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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
Скупштина градске општине Палилула, на 9. седници,
одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 46.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОД Л У КУ

Скупштина градске општине Палилула, на 9. седници,
одржаној 30. септембра 2013. године, на основу чл. 25. и 64.
Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и члана 12. Одлуке о
изменама Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, број 35/13), донела је

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини градске општине Палилула и то: Браниславу Миладиновићу са изборне листе „Драган Ђилас избор за бољу Палилулу”, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-9/2013-I-6-1, 30. септембра 2013. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 9. седници,
одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 46.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске
општине Палилула изабраног на изборима за одборнике
Скупштине градске општине Палилула одржаним 6. маја
2012. године и то Јовану Вукосављевићу са изборне листе
„Драган Ђилас избор за бољу Палилулу”.
2. Мандат одборника Скупштине градске општине Палилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје
до истека мандата одборника којем је престао мандат.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-9/2013-I-6-2, 30. септембра 2013. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 48/08, 56/08,
8/10, 42/10 и 49/11), у поглављу V – Надлежност унутрашњих организационих јединица управе, чланови 32, 33, 34.
и 36. одлуке, замењују се новим, који гласе:
„2. Одељење грађевинских и стамбених послова
Члан 32.
Одељење грађевинских и стамбених послова врши послове који се односе на: праћење стања у грађевинској,
комуналној и стамбеној области; доноси решење у првом
степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске
површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији града; издавање грађевинских дозвола за извођење припремних радова за изградњу;
издавање привремених грађевинских дозвола за асфалтне
базе, сепарације агрегата, фабрике бетона, као и извођење
истражних радова на локацији у циљу утврђивања посебних услова за израду главног пројекта и за измештање
постојећих инсталација; издавање одобрења за изградњу
за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптацији, санацији и промени намене објекта без извођења
грађевинских радова, односно промене намене објекта; изградњу помоћних објеката, гаража и трафо-станица 10/04
kV; вођење поступка по пријави припремних радова и почетка извођења радова; обављање контроле усаглашености
изграђеног темеља са главним пројектом за објекте за које
се издаје грађевинска дозвола; издавање употребне дозволе за објекте за које се издаје грађевинска дозвола; вођење
евиденције о издатим грађевинским и употребним дозволама; издавање решења о рушењу за објекте за које утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена
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њихова стабилност и да представљају опасност за живот и
здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;
издавање одобрења за прикључење инсталација; издавање
одобрења за постављање покретних привремених објеката и летњих башти на јавним површинама; доноси решења
о постављању и престанку права на постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и
други покретни мобилијар) у складу са прописом града,
издавање решења из комуналне области (сеча и орезивање
стабала, постављање рампи, надстрешница и слично); издавање уверења о физичким деловима објекта; вођење управног поступка и доношење решења за исељење лица која
су се уселила у стан или заједничке просторије у згради без
правног основа или користе стан без закљученог уговора
или је поништен правни основ по коме је закључен уговор;
послове у вези са започетим поступцима и доношењем решења за обезбеђивање станова и за пресељење носиоца
станарског права на становима у својини грађана; спровођење поступка административног извршења извршних
решења у наведеним поступцима; припрема акта за давање
сагласности члановима породичног домаћинства да наставе са коришћењем стана у случају смрти закупца или трајног престанка коришћења стана када су у питању станови
на којима је корисник општина за надлежно тело; давање
предлога општинском Јавном правобранилаштву за покретање поступка код суда за отказ уговора о закупу; пружање
стручне помоћи Комисији за решавање стамбених питања
грађана; припремање нацрта одлука и других аката и пружање стручне помоћи органима; покретање иницијативе
код надлежних државних органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и
интереса грађана од значаја за рад Одељења у целини у вршењу послова државне управе који су јој поверени као и
друге послове предвиђене законом и другим прописима.

уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције Одељења, пружање обавештења поводом поднетих
захтева, издавање оверених преписа аката овог Одељења;
обављање свих техничких послова око управних предмета, провере и прикупљања података о непокретној имовини и удруживању станова, израде анекса односно издавање
уверења у вези закључених уговора о откупу станова и
вођење евиденције о откупљеним становима; припремање
предлога решења о закупу односно отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини града за Комисију за давање у
закуп земљишта на територији општине, ради изградње
објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине
и за закуп земљишта односно отуђење земљишта непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 m² бруто
развијене грађевинске површине на основу акта градоначелника, у име и за рачун града, а у складу са законом и актима града; давање стручног налаза за потребе органа Управе,
припремање нацрта одлука и аката и стручно опслуживање
Скупштине општине и њених радних тела, председника
општине и Већа општине из делокруга Одељења; обављање
геодетских послова као што су идентификација катастарских и земљишно књижних парцела; идентификација парцела старог и новог премера у Републичком геодетском
заводу; обављање увида у катастарски операт и катастарске планове, вршење увида у земљишне књиге, као и идентификација јавног и осталог земљишта и намене земљишта
у складу са важећим планским актом у поступцима за чије
је решавање надлежно Одељење, а за потребе комасације и
поступка враћања земљишта по ПЗФ-у припремање података за потребе надлежних Комисија и обављање и других
послова сагласно закону и другим прописима, као и покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад одељења
и управе у целини и други послови предвиђени законом и
другим прописима.

