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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА
Веће градске општине Звездара на седници одржаној 27.
марта 2014. године, на основу члана 46. став 4, 5, 7. и 9. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13),
члана 42. Статута градске општине Звездара („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и
41/13) и Одлуке о буџету градске општине Звездара за 2013.
годину („Службени лист града Београда”, бр. 68/12, 20/13 и
36/13) и Одлуке о привременом утврђивању обима средстава
за вршење послова града и градских општина и привременом
утврђивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама за период јануар–јун 2014. године доноси

ОД Л У КУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГОДИНE
Члан 1.
До доношења Одлуке о буџету градске општине Звездара
за 2014. годину, вршиће се привремено финансирање на основу члана 46. став 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-исправка и 108/13), Одлуке о буџету општине Звездара
за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 68/12,
20/13 и 36/13) и Одлуке о привременом утврђивању обима
средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају граду, односно
градским општинама за период јануар–јун 2014. године.
Члан 2.
Привремено финансирање из члана 1. ове одлуке врши
се највише до једне половине износа планираних расхода и
издатака у акту о буџету градске општине Звездара за претходну фискалну 2013. годину.
Обим и распоред средстава из става 1. овог члана утврдиће се планом за извршење буџета за период јануар–јун,
који доноси председник градске општине Звездара на предлог Одељења за финансије и привреду.
Корисници средстава буџета градске општине Звездара
могу преузимати обавезе само у оквиру средстава предвиђених планом за извршење буџета градске општине за
период јануар–јун 2014. године.
Члан 3.
Средства добијена из буџета Републике и града за наменску потрошњу у 2013. години, која су остала неутрошена, пренеће се у 2014. годину и користиће се за исте намене.

Неутрошена средства из 2013. године преносе се у наредну годину и биће распоређена у плану за извршење буџета.
Укупна средства повећавају се за износ средстава која се
преносе из буџета града у 2014. години за конкретне намене, на основу акта Привременог органа града Београда.
Укупна средства повећавају се за износ средстава која се
преносе из буџета Републике у 2014. години за конкретне
намене, на основу решења надлежног органа.
Укупна средства повећавају се за износ средстава добијених од донација међународних организација у 2014. години, на
основу уговора потписаног са Делегацијом европске комисије
„У правцу боље интеграције игбеглица и интерно расељених
лица на Звезадри” број 2013/320-425 од 17. јуна 2013. године.
Члан 4.
Приходи који се остваре, расходи који се изврше и преузете обавезе за време док је на снази Одлука о привременом
финансирању, биће саставни део Одлуке о буџету градске
општине Звездара за 2014. годину.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у
„Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1.
априла 2014. године.
Веће градске општине Звездара
XI број 06-11, 27. марта 2014. године
Председник
Едип Шерифов, с. р.

РАКОВИЦА
Веће градске општине Раковица на седници одржаној 28.
марта 2014. године, на основу члана 46. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10; 101/10;
101/11; 93/12; 62/13; 63/13, 108/13), и члана 45.тачка 2. Статута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08; 10/10; 07/12; 35/13) донела је

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА ПЕРИОД I–VI 2014. ГОДИНЕ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
До доношења Одлуке о буџету градске општине Раковица за 2014. годину, а најкасније до 30. јуна 2014. године,
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. март 2014.

вршиће се привремено финансирање у складу са Законом
о буџетском систему. („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10; 101/10; 101/11; 93/12; 62/13; 63/13, 108/13)

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

Члан 2.
Привремено финансирање на основу члана 1. Одлуке
врши се највише до једне половине износа планираних расхода и издатака,распоређених буџетом за претходну годину.

V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

Члан 3.
Укупна примања буџета градске општине Раковица за период I-VI 2014. године,планирају се у износу од
230.704.348,00 динара.
Члан 4.
Коначна расподела неутрошених средстава из 2013.
године, извршиће се завршним рачуном буџета градске
општине Раковица за 2013. годину.
Члан 5.
Приходи и примања буџета, распоређују се по врстама
и то:
у динарима
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

економска
класификација

1

2

I УКУПНА ПРИМАЊА
Текући приходи

План за I-VI
2014. годинe
3

7+8+9

230.704.348,00

7

228.484.348,00

71

219.280.000,00

1.1. Порез на доходак , добит и капиталне добитке

711

144.280.000,00

1.2. Порез на имовину

713

75.000.000,00

1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)

