саобраћајних површина у
јавној својини и у јавном коришћењу унутар блока.
7. разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
8.утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности градске општине, у складу
са законом;
9. врши надзор над радом Управе градске општине, поништава или укида акте Управе градске општине који нису
у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом који доноси Скупштина градске општине;
10. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других
организација из надлежности градске општине;
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11 решава по жалбама на решења и закључке Регистратора у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда
12. стара се о извршавању поверених надлежности;
13. покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим
се повређује право на локалну самоуправу;
14. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако
се појединачним актом или радњом државног органа, односно органом града онемогућава вршење надлежности градске општине;
15. врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице и предузима мере, у складу са законом и Статутом
Града
16. поставља и разрешава службенике на положају – начелника и заменика начелника Управе градске општине и
за службенике на положају врши права и дужности у име
послодавца;”.
17. врши и друге послове утврђене законом, Статутом
града, овим статутом и другим актима Градске општине
САСТАВ, ИЗБОР И ПРЕСТАНАК МАНДАТА
Члан 6.
Веће градске општине чине председник градске општине, заменик председника градске општине и девет чланова,
које бира Скупштина градске општине на период од четири
године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине градске општине. Председник градске општине је председник Већа градске општине. Заменик председника градске општине је члан Већа градске општине по
функцији. Кандидате за чланове Већа градске општине предлаже кандидат за председника градске општине.
Члан 7.
Чланови Већа градске општине које бира Скупштина
градске општине не могу истовремено бити и одборници,
а могу бити задужени за једну или више области из надлежности градске општине. Одборнику који буде изабран за
члана Већа градске општине престаје одборнички мандат.
Чланови Већа градске општине могу бити на сталном
раду у општини.
Члан 8.
Члановима Већа градске општине може престати мандат
и пре истека времена на које су изабрани, и то: подношењем оставке, разрешењем, ако је правоснажно осуђен на
казну затвора у трајању најмање од шест месеци, ако је правоснажном судском одлуком лишен пословне способности,
губљењем држављанства, престанком пребивалишта на
подручју општине Лазаревац, у случају смрти, престанком
мандата председнику градске општине и престанком мандата Скупштине.
Члан 9.
Члан Већа градске општине може поднети оставку. Када
члан Већа градске општине поднесе оставку, Скупштина на
првој наредној седници констатује оставку.
Члан 10.
Разрешењем или оставком председника градске општине престаје мандат Већа градске општине. Члан Већа градске општине може бити разрешен пре истека времена на
које је биран, на предлог председника градске општине или
најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је
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изабран. Члан Већа градске општине који је разрешен или
поднео оставку, остаје на дужности и врши текуће послове
до избора новог члана Већа градске општине.
Члан 11.
Истовремено са предлогом за разрешење члана Већа
градске општине, председник градске општине је дужан да
Скупштини градске општине поднесе предлог за избор новог члана Већа градске општине, која истовремено доноси
одлуку о разрешењу и избору.
Члан 12.
Стручне и административне послове за Веће градске општине врши секретар Већа градске општине кога распоређује начелник Управе градске општине из реда запослених
у Управи градске општине, уз сагласност Већа градске општине.
Члан 13.
Секретар Већа градске општине стара се о припреми материјала и аката из надлежности Већа градске општине, помаже председнику градске општине у организовању и припремању седница Већа градске општине, стара се о изради
записника, стручној обради аката које доноси Веће градске
општине и о њиховом достављању, објављивању и реализацији, врши стручне послове за радна тела која образује Веће
градске општине, и друге послове утврђене актом о организацији и систематизацији радних места у Управи градске
општине.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Члан 14.
Председник Већа градске општине:
– представља Веће градске општине, сазива и води његове седнице,
– одговоран је за законитост рада Већа градске општине,
– дужан је да обустави од примене акт Већа градске општине за који сматра да није сагласан закону.
Председник Већа градске општине организује рад Већа
градске општине, сазива седнице, предлаже дневни ред,
председава седницама Већа градске општине и стара се о
спровођењу аката које доноси Веће градске општине. У случају спречености или одсутности председника Већа градске
општине седницом Већа градске општине председава заменик председника градске општине. Акта која доноси Веће
градске општине потписује председник Већа градске општине, односно у случају његове одсутности или спречености заменик председника градске општине.
Члан 15.
Чланови Већа градске општине одговорни су за заступање и спровођење ставова и аката Већа градске општине
у обављању послова из његове надлежности. Чланови Већа
градске општине за свој рад одговарају председнику градске општине и Скупштини.
Члан 16.
Веће градске општине извештава Скупштину градске општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине градске општине.
Члан 17.
Чланови Већа градске општине, у вези са обављањем те
функције, остварују права и обавезе као изабрана лица на
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основу закона, подзаконских аката, општих и посебних аката
Скупштине градске општине и председника градске општине.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 18.