3. Одељење за имовинско-правне послове

4. Одељење за инспекцијске послове

Члан 33.
Одељење за имовинско правне послове врши изворне
и поверене послове у имовинско-правној области сагласно
закону и другим прописима који се односе на: праћење и
проучавање стања у имовинско правној области и давање
предлога за предузимање мера; давање стручних мишљења;
вођење управног поступка у предметима који се односе на
експропријацију непокретности, поништај решења о експропријацији, административни пренос, успостављање
права службености на непокретностима, спровођење
поступка накнаде; послове комасације и враћања земљишта
по ПЗФ-у; послове у вези започетих поступака по захтеву
за: утврђивање пречег права градње и утврђивања права
на надзиђивање и претварање заједничких просторија у
станове, атељее и пословни простор, као и припајање заједничких просторија постојећим становима, утврђивање
права коришћења на осталом неизграђеном грађевинском
земљишту у државној својини, изузимању земљишта, поништај решења о утврђеном праву прече градње, поништај
решења о изузимању из поседа градског грађевинског
земљишта и утврђивање престанка права коришћења на
неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној својини; припрема документације везане за поступак
укњижбе имовине у јавним књигама у којима се води евиденција непокретности и правима на њима на којој је корисник општина, као и вођење евиденције непокретности
у државној односно јавној својини Републике Србије и јавној својини града на којима је општина корисник; издавање

Члан 34.
Одељење за инпекцијске послове врши послове комуналне и грађевинске инспекције, спроводи радње принудног извршења по актима одељења која воде поступак; обавља попис имовине по налогу суда.
Комунална инспекција врши послове инспекцијског
надзора над извршавањем закона и прописа града који се
односе на: обављање комуналних делатности; коришћење,
чување и одржавање комуналних објеката; уређивање јавних површина као и друге послове утврђене законом и
прописима града, осим оних послова који су законом и
прописима града поверени Комуналној инспекцији града;
стара се о одржавању комуналног реда у градској општини,
спроводи прописе којима се уређује комунални ред; врши
инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине града.
Грађевинска инспекција врши послове инспекцијског
надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу
и одобрење за извођење радова издаје општина; обављање
надзора над коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом и другим прописима и предузимање других
мера предвиђених законом; покретање иницијативе код
надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и
интереса грађана и од значаја за рад одељења и Управе у целини; израду нацрта одлука и других аката; пружање стручне помоћи органима општине из делокруга рада одељења,
као и друге послове утврђене законом и другим прописима.
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6. Одељење за друштвене делатности и заједничке послове
Члан 36.
Одељење за друштвене делатности и заједничке послове
врши послове који се односе на: праћење стања и старања о
одржавању вртића и основних школа; праћење уписа у први
разред основне или специјалне школе и редовног похађања
наставе у основним школама, као и покретање прекршајног
поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете
није благовремено уписано, односно не похађа припремни
предшколски програм у складу са законом; утврђивање мерa
и активности заштите и безбедности деце, односно ученика
за време остваривања образовно васпитног рада и других
активности које организује установа, у складу са законом, у
сарадњи са образовно-васпитном установом; организовање
послова који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма
на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе на
удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз, смештај
и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира
на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на
републичка и међународна такмичења; подстицање развоја
културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом
подручју, обезбеђивање услова за одржавање културних
манифестација од значаја за општину; спроводи програм
развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен
са програмом развоја спорта на нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју;
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области
спорта на подручју градске општине; обезбеђивање услова за
реализацију програма установа и омладинских организација
на подручју општине; прати и обезбеђује функционисање
Канцеларије за младе на свом подручју; помагање развоја
различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима
са посебним потребама, као и са лицима која су суштински
у неједнаком положају са осталим грађанима и подстицање
активности и пружања помоћи организацијама особа са
инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју општине; вршење стручних послова:
у вези са статусом избеглих и прогнаних лица; послова ученичких и студентских кредита и стипендија; сахрањивања
лица без сродника; ексхумације; вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне
инвалиднине; материјално обезбеђење и месечна новчана
примања у складу са прописима републике и града.
Одељење за друштвене делатности и заједничке послове врши послове јавних набавки а који се односе на: планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке
укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији
за јавну набавку; израда конкурсне документације; израда
аката у поступку јавне набавке; предлог уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке, све друге послове
који су повезани са поступком јавне набавке.
Одељење за друштвене делатности и заједничке послове
врши послове који се односе на: унапређење организације
рада и модернизације Управе; развој информационог система и опремљености рачунарима; коришћење техничких
и других средстава опреме и штампарије; коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење и обезбеђивање других услова рада за управу и друге органе; обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора у
управној згради; уређивање службеног простора и простора за одржавање састанака; коришћење и превоз моторним
возилима и друге сервисне услуге; оперативне послове –
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умножавање материјала, дактилографске послове; евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног
инвентара; послове обавештавања ради планирања и предузимања мера у случају елементарних и других непогода у
општини и стварања услова за њихово отклањање у циљу
заштите грађана и материјалних добара; учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара
и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, учествује у развоју
цивилне заштите и спровођењу мера и задатака цивилне
заштите; праћење стања и предузимања мера за заштиту и
унапређење животне средине на свом подручју, спровођење
акционих и санационих планова од значаја за заштиту
животне средине на свом подручју; послове одбрамбених
припрема органа општине за ангажовање у условима непосредне ратне опасности, рата и у ванредним ситуацијама;
покретање иницијативе код надлежних државних и других
органа и организација за решавање питања од значаја за
ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад одељења и Управе у целини; израду нацрта одлука и других аката и послове пружања стручне помоћи органима општине и комисијама из делокруга одељења, као и
друге послове утврђене законом и другим прописима.”
Члан 2.
Надлежност Одељења за финансије и привреду, утврђена
чланом 31, надлежност Одељења за општу управу, утврђена
чланом 35, надлежност Службе Скупштине, утврђена чланом члан 37. и надлежност Кабинета председника општине
утврђена чланом 38. Одлуке о организацији Управе градске
општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр.
48/08, 56/08, 8/10, 42/10 и 49/11), остају неизмењене.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке, одељења Управе
градске општине Палилула, настављају да раде са делокругом послова утврђеним овом одлуком.
Члан 4.
Начелник Управе градске општине Палилула, уз сагласност Већа градске општине Палилула, ускладиће акт
о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе градске
општине Палилула.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-9/2013-I-6-3– 30. септембра 2013. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.
Скупштина градске општине Палилула, на 9. седници
одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 25.
Статута градске општине Палилула („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), констатовала је и донела

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Констатује се да је престала функција члана Већа
градске општине Палилула Предрагу Дивцу, на сталном
раду у градској општини Палилула, наступањем смрти, 29.
септембра 2013. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-9/2013-I-6, 30. септембра 2013. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.
Скупштина градске општине Палилула, на 9. седници, одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана
35. и 37. Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и члана 50.
и 51. Пословника Скупштине градске општине Палилула
(„Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. У Решењу о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине
градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, број 49/12), врши се измена па уместо: „Милета Миљковић” треба да стоји: „Зорица Цвијовић”.
2. У осталом делу Решење о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине
Скупштине градске општине Палилула остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-9/2013-I-6-8, 30. септембра 2013. године

7. октобар 2013.