714

0,00

1.5. Други порези

716

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОД, ОД ЧЕГА:
2.1. Приходи од имовине, од тога:

VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)

92.-62

0,00

VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

0,00

1.Примања од домаћих задуживања

911

2.Примања од иностраног задуживања

912

Ц. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

2.Отплата главнице ситним кредиторима

612
0,00

X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
(VI+VII-VIII- IX=-III)

0,00

Члан 6.
Буџет градске општине Раковица за период I-VI 2014.
годину састоји се од:
1. укупних примања у износу 230.704.348,00 динара,
2. укупних одлива у износу 230.704.348,00 динарa.
Члан 7.
Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:
у динарима
ОПИС
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

230.704.348,00

1 Текући приходи

7

228.484.348,00

741

1.550.000,00

1.1. Уступљени приходи

7

144.280.000,00

711111

144.280.000,00

350.000,00
1.200.000,00

1.2. Изворни приходи

742

4.534.782,00

Порез на имовину

закуп (ПП)

7421

284.782,00

општинске административне таксе

7422

2.000.000,00

приходи општинских органа управе

Порез на зараде

7423

2.250.000,00

Локалне административне таксе

2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист

743

1.100.000,00

Накнаде :

2.4. Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

744

470.000,00

2.5. Мешовити и неодређени приходи

745

2.019.566,00

5. ТРАНСФЕРИ

7+8+9

9.204.348,00

7415

4. ДОНАЦИЈЕ

ЕКОНОМСКА
БУЏЕТ I-VI 2014.
КЛАСИФИКАЦИЈА

74
7411

3 Примања од задуживања

0,00

IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VIIVIII)

.- закуп непроизводне имовине

2.6. Приходи из буџета

61

1.Отплата главнице домаћим кредиторима

.- камате
2.2. Приходи од продаје добара и услуга

0,00

79
9

1.500.000,00

731+732

7

84.204.348,00

71114,
713121/22/25/26,
713611

75.000.000,00

742251

2.000.000,00

714

Посебна накнада за заштиту животне
средине

714547

Камате

741151

350.000,00

Накнада за коришћење минералних
сировина

741511

1.200.000,00

Закуп пословног простора

742152

284.782,00

Приходи које својом делатношћу остваре
органи и орг.општина

742351

2.250.000,00

733

250.000,00

4+5+6

230.704.348,00

Мандатне и новчане казне

4

206.754.348,00

Мешовити и неодређени приходи

1. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

41

140.835.000,00

2.Трансфери од других нивоа власти

733

250.000,00

2. КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

42

50.930.648,00

744

470.000,00

3. ОТПЛАТА КАМАТА

44

3.300.000,00

3.Добровољни трансфери од физ.и
правних лица

4. СУБВЕНЦИЈЕ

45
47

1.140.000,00

4 Примања од продаје нефинансијске
имовине

8

5. ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

5. Примања од задуживања

9

II УКУПНИ ИЗДАЦИ
Текући расходи

6. ОСТАЛИ РАСХОДИ
Текући трансфери
Капитални расходи
Капитални трансфери
Издаци за набавку финансијске имовине
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I- II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ
ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

48+49

9.748.700,00

4631+4641

800.000,00

5

7.150.000,00

7433

1.100.000,00

745

2.019.566,00

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени,
утврђују се у следећим износима:

4632+4642
6

1.500.000,00

у динарима
16.800.000,00
0,00

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

Укупна
средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

140.835.000,00

411 Плате и додаци запослених

111.760.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца
-350.000,00

ОПИС

413 Накнаде у натури

20.325.000,00
0,00

28. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

414 Социјална давања запосленима

600.000,00

416 Јубиларне награде

0,00

415 Накнаде трошкова за запослене

6.200.000,00

417 Одборнички додатак

1.950.000,00

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

50.930.648,00

421 Стални трошкови

15.324.000,00

422 Трошкови путовања

0,00

423 Услуге по уговору

25.611.648,00

424 Специјализоване услуге

0,00

425 Текуће поправке и одржавање

8.550.000,00

426 Материјал

1.445.000,00

44 Отплата камата

3.300.000,00

441 Отплата камата домаћим пословним банкама

3.300.000,00

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

800.000,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

800.000,00

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1.140.000,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.140.000,00