Веће градске општине ради у седницама.
Седнице Већа градске општине сазива председник Већа
градске општине, а у случају његове спречености или одсутности заменик председника градске општине.
Председник Већа градске општине је дужан да сазове
седницу Већа градске општине када то од њега затражи у
писаној форми најмање 1/3 чланова Већа градске општине.
Седница се може одржати уколико јој присуствује већина од укупног броја чланова Већа градске општине.
Уколико се утврди да седници не присуствује потребна
већина, председник Већа градске општине ће седницу одложити за одговарајући дан или сат, о чему ће се присутни
чланови обавестити усмено, а одсутни чланови телефонским путем.
Веће градске општине одлучује већином гласова од
укупног броја чланова.
САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ
Члан 19.
Седнице Већа сазивају се у писменој форми.
Дневни ред за седницу предлаже председник Већа градске општине.
Позив за седницу садржи место, датум и време одржавања седнице и предлог дневног реда.
Позив за седницу, материјал за седницу и записник са
претходне седнице достављаjу се члановима Већа најкасније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице
Рок из става 3. овог члана може бити и краћи када постоје оправдани разлози који морају бити образложени у
позиву за седницу.
Члан 20.
Уз позив за седницу члановима Већа се доставља материјал по тачкама предложеног дневног реда и записник са
претходне седнице.
Позив за седницу, материјал за седницу по тачкама предложеног дневног реда и записник са претходне седнице
Већа достављају се члановима Већа, по правилу, електронским путем,
Позив и материјал за седницу доставља се електронским путем и председнику и секретару Скупштине градске
општине, начелнику и заменику начелника Управе градске
општине и градском правобранилаштву Града Београда –
одељење Лазаревац
Када за то постоје оправдани разлози, које образлаже
председник Већа позив за седницу, материјал за седницу по
тачкама предложеног дневног реда и записник са претходне
седнице Већа могу се члановима Већа и лицима из става 3.
овог члана доставити физичким путем.
Изузетно, ако конкретне околности захтевају, материјал
се члановима Већа може уручити на самој седници, или се
може усмено изложити од стране предлагача.
Члан 21.
У предложеном дневном реду се посебно групишу тачке
о којима се, с обзиром на њихов карактер и значај, обавезно
спроводи процедура по овом пословнику и тачке о којима
се одлучује у скраћеном поступку.
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Члан 22.
Приликом израде материјала за Веће градске општине,
обрађивач је дужан да акт који доноси Веће градске општине поднесе у форми у којој се доноси, са образложењем које
нарочито садржи правни основ и разлоге за доношење акта.
Члан 23.
Изузетно, када нарочито оправдани разлози захтевају
хитно решавање појединог питања, седница Већа градске
општине може се сазвати и одржати телефонским путем.
ТОК СЕДНИЦЕ
Члан 24.
Пре преласка на утврђивање дневног реда усваја се записник са претходне седнице Већа градске општине.
Члан 25.
По усвајању записника са претходне седнице прелази се
на утврђивање дневног реда седнице.
Сваки члан Већа градске општине може предложити измену предложеног дневног реда тако да се поред предложених тачака уврсте и друге тачке дневног реда за које предлагачи сматрају да је њихово разматрање хитно и неодложно.
Предлози за допуну предложеног дневног реда морају бити
образложени. Сваки члан Већа градске општине може предложити, са одговарајућим образложењем, да се поједине
тачке не разматрају, односно одложе за наредну седницу.
Члан 26.
По утврђивању дневног реда прелази се на претрес појединих тачака по дневном реду који је усвојен на седници.
Чланови Већа градске општине добијају реч на седници по
редоследу пријављивања.
Свака тачка дневног реда претреса се док има пријављених говорника.
Члан Већа градске општине може говорити само о питању које је на дневном реду седнице. Ако се говорник удаљи
од дневног реда председавајући ће га опоменути или ће му у
противном одузети реч.
Члан 27.
У току претреса Веће градске општине може да одлучи
да се тачка дневног реда скине са дневног реда седнице или
да се одлучивање по тој тачки дневног реда одложи, као и
да се материјал врати обрађивачу на допуну.
Члан 28.
Веће градске општине доноси одлуке већином од укупног броја чланова, након завршетка претреса. Веће градске
општине одлучује гласањем. Гласање је јавно и врши се дизањем руке. Најпре се на позив председавајућег изјашњавају чланови који гласају „за” затим који гласају „против”, па
они који су „уздржани” од гласања.
Члан 29.
О раду на седници Већа градске општине води се записник. О изради записника и његовој стручној обради стара
се секретар Већа градске општине.
Члан 30.
У записник се нарочито уносе подаци о времену и месту
одржавања седнице, имена председавајућег и записничара,
имена присутних чланова Већа градске општине, имена одсутних чланова Већа градске општине, назнака тачке днев-
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ног реда, имена учесника у дискусији, резултат гласања и
коначан текст акта донетог по тачки дневног реда.