Скупштина градске општине Палилула, на 9. седници,
одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 41.
Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09),
члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” („Службени лист града Београда”, бр. 17/07, 46/07
и 43/09) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и
35/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРE „ПАЛИЛУЛА”
I. У Решењу о именовању Управног одбора Установе
културе „Палилула” („Службени лист града Београда”, број
49/12), врши се следећа измена:
1. Разрешава се Немања Стефановић дужности председника Управног одбора Установе културе „Палилула” са 30.
септембром 2013. године.
2. Разрешава се Божидар Петровић дужности члана Управног одбора Установе културе „Палилула” са 30. септембром 2013. године.
3. Именује се Ненад Љубеновић за председника Управног одбора Установе културе „Палилула”.
4. Именује се Олгица Поповић за члана Управног одбора
Установе културе „Палилула”.
II. У осталом делу Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула” остаје неизмењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-9/2013-I-6-5, 30. септембра 2013. године

Председник
Аца Јевтић, с. р.
Скупштина градске општине Палилула, на 9. седници одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана
35. и 37. Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и члана 50.
и 51. Пословника Скупштине градске општине Палилула
(„Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
ПИТАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. У Решењу о образовању Саветa за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, број 49/12), врши се измена па уместо: „Бланшa Јовановић” треба да стоји: „Никола Јаковљевић”.
2. У осталом делу Решење о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-9/2013-I-6-9, 30. септембра 2013. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 9. седници,
одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 45.
Закона о култури („Службени гласник РС” број 72/09),
члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” („Службени лист града Београда”, бр. 17/07, 46/07
и 43/09) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и
35/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРE „ПАЛИЛУЛА”
I. У Решењу о именовању Надзорног одбора Установе
културе „Палилула” („Службени лист града Београда”, број
49/12), врши се следећа измена:
1. Констатује се да је Предрагу Николићу престала дужност члана Надзорног одбора Установе културе „Палилула”
1. маја 2013. године, због смрти.
2. Именује се Слободан Перић за члана Надзорног одбора Установе културе „Палилула”, на предлог запослених.
II. У осталом делу Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула” остаје неизмењено.

7. октобар 2013.
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III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-9/2013-I-6-6, 30. септембра 2013. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Број 44 – 5

Скупштина градске општине Савски венац на седници
одржаној 24. септембра 2013. године на основу чл. 4. и 5. Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају
граду односно градским општинама у 2013. години („Службени лист града Београда”, број 65/12) и члана 17. Статута градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13 ) донела је следећу

ОДЛУКУ
САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина градске општине Савски венац на седници
одржаној 24. септембра 2013. године на основу члана 46.
став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 17. Статута градске општине Савски венац („Службени
лист града Београда”, бр. 45/08, 18/10 , 35/10, 33/13 и 36/13)
донела је следећу

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
градске општине Савски венац Спасоју Спрему, са изборне
листе Покренимо Савски венац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Србије
– БК, Покрет социјалиста), пре истека времена на које је
изабран, због смрти.
2. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-11/2013-I-01, 24. септембра 2013. године
Председник
Александар Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 24. септембра 2013. године, на основу члана
56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске
општине Савски венац („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 18/10 , 35/10, 33/13 и 36/13) донела је следећу

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
1. Потврђује се мандат одборници Тањи Маринковић,
рођеној 1966. године, правници из Београда, Косте Главинића 18, са изборне листе Покренимо Савски венац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија,
Покрет снага Србија – БК, Покрет социјалиста).
2. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-11/2013-I-01, 24. септембра 2013. године
Председник
Александар Павловић, с. р.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Савски венац за
2013. годину мења се и гласи: „Укупан обим средстава буџета
градске општине Савски венац за 2013. годину (у даљем тексту: одлука) утврђује се у износу од 653.893.424 динара.
Обим средстава за општу потрошњу буџета градске
општине Савски венац за 2013. годину према Одлуци о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду,
односно градским општинама у 2013. години утврђују се у
укупном износу од 374.547.000 динара и исказани су у ставу
1. овог члана.
Обим планираних средстава у износу од 13.500.000 динара
намењених за капитална улагања као и обим планираних средстава у износу од 48.500.000 динара намењених за финансирање додељених надлежности исказани су у ставу 2. овог члана.
Обим планираних прихода од закупа пословног простора у износу од 47.766.000 динара као и обим планираних
сопствених прихода у износу од 9.302.325 динара исказани
су у ставу 1. овог члана.
Обим средстава за посебне намене ЈП ПП и осталих наменских средстава планирани су у износу од 79.777.600 динара,
обим планираних средстава донација износи 7.989.753 динара, обим планираних трансфера из буџета Републике и града
износи 558.140 динара, обим планираних средстава самодоприноса износи 2.861 динар, обим планираних наменских и
програмских средстава износи 63.976.698 динара (Средства од
откупа станова – извор 09 и „Докторова кула” – извор 08).
Обим планираних неутрошених наменских и програмских средстава износи 26.733.903 динара, обим планираних
неутрошених средстава донација износе 12.200 динара и
обим планираних неутрошених сопствених средстава индиректног корисника ДКЦ „Мајдан” износи 963.831 динар.
Обим планираних неутрошених средстава одређених
Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и
градских општина износи 42.260.113 динара. Ова средства
су билансирана на следећи начин. Пренета неутрошена
средства буџета у износу од 4.347.542 динара су намењена
за програме запослених, социјалне помоћи запосленима
и измирењу обавеза из претходне године. Пренетих средстава капиталног буџета у износу од 4.513.644 динара, неутрошених средстава надлежности у износу од 16.755.447
динара као и обим планираних неутрошених средстава из
остварених прихода закупа у износу од 16.643.480 динара
билансирани су према врстама и наменама расхода који су
планирани у претходној години.
Члан 2.
У члану 4. одлуке износ од 1.400.491 динара мења се и
гласи: 1.100.000 динарa.