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

4.958.700,00

481 Дотације невладиним организацијама

2.120.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

2.338.700,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

500.000,00

49 РЕЗЕРВЕ

4.790.000,00

499 Средства резерве

4.790.000,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА

7.150.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

3.300.000,00

512 Машине и опрема

3.650.000,00

515 Нематеријална имовина
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нужнији стални трошкови, услуге по уговору (за обављање
послова – услуга чишћења, обезбеђења и др.), текуће поправке и одржавање зграде и опреме, трошкови материјала
и набавка неопходних машина и опреме.
Члан 9.
По истеку привременог финансирања плаћене и преузете
обавезе у том периоду,у складу са актом о привременом финансирању, укључују се у буџет за текућу буџетску годину.
Члан 10.
Средства текуће буџетске резерве из ове одлуке, користиће се на основу Решења о коришћењу текуће буџетске
резерве коју на предлог одељења за буџетско и трезорско
пословање, доноси председник општине.
Средства сталне буџетске резерве из ове одлуке, користиће се у складу са чланом 70. Закона о о буџетском систему, за отклањање последица ванредних околности, као
што су: поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других
ванредних догађаја, који могу да угразе живот и здравље
људи или проузрокује штету већих размера.
O коришћењу средстава сталне буџетске резерве одлучује председсник општине на предлог одељења за буџетско
и трезорско пословање.
II. ПОСЕБАН ДЕО

200.000,00

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

Члан 11.
буџета утврђена

16.800.000,00

Укупна средства
су у износу
230.704.348,00 динара.
Укупна средства из става 1. формирана су из следећих
Члан 8.
извора:
Обавезе према корисницима буџетских средстава изврТекући приходи у износу од 228.484.348,00 динара, изшаваће се сразмерно оствареним приходима.
вор финансирања 01 – приход из буџета, текућих трансфеУ периоду привременог финансирања, издаци буџета ра од других нивоа власти у износу од 250.000,00, доброизвршаваће се по следећим приоритетима и то:
вољних трансфера од физичких и правних лица у износу
обавезе утврђене законским прописима на постојећем од 470.000,00 дин и примања од задуживања у износу од
нивоу, исплата плата и других издатака за запослене, нај- 1.500.000,00 дин.
Средства из става 1. распоређују се по ближим наменама и корисницима на следећи начин:
УКУПНО :

230.704.348,00

у динарима

Раздео

Глава

економска
класификација

функција

извори
финансирања

1

2

3

4

5

1

ОПИС

Средства из
буџета (01)

Трансфери од
других
нивоа
власти
(07)

6

8

9

Примања
Добровољод домаћих
ни трансфезадужири (08)
вања(10)
10

УКУПНА
СРЕДСТВА

11

12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
111

Извршни и законодавни органи

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

23.500.000,00

23.500.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.295.000,00

4.295.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

700.000,00

700.000,00

417

Посланички додатак

1.950.000,00

1.950.000,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

482

Порези, обавезне таксе и казне
.01

0,00
0,00

приходи из буџета

30.445.000,00

30.445.000,00

УКУПНО за функцију 111

30.445.000,00

30.445.000,00

приходи из буџета

30.445.000,00

30.445.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

30.445.000,00

30.445.000,00

Извори финансирања за раздео 1:
.01
2

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Oпште услуге

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

77.960.000,00

1.500.000,00 79.460.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14.400.000,00

14.400.000,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

0,00
600.000,00

600.000,00

Број 26 – 4
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Јубиларне награде