Члан 31.
Акти Већа градске општине, чије је ступање на снагу
условљено њиховим објављивањем, објављују се у складу са
статутом Градске општине Лазаревац.
Члан 32.
Акте које доноси Веће градске општине потписује председник Већа градске општине, односно председавајући.
О стручној изради аката, њиховом достављању, објављивању и реализацији стара се секретар Већа градске општине.
РАДНА ТЕЛА
Члан 33.
За обављање појединих послова из своје надлежности
или за разматрање појединих питања, Веће градске општине може образовати радна тела. Радна тела се могу образовати као стална или повремена.
Члан 34.
Приликом образовања радног тела утврђује се број чланова, председник радног тела, време на које се образује и
делокруг радног тела.
Председника и чланове радног тела Веће градске општине може да одреди из реда чланова Већа.односно из реда
грађана.
У случају да за председника радног тела није одређен
члан Већа, председник градске општине може да одреди
члана Већа који ће да координира радом радног тела.
Положај, права и дужности координатора уређује се
ближе актом из претходног става.
ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Члан 35.
У вршењу послова из своје надлежности Веће градске
општине сарађује са председником градске општине, Скупштином градске општине, Управом градске општине, јавним предузећима и другим организацијама чији је оснивач
градска општина.
Члан 36.
У вршењу надзора над радом Управе градске општине,
Веће Градске општине поништава или укида акте Управе
градске општине који нису у сагласности са законом, Статутом градске општине Лазаревац или другим општим
актом који доноси Скупштина градске општине, пошто о
томе претходно прибави мишљење начелника Управе градске општине.
Веће градске општине може захтевати од Управе градске
општине да у одређеном року припреми и достави информацију или извештај о одређеном питању из надлежности
Управе градске општине, те може препоручити Управи
градске општине доношење одређеног акта или предузимање одређене радње за коју је овлашћена.
Члан 37.
Када Веће градске општине решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга
градске општине, Управа градске општине је дужна да пре-
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ма Већу градске општине поступа у складу са прописима
којима се уређује управни поступак. У остваривању ове
функције Веће градске општине одлучује пошто претходно
прибави изјашњење начелника Управе градске општине.
Члан 38.
Управа градске општине најмање два пута годишње доставља Већу градске општине извештај о раду на извршавању послова из надлежности градске општине и поверених
послова.
ПРАВНИ АКТИ
Члан 39.
У оквиру својих овлашћења Веће градске општине доноси: решења, закључке, препоруке и друга акта.
Решењем Веће градске општине одлучује у управним
стварима, при образовању радних тела и у другим случајевима у складу са Пословником. Закључке Веће градске општине доноси када о одређеном питању не одлучује другим
актом.
Препоруком Веће градске општине предлаже органима
општине, јавним предузећима и другим организацијама
чији је оснивач градска општина, поступање у одређеним
ситуацијама када оцени да би то било од користи за извршавање прописа или за остваривање међусобних односа
органа и организација.
Објављивање аката Већа градске општине уређује се самим актом који Веће доноси.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 40.
Седнице Већа градске општине су јавне, осим ако Веће
градске општине другачије не одлучи.
Јавност се може искључити само из нарочито оправданих разлога, у складу са законом.
Члан 41.
Веће градске општине обезбеђује јавност рада давањем
информација средствима јавног информисања, одржавањем конференција за штампу, издавањем саопштења или на
други одговарајући начин.
Информацију средствима јавног информисања може
дати, односно конференцију за штампу може одржати председник Већа градске општине, заменик председника градске
општине или од Већа градске општине за то овлашћен члан.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи
пословник Већа Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 48/08 , 119/16 и и 71/18).
Члан 43.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Лазаревац
II број 06-199.1/2020, 14. октобра 2020. године
Председник
Бојан Стевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна

Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун – – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун – – – – –
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Земун за 2020. годину – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о установљењу награде
„Полицајац месеца” и награде „Ватрогасац месеца” – –
Одлука о додели Повеље о јавном признању запосленима у здравственим установама Земуна – –
Одлука о додели Повеље о јавном признању запосленима у здравственим установама Земуна – –
Одлука о додели Повеље о јавном признању запосленима у здравственим установама Земуна – –
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Земун– – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни центар Земун” и именовању новог члана Надзорног одбора – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
25
25
25
25
26

ЧУКАРИЦА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету
Градске општине Чукарица за 2020. годину – – – –
Правилник о награђивању ученика, спортиста,
наставника/професора, тренера аматерских спортских организација за остварене резултате у олимпијским и параолимпијским спортовима– – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Штаба
за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Чукарица – – – – – –
Решење о именовању директора Туристичке организације Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика начелника Управе Градске општине Чукарица – – – – – – – – – – – – –
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42
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43
44
44

ЛАЗАРЕВАЦ
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Пословник Већа Градске општине Лазаревац – –
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