Број 44 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

7. октобар 2013.

Члан 3.
У члану 6. одлуке, примања по врстама и издацима по основним наменама утврђују се у следећим износимa:

7. октобар 2013.
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
У члану 7. oдлуке укупан обим средстава буџета градске општине Савски венац за 2013. годину у износу од 703.398.809
динара мења се и гласи: 653.893.424 динара, и распоређују се по корисницима – носиоцима раздела према економским и
функционалним класификацијама и изворима финансирања:

7. октобар 2013.
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III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Ова одлука ступа на на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-11/2013, 24. септембра 2013. године
Председник
Александар Павловић, с. р.

Број 44 – 27

ЧУКАРИЦА
Скупштина градске општине Чукарица на 10. седници,
одржаној 23. септембра 2013. године, на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11) и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени лист града Београда”,
бр. 44/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 24. септембра 2013. године, на основу члана
14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске
Општине Савски венац („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 18/10 , 35/10, 33/13 и 36/13), донела је следеће

1. Разрешава се дужности заменика председника Изборне комсије градске општине Чукарица Драгана Коларић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06 – 77/2013, 23. септембра 2013. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Mилан Стојић, с. р.

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешава се Александар Николић, дипломирани економиста, Сењачка 50а, на предлог листе, Покренимо Савски венац – Томислав Николић (Српска напредна странка,
Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста) дужности заменика члана Изборне комисије градске
општине Савски венац у сталном саставу.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-11/2013-I-01, 24. септембра 2013. године
Председник
Александар Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац, на седници одржаној 24. септембра 2013. године на основу члана
14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске
Општине Савски венац („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 18/10 , 35/10, 33/13 и 36/13), донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У
СТАЛНОМ САСТАВУ
2. Именује се Ивана Стојановић, дипломирани правник,
Сувоборска 14, на предлог листе, Покренимо Савски венац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова
Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста), за
заменицу члана Изборне комисије градске општине Савски
венац у сталном саставу.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-11/2013-I-01, 24. септембра 2013. године
Председник
Александар Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 10. седници,
одржаној 23. септембра 2013. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлуке УС и 54/11) и члана 24. Статута ГО Чукарица
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/10), донела је

РЕ ШЕ ЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Именује се за заменика председника Изборне комисије ГО Чукарица Бојан Поповић, на предлог Српске напредне
странке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06 – 77/2013, 23. септембра 2013. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 10. седници,
одржаној 23. септембра 2013. године, на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11) и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службеном листу града Београда”,
бр. 44/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Разрешава се дужности члана Изборне комсије градске општине Чукарица Бојан Поповић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06 – 77/2013, 23. септембра 2013. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.
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Скупштина градске општине Чукарица, на 10. седници, одржаној 23. септембра 2013. године, на основу члана
14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11) и члана 24. Статута
ГО Чукарица („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и
15/10), донела је

7. октобар 2013.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику РС” и у
„Службеном листу града Београда”, као и на званичној интернет презентацији градске општине Чукарица.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06 – 77/2013, 23. септембра 2013. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Р ЕШЕЊ E
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Именује се за члана Изборне комисије ГО Чукарица
Слободанка Влаховић, на предлог Српске напредне странке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06 – 77/2013, 23. септембра 2013. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 10. седници,
одржаној 23. септембра 2013. године, на основу члана 24.
став 1. тачка 15. Статута градске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”
1. Разрешава се Бранислав Мирков, инжењер за заштиту животне средине, дужности директора Јавног предузећа
„Пословни простор општине Чукарица”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06 – 77/2013, 23. септембра 2013. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 10. седници, одржаној 23. септембра 2013. године, на основу члана 21. став 2, чл. 22, 30. и 31. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12), члана 24. тачка 15.
Статута ГО Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 15/10) и члана 28. Статута Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица” („Службени лист града
Београда”, број 26/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”
1. Саша Петронијевић, дипл. инж. агрономије, именује се за директора Јавног предузећа „Пословни простор
општине Чукарица”, на период од четири године.

ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина градске општине Лазаревац, на седници одржаној 26. септембра 2013. године, поступајући по оставци
одборника Срђана Блонда из Лазаревца, на основу члана 46.
став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац Срђана Блонда, изабраног са
изборне листе „Драган Ђилас – избор за бољи Лазаревац”
на изборима одржаним 6. маја и 20. маја 2012. године, због
поднете оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 74. став
4. Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и
15/10) донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Статуту градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), члан 9. мења се и гласи:
„Градска општина има право коришћења на стварима
које су у јавној својини града.
Градска општина има право јавне својине на покретним
и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске општине, у складу са посебном одлуком
Скупштине града”.
Члан 2.
У члану 12. у ставу 1. тачка 5. брише се.
У истом члану и ставу, после тачке 6. додаје се нова тачка која гласи:
„6а. доноси планове за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне наме-