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

8
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9

10

11

4.900.000,00

12
4.900.000,00

14.390.000,00

84.000,00

14.474.000,00

25.545.648,00

66.000,00

25.611.648,00

0,00
0,00
8.530.000,00

8.530.000,00

426

Материјал

1.445.000,00

1.445.000,00

441

Отплата камата домаћим пословним банкама

3.300.000,00

3.300.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

499

Средства резерве

120.000,00

120.000,00

2.338.700,00

2.338.700,00

500.000,00

500.000,00

4.790.000,00

4.790.000,00

1. стална резерва

200.000,00

200.000,00

2. текућа резерва

4.590.000,00

4.590.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

3.300.000,00

512

Машине и опрема

1.980.000,00

515

Нематеријална имовина

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

3.300.000,00
470.000,00

2.450.000,00

200.000,00

200.000,00

16.800.000,00

16.800.000,00

Извори финансирања за функцију 130
01

приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери

10

181.099.348,00
150.000,00

150.000,00
470.000,00

Примања од домаћих задуживања
Укупно за функцију 130

.090

181.099.348,00

181.099.348,00 150.000,00

470.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00

470.000,00 1.500.000,00

183.219.348,00

Социјална заштита некласификована на
другом месту

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.040.000,00 100.000,00

1.140.000,00

1.040.000,00

1.040.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 090

610

100.000,00

100.000,00

1.040.000,00 100.000,00

1.140.000,00

Стамбени развој

421

Стални трошкови

0,00

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

Извори финансирања за функцију 610
09
.2.1

примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 610

0,00

0,00

0,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

8.800.000,00

8.800.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.630.000,00

1.630.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

600.000,00

600.000,00

421

Стални трошкови

850.000,00

850.000,00

423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

20.000,00

20.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

0,00

Извори финансирања за функцију 160
01

приходи из буџета

11.900.000,00

11.900.000,00

Укупно за функцију 160

11.900.000,00

11.900.000,00

приходи из буџета

11.900.000,00

11.900.000,00

Свега глава 2.1

11.900.000,00

11.900.000,00

800.000,00

800.000,00

Извори финансирања за главу 2.1
01
.2.2

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912

Основно образовање

425

Текуће поправке и одржавање

463

Текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти
Извори финансирања за функцију 912
01

.2.3

приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

Укупно за функцију 912

800.000,00

800.000,00

Свега глава 2.2

800.000,00

800.000,00

400.000,00

400.000,00

КУЛТУРА
820

Услуге културе
481

Дотације невладиним организацијама

28. март 2014.
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2
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3

4

5

6

8

Број 26 – 5
9

10

11

12

Извори финансирања за функцију 820
01

приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 820

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за главу 2.3
01
.2.4

приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Свега глава 2.3

400.000,00

400.000,00

СПОРТ И АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНЕ
810

Услуге рекреације и спорта
425

Текуће поправке и одржавање

481

Дотације невладиним организацијама

1.600.000,00

1.600.000,00

Задовољавање потреба грађана у области
спорта

0,00

Рад омладинских организација и реализација
програма за младе

0,00

Извори финансирања за функцију 810
01

.2.5

приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за функцију 810

1.600.000,00

1.600.000,00

Свега глава 2.4

1.600.000,00

1.600.000,00

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
560

Заштита животне средине некласификоване на
другом месту

511

Зграде и грађевински објекти

424

Специјализоване услуге

0,00
1.200.000,00

1.200.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

сопствени приходи буџетскиих корисника

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Укупно за функцију 560

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Извори финансирања за главу 2.5
01

сопствени приходи буџетскиих корисника

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Свега глава 2.5

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Извори финансирања за раздео 2:
01

приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери

10

198.039.348,00

198.039.348,00
250.000,00

250.000,00
470.000,00

Примања од домаћих задуживања
Укупно за раздео 2

470.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00

198.039.348,00

250.000,00 470.000,00

1.500.000,00 200.259.348,00

Укупно извори финансирања:
01

приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери

10

228.484.348,00

228.484.348,00
250.000,00

250.000,00
470.000,00

Примања од домаћих задуживања
УКУПНО

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
Примања буџета општине Раковица прикупљају се и
наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно
од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте примања.
Члан 13.
Председник општине је наредбодавац за извршење
буџета градске општине Раковица и одговоран је за извршење ове одлуке.
Председник општине подноси извештај Већу градске
општине о реализацији ове одлуке и коришћењу средстава
сталне и текуће буџетске резерве.
Члан 14.
Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење
Одељења за буџетско и тразорско пословање,може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

470.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00

228.484.348,00

250.000,00 470.000,00

1.500.000,00 230.704.348,00

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Члан 15.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмено оствареним примањима буџета.
Члан 16.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то:
обавезе утврђене законским прописима, на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре наменске приходе, утврђене у члану 5. ове одлуке, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 17.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом општинској управи, одговоран је Начелник општинске управе, а у месним заједницама руководилац месних заједница.