7. октобар 2013.
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не (киосци, тезге и други покретни мобилијар) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја,
односно друге надлежне организације у складу са прописом
града;”.
У истом члану и ставу, у тачки 7. после заграде и зареза
додају се речи: „балон хала спортске намене,”.
У истом члану и ставу, тачка 9. мења се и гласи:
„стара се о одржавању комуналног реда у градској
општини, спроводи прописе којима се уређује комунални
ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком
Скупштине града;”.
У истом члану и ставу, тачка 10. мења се и гласи:
„обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине пословног простора и
врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима града;”.
У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи: „старатеља”, додају се речи: „чије дете није благовремено уписано,
односно не похађа припремни предшколски програм”.
У истом члану и ставу, тачка 15. мења се и гласи:
„доноси програм развоја спорта на нивоу градске
општине који је усклађен са програмом развоја спорта на
нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју
градске општине; може оснивати установе у области
спорта;”.
У истом члану и ставу, тачка 16. мења се и гласи:
„спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе града; утврђује акциони план
политике за младе на подручју градске општине који је
усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за
младе града; може основати савет за младе на нивоу градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма
установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и
обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на свом
подручју;”.
У истом члану и ставу, после тачке 17. додаје се нова тачка која гласи:
„17а одређује, односно одобрава продајно место на
којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта,
као и време и начин те трговине у складу са законом;”.
У истом члану и ставу, у тачки 19. после речи: „игралишта”, речи: „и објеката јавне расвете и сл.”, бришу се.
У истом члану и ставу, тачка 19а мења се и гласи:
„учествује у заштити и спасавању људи, материјалних
и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица,
учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и
задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације на свом подручју, у складу са законом и актима града;”.
У истом члану и ставу, тачка 20. мења се и гласи:
„управља стварима у јавној својини града на којима има
право коришћења у складу са законом;”.
У истом члану и ставу, у тачки 25. речи: „организацијама инвалида” замењују се речима: „организацијама особа са
инвалидитетом”.
У истом члану, у ставу 2. у првој алинеји, после речи:
„путника” додају се речи: „и зоохигијене,”.
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У истом члану и ставу, друга алинеја брише се.
У истом члану и ставу, у трећој алинеји после речи:
„овим статутом”, додају се зарез и речи: „потврђује пројекте
парцелације и препарцелације за подручје градске општине”.
Члан 3.
После члана 12. додаје се назив члана и нови члан који
гласи:
ПОСЛОВИ КОЈЕ МОЖЕ ВРШИТИ ГРАДСКА ОПШТИНА
Члан 12а
Градска општина може на основу акта градоначелника,
у име и за рачун града, спроводити поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање
у закуп, односно отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 800 m2 бруто
развијене грађевинске површине, као и поступак давања
у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини града непосредном погодбом ради легализације
објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине,
у складу са законом и актима града.
Поред послова из става 1. овог члана градска општина може на основу акта градоначелника, у име и за рачун
града, спроводити поступак јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно
отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката и преко 800 m² бруто развијене
грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
града непосредном погодбом ради легализације објеката
и преко 800 m² бруто развијене грађевинске површине, у
складу са законом и актима града”.
Члан 4.
У члану 24. тачка 6. мења се и гласи:
„именује и разрешава управни и надзорни одбор установа, организација и служби чији је оснивач, именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга
права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по
одредбама овог статута или другог акта у надлежности другог органа;”.
У истом члану, после тачке 6. додаје се нова тачка која
гласи:
„6а) именује и разрешава надзорне одборе и директоре
јавних предузећа чији је оснивач; даје сагласност на њихове
статуте, на годишње програме пословања, на финансијске
извештаје, на одлуке о задуживању јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним променама
и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитка, на одлуку о
давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности
од општег интереса, на одлуку о располагању (прибављање
и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину јавних предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса
утврђених оснивачким актом, на акт о општим условима за
испоруку производа и услуга, на акт о процени вредности
капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање
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делатности од општег интереса и оснивачким актом, осим
оних које су по одредбама овог статута и оснивачког акта у
надлежности другог органа;”.
У истом члану, после тачке 12. додају се три нове тачке
које гласе:
„12а) доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне
намене на подручју градске општине (киосци, тезге и други покретни мобилијар) у складу са статутом града и овим
Статутом;
12б) доноси програм развоја спорта на нивоу градске
општине, у складу са Статутом града и овим статутом;
12в) образује штаб за ванредне ситуације на свом подручју, у складу са законом и актима града;”.
Члан 5.
У члану 46. став 1. тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као
и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп
грађевинског земљишта и ствари у јавној својини града, у
складу са законом и актима града;”.
У истом члану и ставу, после тачке 7. додаје се нова тачка, која гласи:
„7а) утврђује почетну цену закупа пословног простора,
одлучује о давању у закуп, као и о отказу уговора о давању
у закуп пословног простора у јавној својини града, у складу
са законом и актима града;”.
Члан 6.
У члану 48. став 1, тачка 3. брише се.
У истом члану и ставу, тачка 12. брише се.
Члан 7.
У члану 79. после речи: „референдума”, зарез и речи:
„осим саветодавног,” бришу се.
Члан 8.
У члану 80. после речи: „референдуму”, зарез и речи:
„осим на саветодавном референдуму,” бришу се.

7. октобар 2013.

Члан 12.
Скупштина градске општине донеће планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
на површинама јавне намене на подручју градске општине,
у складу са статутом града и овом одлуком, до 31. децембра
2013. године.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 47.
и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13. и 63/13. испр.)
и члана 24. став 1. тачка 2. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10)
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Лазаревац за 2013.
годину („Службени лист града Београда”, бр. 71/12 и 22/13),
члан 1. мења се и гласи:
Члан 1.
Буџет градске општине Лазаревац за 2013. годину (у
даљем тексту буџет) састоји се од:
у динарима
Опис

Члан 9.
У члану 82. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Месна заједница има право коришћења на стварима у
јавној својини града, у складу са законом и прописом, односно другим актом града”.
Члан 10.
У члану 98. став 2. мења се и гласи:
„Ако Скупштина градске општине не усвоји предлог
за промену статута, промени статута, по питањима садржаним у том предлогу, не може се приступити у наредних
шест месеци од дана доношења акта којим се не усваја предлог за промену статута”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Прописи градске општине ускладиће се са одредбама
ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Прописи градске општине остају на снази до њиховог
усклађивања са одредбама ове одлуке.

Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(кл. 7+8)

1.009.636.146

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему

1.009.636.146

– буџетска средства

857.250.000

– сопствени приходи

152.386.146

– донације

0

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 8)

0

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл.
4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему

1.327.368.267
951.409.516

– текући буџетски расходи

765.683.578

– расходи из сопствених прихода

185.725.938

– донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа
5) у чему
– текући буџетски издаци
– издаци из сопствених прихода
– донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика) категорија 62

0
375.958.751
61.772.577
314.186.174
0
-317.732.121
2.000
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Износ

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5)
+(92-62)

1
0

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)

0

Примања од задуживања (категорија 91)

0
347.525.966

Издаци за отплату главнице дуга (61)

29.791.845

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

0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

317.734.121

Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске општине Лазаревац за 2013. годину, исказани у рачуну
прихода и примања, расхода и издатака, утврђени су у следећим износима и то:
у динарима
Опис

Економска
класификација

Износ

1

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(А+Б)

7

1.009.636.146

А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2)

7

857.250.000

1. Уступљени приходи (извор финансирања 01)

7

501.335.000

711

294.131.000

711111

199.543.000

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (осим самодоприноса)
– порез на зараде
– порез на приходе од самосталних дел.
који се плаћа према стварно оствар.
приходу

711121

40.000.000

– порез на приходе од самосталних дел.
који се плаћа према паушално утврђеном
приходу

711122

16.500.000

– порез на приходе од непокретности

711143

13.000.000

– порез на земљиште

711147

25.088.000

712

1.300.000

1.2 Порез на фонд зарада
– порез на фонд зарада осталих запослених

712112

1.300.000

713

39.000.000

– порез на наслеђе и поклон

713311

4.000.000

– порез на пренос апсолутних права на
непокретности

713421

23.520.000

– порез на пренос апсолутних права на
половним моторним возилима и пловним
објектима

713423

11.480.000

714

56.504.000

1.3. Порез на имовину

1.4. Порез на добра и услуге
– годишња накнада за моторна возила,
тракторе и прикључна возила

714514

4.000

– накнада за загађивање животне средине

714547

1.000

– накнада од емисије ЅO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
1.5. Трансфери од других нивоа власти
– текући трансфери градова у корист
нивоа општина
1.6. Приходи од имовине
– накнада за коришћење минералних
сировина
2. Изворни приходи (извор финансирања
01)
2.1 Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (самодопринос)
– самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији
месне заједнице и општине

2

2.2. Порез на имовину ( у статици)
-317.734.121

Неутрошена средства из претходних година
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713

175.694.000

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

713121

70.542.000

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

713122

105.152.000

714

53.435.000

– комунална такса за коришћење рекламних паноа

714431

500.000

– комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

714513

17.900.000

– посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине

714562

35.000.000

– комунална такса за држање кућних и
егзотичних животиња

714571

35.000

716

7.300.000

2.3. Порез на добра и услуге

2.4. Други порези
-комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

716111

7.300.000

741

109.212.000

– приходи буџета општина од камата на
средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака

741151

21.000.000

– приходи од камата на средства
корисника буџета општине укључена у
депозите код пословних банака код којих
овлашћени општински орган потписује
уговор о депоновању средстава по виђењу

741152

55.000

– комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне

741531

1.661.000

– комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних
и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима

741532

90.000

– накнада за коришћење грађевинског
земљишта

741534

86.406.000

742

6.000.000

2.5 .Приходи од имовине

2.5 Приходи од продаје добара и услуга
– приходи од давања у закуп непокретности

742152

5.000.000

– општинске административне таксе

742251

1.000.000

2.6. Новчане казне и одузета имовинска
корист

743

510.000

– приходи од новчаних казни изречених
у прекрш. пос. за прекршаје прописане
актом скупштине општине, као и одузета
имов. корист у том поступку

743351

500.000

– приходи од мандатних казни и казни
изречених у управном поступку у корист
нивоа општина

743353

10.000

745

2.000.000

745151

2.000.000

772

1.762.000

2.7. Мешовити и неодређени приходи
– остали приходи у корист нивоа
општина
2.8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
– меморандумске ставке за рефундацију
расхода буџета општине из претходне
године
Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА (I+II+III)

772114

1.762.000

7

152.386.146

714549

56.499.000

733

400.000

I ДОДАТНА СРЕДСТВА – подрачун
буџета

7

11.820.000

400.000

1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)

7

5.500.000

110.000.000

1.1. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771111

5.500.000

110.000.000

1

2

3

355.915.000

2. Донације осталих нивоа власти
(извор финансирања 07)

7

6.000.000

733154

6.000.000

7

320.000

733157
741
741511
7
711

711181

2.000

2.000

2.1. Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа
општина
2. Донације од невладиних организација и
појединаца (извор финансирања 08)
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1

2

2.1.Текући добровољни трансфери од физ.
и правних лица у корист нивоа општина

744151

320.000

7

138.766.146

II ДОДАТНА СРЕДСТВА – подрачуни ЈП
Дирекција
1.Донације од осталих нивоа власти
(извор финансирања 07)

7

138.766.146

1.1. Oстали приходи у корист нивоа
општина

745151

138.766.146

III ДОДАТНА СРЕДСТВА – Прво приградско позориште

7

1. Донације од осталих нивоа власти
(извор финансирања 07)
1.1. Текући наменски трансфери, у ужем
смислу, од републике у корист нивоа
општина

1

3

1.800.000

7

1.800.000

733154

1.800.000

Расходи и издаци буџета градске општине Лазаревац за
2013. годину, утврђени су у следећим износима и то:
у динарима
Опис

Економска
класифик.

Износ

1

2

3

7. октобар 2013.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4+5+6

1. Текући расходи

4

1.357.162.112
951.409.516

1.1. Расходи за запослене

41

272.541.599

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

216.644.331

Социјални доприноси на терет послодавца

412

39.351.347

Накнаде у натури

413

2.485.000

Социјална давања запосленима

414

9.442.070

Накнаде трошкова за запослене

415

2.070.000

Награде запосленима и остали посебни расходи

416

1.2. Коришћење услуга и роба

42

434.305.572

Стални трошкови

421

119.682.725

Трошкови путовања

422

66.637.013

Услуге по уговору

423

69.818.870

Специјализоване услуге

424

101.728.426

Текуће поправке и одржавање

425

64.422.538

Материјал

426

12.016.000

2.548.851

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови

44

30.058.155

Отплата домаћих камата

441

26.406.020

Пратећи трошкови задуживања

444

3.652.135

1.4. Субвенције

45

94.850.000

Субвенције јавним неф. предузећима и орг.