Број 26 – 6
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За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком из области основног образовања,
спорта, омладинских активности и социјалне заштите одговорно је лице корисника.
Члан 18.
Одлуку о капиталном задуживању градске општине Раковица, доноси Скупштина градске општине,по претходно
прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије и сагласности Градоначелника града Београда, а
све у складу са одредбама Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС”, бр. 61/05; 107/09 и 78/11) и Статутом града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08; 06/10).
Члан 19.
Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије и објавити у „Службеном листу града Београда”.

28. март 2014.

БАРАЈЕВО
На основу члана 138. став 1. и 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 4. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта („Службени лист града Београда”, број 57/13) и члана 19. Статута
градске општине Барајево (пречишћени текст) („Службени
лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13), Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној дана 27. марта
2014. године донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”,
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује
се почев од 01. априла 2014.године.

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, критеријуми
и начин и поступак доделе средстава из буџета градске
општине Барајево, ради задовољавања потреба и интереса
грађана у области спорта на територији градске општине
Барајево (у даљем тексту: општина).

Веће градске општине Раковица
Број 06/1-28/2014-IV, од 28. марта 2014. године

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, а сходно
Закону о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11), имају
следеће значење:
1) спортске активности јесу сви облици физичке и умне
активности који, кроз неорганизовано или организовано
учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке
спремности и духовног благостања, стварање друштвених
односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа;
2) спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских активности, односно
омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање
учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и планирање и вођење спортских активности;
спортско суђење; организовање спортских припрема и
спортских приредаба; обезбеђење и управљање спортском
опремом и објектима; стручно образовање, оспособљавање,
усавршавање и информисање у области спорта; научно-истраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у
спорту; спортско посредовање;
3) спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спорта
која обухвата бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања здравља или унапређивања
сопствених резултата, у свим сегментима популације;
4) спортско такмичење јесте спортска приредба која се
одвија према унапред утврђеним и познатим спортским
правилима, која могу бити опште важећа за конкретну грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији
је циљ, којем сваки учесник тежи, или победа противника
или постизање извесног унапред одређеног спортског резултата;
5) перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом
спортиста, у категорију перспективних спортиста;
6) спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са овим законом;
7) спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;

Председник
Милосав Миличковић, с. р.

САВСКИ ВЕНАЦ
Веће градске општине Савски венац, на 10. седници одржаној 18. марта 2014. године, на основу члана 39. став 1. тачка 3 Статута градске општине Савски венац („Службени
лист града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) и
члана 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, број 108/13), донело је следећу