451

94.550.000

Субвенције приватним предузећима

454

300.000

1

2

1.5. Донације, дотације и трансфери

46

7.532.372

Трансфери осталим нивоима власти

463

7.132.372

Остале дотације и трансфери

465

1.6. Социјално осигурање и социјална заштита

47

3

400.000
52.163.918

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

52.163.918

1.7. Остали расходи

48

41.731.114

Дотације невладиним организацијама

481

36.296.775

Порези, обавезне таксе и казне

482

1.592.328

2

Новчане казне и пенали по решењу судова

483

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

485

3
2.132.011
1.710.000

1.8. Средства резерве

49

Стална резерва

499111

18.226.786
856.848

Текућа резерва

499121

17.369.938

2. Издаци за нефинансијску имовину

5

2.1 Основна средства

51

360.961.440

Зграде и грађевински објекти

511

351.207.800
9.753.640

375.958.751

Машине и опрема

512

Нематеријална имовина

515

2.2 Природна имовина

54

14.997.311

Земљиште

541

14.997.311

3.Издаци за отплату главнице и набавку домаће
финансијске имовине

6

0

29.793.845

3.1 Отплата главнице

61

29.791.845

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

29.791.845

3.2.Набавка финансијске имовине

62

2.000

Набавка домаће финансијске имовине

621

2.000

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
обeзбеђена су из пренетих неутрошених средстава из претходних година.
Буџет градске општине Лазаревац за 2013. годину не
садржи капиталне пројекте који захтевају планирања вишегодишњих извора финансирања.
Члан 2.
У члану 2. став 2. мења се и гласи:
За општу потрошњу користе се приходи буџета који
немају предходно утврђену намену, који се заједно са средствима за општу потрошњу и средствима оствареним по
основу курсних разлика, пренетим из претходних година,
усмеравају директним и индиректним корисницима буџета
за намене предвиђене законом и подзаконским актима.
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 856.848 динарa.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 5.333.461 динара од текућих прихода и у износу од
12.036.477 динара од средстава из претходних година.
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
Средства од текућих прихода у износу од 857.250.000
динара, пренета средстава из претходних година у износу од 170.791.597 динара, пренета средства од задужења за
капиталне инвестиције у износу од 176.734.369 динара и
средства додатних прихода буџетских корисника у износу
од 152.386.146 динара, распоређују се по корисницима и наменама и то:
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године

Број 44 – 41

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 21. став 2.
и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12) и члана 24. став 1. тачка 6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац, на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана
24. став 1. тачка 11. Статута градске општине Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и чл. 39.
и 40. Пословника Скупштине градске општине Лазаревац
– пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број
27/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ
1. У тачки 1. Решења о избору чланова Мандатне комисије („Службени лист града Београда”, број 45/12), врши се
следећа измена: уместо Милана Миловановића, за члана
Мандатне комисије бира се одборник Радован Ранковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се Вукашин Јањевић, дипл. економиста из Лазаревца, за директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, на период од четири
године, почев од наредног дана од дана доношења решења.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Решење о именовању директора Jавног предузећа за
дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац коначно је и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу града Београда” и на интернет страници градске општине Лазаревац.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 24. тачка
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр.43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 24. тачка
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈE „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Разрешава се Вукашин Јањевић, дипл. економиста из
Лазаревца, дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, са
даном доношења решења.
2. Ово решење објавити у „Службеним листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА А
КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Разрешава се Милисав Крстовић, машински инжењер
из Чибутковице, дужности директора Јавног предузећа за
комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац, са даном доношења решења.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 21. став 2.
и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12) и члана 24. став 1. тачка 6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се Милисав Крстовић, машински инжењер из
Чибутковице, за директора Јавног предузећа за комуналну
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привреду „Лазаревац”, Лазаревац, на период од четири године, почев од наредног дана од дана доношења решења.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Решење о именовању директора Jавног предузећа за
комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац коначно је
и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије”,
„Службеним листу града Београда” и на интернет-страници градске општине Лазаревац.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 24. тачка
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Разрешава се Станко Јовчић, дипл. математичар из
Лазаревца, дужности директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац, са даном доношења решења.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 21. став
2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/2012) и члана 24. став 1. тачка 6.
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се Станко Јовчић, дипл. математичар из Лазаревца, за директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац,
на период од четири године, почев од наредног дана од дана
доношења решења.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Решење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац коначно је и објавиће се у „Службеном

7. октобар 2013.

гласнику Републике Србије”, „Службеном листу града Београда” и на интернет страници градске општине Лазаревац.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 24. тачка
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО-ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ
1. Разрешава се Маријана Марковић, струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста машинског инжењерства из Лазаревца, дужности директора
Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу, са даном доношења решења.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 21. став
2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 24. став 1. тачка 6.
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО-ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ
1. Именује се Маријана Марковић, струковни инжењер
индустријског инжењерства – специјалиста машинског инжењерства из Лазаревца, за директора Јавног предузећа за
информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу, на период од
четири године, почев од наредног дана од дана доношења
решења.
2. Именована је дужна да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Решење о именовању директора Јавног предузећа за
информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу коначно је
и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије”,
„Службеном листу града Београда” и на интернет-страници градске општине Лазаревац.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

7. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 44 – 43

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 89. став 3. Пословника
Скупштине градске општине Лазаревац – пречишћен текст
(„Службени лист града Београда”, број 27/10), донела је

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 24. тачка
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, број 43/08 и 15/10) и члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 16/13), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНA УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА „МУЗЕЈ КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ”
1. Јагоди Недељковић, дипл. археологу из Лазаревца,
престала је дужност члана Управног одбора Фонда „Музеј Колубарске битке” са 26. септембром 2013. године, због
поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године

Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године

1. Даје се сагласност на Статут Туристичке организације
градске општине Лазаревац број 1/2013 који је донео Управни одбор Туристичке организације градске општине Лазаревац на седници одржаној 12. јула 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник
Драган Милинковић, с. р.

Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 11. Одлуке о оснивању Фонда „Музеј Колубарске битке”(„Службени
лист града Београда”, број 12/13) и члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08 и 15/10), донела је

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 15/10), члана 1а. став 2. и члана 11д.
став 1. тачка 7. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 17/95,
4/01, 2/02, 56/08, 12/13 и 22/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
„МУЗЕЈ КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ”
1. Именујe се Александра Милић, професор енглеског
језика и књижевности из Лазаревца, за члана Управног одбора Фонда „Музеј Колубарске битке”, на време од четири
године, са даном доношења решења.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. септембра 2013. године, на основу члана 24. тачка
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 12. став 3. Одлуке
о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште
Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр.
6/09 и 12/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ
СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПРВО ПРИГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о промени Статута Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”,
Лазаревац број 06/13 коју је донео Управни одбор Установе
културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 15. јула 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР 2013 – 30. ЈУН 2013. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски извештај Јавног
предузећа Дирекција Лазаревац за период 1. јануар 2013. –
30. јун 2013. године број 4338 од 30. јула 2013. године, који је
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција Лазаревац на седници одржаној 2. августа 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-248/2013, 26. септембра 2013. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

СОПОТ
Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 18. Статута
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 12/10 и 36/13), чл. 12. и 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 12.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању јавног
комуналног предузећа „Сопот” број 352-2/2013-IV од 15.
марта 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СОПОТ” СОПОТ
I. Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Сопот” Сопот:
1. Јовица Видаковић, за председника,
2. Никола Мијатовић, за члана,
3. Владан Манојлов, за члана, као представник запослених.

Број 44 – 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

7. октобар 2013.

II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године.
III. Ово решење објавити у „Службени лист града Београда”.

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-26/2013-IV, 30. септембра 2013. године

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-28/2013-IV, 30. септембра 2013. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 18. Статута
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 12/10 и 36/13), члана 12. и 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 8.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању јавног
комуналног предузећа „Пијаце Ропочево” број 352-3/2013-IV
од 15. марта 2013. године, донела је

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 26. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)
и члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени
лист града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ РОПОЧЕВО” СОПОТ
I. Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пијаце Ропочево” Сопот:
1. Емина Васић, за председника,
2. Бојан Милосављевић, за члана,
3. Светлана Марковић, за члана, као представник запослених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-27/2013-IV, 30. септембра 2013. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. септембра 2013. године, на основу члана 18. Статута
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 12/10 и 36/13), чл. 12. и 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 11.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању јавног
предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Сопот број
418-1/2013-IV од 15. марта 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ” СОПОТ
I. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Сопот” Сопот:
1. Биљана Марић, за председника,
2. Татјана Туњевић, за члана,
3. Жељко Лазаревић, за члана, као представник запослених.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
I. Образује се Комисија за именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач градска општина Сопот (у даљем
тексту: Комисија за именовања).
II. Kомисија за именовања има председника и четири
члана и чине је:
1. Александар Трипковић, председник,
2. Слађана Стојановић, члан,
3. Милан Остојић, члан,
4. Александра Дудуковић, члан, кога је предложила
Стална конференција градова и општина, члан,
5. Лице на функцији председника Надзорног одбора јавног предузећа за које се спроводи изборни поступак именовања директора, променљиви члан.
III. Задатак Комисије за именовања је да спроведе изборни поступак за именовање директора свих јавних предузећа чији је оснивач градска општина Сопот, у складу са
Законом о јавним предузећима и Упутством Већа градске
општине Сопот број 020-24/2013-IV од 23. септембра 2013.
године.
Комисија за именовања ће сачинити списак кандидата
који испуњавају услове за именовање и међу њима спровести изборни поступак у оквиру кога ће сачинити ранг
листу свих кандидата, а затим и Листу за именовање са
највише три најбоље рангирана кандидата и записник о
изборном поступку, након чега ће Листу за именовање са
записником о изборном поступку доставити Управи градске општине Сопот – Служби за скупштинске послове ради
припреме предлога акта о именовању директора, који ће
бити достављен Скупштини градске општине Сопот, ради
доношења акта о именовању.
IV. Комисија за именовања образује се на период од три
године.
V. Ово решење доставити: члановима Комисије за именовања, Сталној конференцији градова и општина, јавним предузећима у којима се врши именовање директора и архиви.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-29/2013-IV, 30. септембра 2013. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

7. октобар 2013.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ПАЛИЛУЛА
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Палилула – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Палилула – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Палилула – – – – – –
Решење о престанку функције члана Већа градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Савета
за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању Савета
за питања локалне самоуправе Скупштине градске
општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула” – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула” – – – – –
САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о престанку мандата одборнику у
Скупштини градске општине Савски венац – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборници у
Скупштини градске општине Савски венац – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету
градске општине Савски венац за 2013. годину – –
Решење о разрешењу заменика члана Изборне
комисије градске општине Савски венац у сталном
саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању заменице члана Изборне
комисије градске општине Савски венац у сталном
саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ЧУКАРИЦА
Решење о разрешењу заменика председника Изборне комисије градске општине Чукарица – – – –
Решење о именовању заменика председника Изборне комисије градске општине Чукарица – – – –
Решење о разрешењу члана Изборне комисије
градске општине Чукарица – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Изборне комисије
градске општине Чукарица – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни
простор општине Чукарица” – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора ЈП „Пословни
простор општине Чукарица” – – – – – – – – – – – –

1
1
1
3

4
4
4
4

5
5
5
27
27

27
27
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28
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28

Страна
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о промени Статута градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2013. годину – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о избору чланова
Мандатне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа
за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа
за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац– – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа
за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу– – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку дужности члана Управног
одбора Фонда „Музеј Колубарске битке” – – – – – –
Решење о именовању члана Управног одбора
Фонда „Музеј Колубарске битке” – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Установе културе „Прво приградско
позориште Лазаревац”, Лазаревац – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације градске општине Лазаревац – – – – –
Решење о давању сагласности на Финансијски
извештај Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за
период 1. јануар 2013 – 30. јун 2013. године – – – –
СОПОТ
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Сопот” Сопот – – – – – – –
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Пијаце Ропочево” Сопот –
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу општине Сопот”
Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за именовања
директора јавних предузећа чији је оснивач градска
општина Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344
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