ИЗ МЕНУ Р ЕШЕЊА
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–МАРТ 2014.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Мења се члан 2. Решења о привременом финансирању
ГО Савски венац за период јануар–март 2014.
Привремено финансирање утврђује се у следећим обимима:
– Средства за општу потрошњу
77.625.500
– Наменска средства – закуп
8.135.000
– Процена пренетих средстава
41.649.158
– Средства изнад оквира
43.232.624
Укупно
170.642.282
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Савски венац
Број 06-2-10/2014-I-02, 18. марта 2014. године
Председник
Душан Динчић, с.р.
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8) категорисани спортиста јесте спортиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран у складу са
Националном категоризацијом спортиста;
Термини којима су у овој одлуци означени положаји,
професије, односно занимања, изражени у граматичком
мушком роду, подразумевају природни мушки и женски
род лица на која се односе.
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се
остваривање обезбеђују средства из буџета општине су:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта
за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката
на територији општине, а посебно јавних спортских терена
у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских
спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за општину;
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима;
5. предшколски и школски спорт на територији општине;
6. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општина;
7. активност спортских организација, спортских
друштава, удружења, територијалних спортских савеза
на територији општине од посебног значаја за општину,
у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за
општину, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком
рангу такмичења спортска организација учествује и у којој
мери се повећава обухват бављења грађана спортом;
8. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортског-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
9. спречавање негативних појава у спорту;
10. едукације, информисање и саветовање грађана,
спортиста и осталих ученика у систему спорта о питањима
битним за одговарајуће бављење спортским активностима
и делатностима;
11. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији
општине; истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација;
12. унапређење стручног рада учесника у систему спорта
са територије општине и подстицање запошљавања висококваликификованих спортиста;
13. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине, из члана 3. oдлуке, остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката (у даљем
тексту: програм) и то:
1. за тачке 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11. и 12. на годишњем нивоу (у
даљем тексту: годишњи програм);
2. за тачке 6, 8, и 9. по јавном позиву (у даљем тексту:
посебни програм);
3. за тачку 2. на основу одлука које доноси надлежни орган општине;
4. за тачку 13. у складу са одлукама надележног органа
општине.
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Носиоци програма, који поднесу годишњи програм у
којем су обухваћене и активности за које се сагласно овој
одлуци подноси посебни програм, не могу за исте активности да конкуришу и у том посебном програму.
Члан 5.
Право на финансирање или суфинансирање програма
из члана 4. тач. 1. и 2. имају организације у области спорта:
Организације у области спорта за добијање буџетских
средстава за реализацију програма морају испуњавати следеће опште услове:
– да су регистроване у складу са законом;
– да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
– да имају седиште на територији општине;
– да активно делују најмање годину дана;
– да обављају спортске активности и остваривањем програма доприносе остваривању развоја спорта на територији
општине;
– да је програм у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;
– да испуњавају, у складу са законом прописане услове
за обављање делантости које су у вези са програмом;
– да су доставили извештај о успешној реализацији
одобреног програма укључујући и доказе о наменском коришћењу средстава буџета општине, уколико је био носилац програма претходне године;
– да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку
или под привременом забраном обављања делатности;
– да немају блокаду пословног рачуна;
– да немају пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
– да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњене за прекршајни или приредни преступ у вези
са делатношћу.
Члан 6.
Спортски савез Барајево, као териотријални спортски
савез, за градску општину Барајево, обавља послове којима
се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење спорта на нивоу општине у складу са законом и овом одлуком.
Члан 7.
Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова, који се финансирају или суфинансирају на годишњем
нивоу, подноси Спортски савез Барајево и то за програме:
1. подстицање и сварање услова за унапређење спорта за
све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. организација спортских такмичења од посебног значаја за општину;
3. спортски развој талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима;
4. предшколски и школски спорт на територији општине;
5. активност спортских организација, спортских
друштава, удружења, територијалних спортских савеза
на територији општине од посебног значаја за општину,
у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за
општину, која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком
рангу такмичења спортска организација учествује и у којој
мери се повећава обухват бављења грађана спортом;
6. едукације, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих ученика у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и
делатностима;
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7. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији
општине; истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација;
8. унапређење стручног рада учесника у систему спорта
са територије општине и подстицање запошљавања висококваликификованих спортиста.
Посебни програми подносе се по јавном позиву и то:
1. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општина;
2. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање
адекватног спортског-здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
3. спречавање негативних појава у спорту.
Члан 8.
Општи критеријуми за вредновање програма из члана 7.
су следећи:
– реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
– отвореност и доступност активности предвиђених
програмом;
– референтност и стручност носиоца програма;
– мерљивост односа резултата и уложених средстава;
– да се програм реализује у текућој години;
– да се програм реализује на територији општине, осим
програма припрема и учешћа на такмичењима;
– да су директни трошкови реализације програма оправдани, стварни и у
– непосредној вези са циљевима реализације програма;
– да додатни (индиректни) оправдани трошкови носиоца програма не прелазе 20% од директних оправданих
трошкова реализације програма.
– под директним трошковима сматра се: закуп простора
за спортске активности, ангажовање спортских стручњака
и сарадника који реализују програм редовних односно посебних активности, редовне лекарске прегледе спортиста,
осигурање спортиста, набавку спортске опреме, реквизита и справа, транспорт спортске опреме, превоз и смештај
спортиста на припремама и такмичењима, судијске таксе
и котизације за такмичење, штампање публикација и материјала, информисање јавности.
– под индиректним оправданим трошковима сматра се:
накнада за рад лица која учествују у реализацији програма
– највише две просечне бруто зараде у Републици Србији,
према подацима органа надлежног за послове статистике;
за трошкове куповине опреме и плаћања услуга (нпр. хотелске услуге) – под условом да су неопходни за реализацију програма и да су уговорени у складу са законом којим
се уређују јавне набавке.
– неоправдани трошкови су: дугови и покривање губитака или задужења; каматна задужења; ставке које се већ
финансирају из неког другог програма; трошкови куповине
земљишта и зграда и капитална улагања, осим када је то неопходно за реализацију програма; трошкови губитака због
промена курса валута на финансијском тржишту; трошкови
отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинг,
кредит); куповина алкохолних пића и дувана; казне; куповина поклона, осим код организације међународних спортских
приредби и у складу са правилима надлежног међународног
спортског савеза; „разно”, „евентуално”, „остало” (сви трошкови морају бити детаљно описани у буџету програма).
– средства која организација или њени партнери улажу
у активности на реализацији програма морају бити посебно
наведена.
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Члан 9.
Јавни позив (конкурс) расписује председник градске
општине Барајево.
На јавном позиву за достављање посебних програма
који се објављује на званичном сајту општине и средствима
јавног инфоримисања (тачка 2. из члана 4. ове одлуке) наводе се услови и критеријуми које треба да испуни предложени програми, а посебно;
– предмет јавног позива;
– рок до кога морају бити поднети предлози прогама и
орган коме се подносе;
– место, време и лице код кога се може добити документација у вези јавног позива;
– датум обавештавања носиоца програма о одобреним
програмима;
– крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена
средства;
– друга питања у вези са јавним позивом.
Члан 10.
Предлози годишњих програма подносе се посебно за
сваког носиоца програма и за сваку област општег интереса.
Предлог програма садржи детаљне податке о:
1) носиоцу програма;
2) области општег интереса у којој се остварује програм;
3) учесницима у реализацији програма и својству у коме
се ангажују;
4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући
које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
6) како ће се вршити оцењивање успешности програма
(вредновање резултата програма);
7) буџету програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним
обрачуном или у паушалном износу;
8) временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
9) начину праћења реализације програма;
10) претходном и будућем финансирању организације и
програма.
Члан 11.
За оцену годишњих и посебних програма у области
спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта у општини, председник градске општине Барајево образује Комисију за оцену програма (у даљем
тексту: комисија).
Комисија има три члана од којих је један члан из реда истакнутих спортских стручњака, један члан из реда Већа градске општине Барајево задужен за област спорта и један члан из
рада одборника Скупштине градске општине Барајево.
Решењем о образовању комисије одређује се њен делокруг рада, председник и друга питања од значаја за рад
комисије.
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе комисије обавља организациона јединица Управе градске општине Барајево која је надлежна за
спорт.
Члан 12.
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога годишњих и посебних програма, комисија сачињава образ-
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ложен предлог годишњих и посебних програма у области
спорта на територији градске општине Барајево за наредну буџетску годину који могу да се финансирају из буџета
општине и предлаже износ средстава за сваки појединачни
програм.
На образложени предлог комисије председник градске
општине Барајево доноси решење о финансирању одобрених програма.
Члан 13.
Спортској, односно другој организацији, изузетно се
могу доделити средства за реализацију програма и на основу поднетог предлога програма, у току године, без јавног
позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области
спорта, уколико програм из објективних разлога није могао
да буде поднет у роковима утврђеним законом, а предмет и
саджај програма је такав да може бити успешно реализован
само од стране одређеног носиоца програма.
О додели средстава из става 1. овог члана одлучује председник градске општине Барајево.
Члан 14.
Годишњи и посебни програми, финансирају се у висини
и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак
средстава из буџета градске општине Барајево постигну намеравани резултати.
Финансирање активности из годишњих и посебних програма може да обухвати само део зарада запослених, материјалних трошкова и административних трошкова, а највише до 20% од одобрене висине средстава из буџета градске
општине Барајево за тај програм.
Члан 15.
Права и обавезе носилаца програма чији је програм
одобрен одлуком 12. став 2. ове одлуке, уређују се уговором
о додели средстава за реализацију програма.
Са носиоцем одобреног годишњег, односно посебног
програма председник градске општине Барајево закључује
уговор о реализовању програма.
Члан 16.
Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се, за годишње програме Спорског савеза Барајева и
његових чланова Спортском савезу Барајева, а за посебне
програме организацији која реализује програм у складу са
уговором и одобреним квотама буџета градске општине.
Члан 17.
Носиоци одобрених годишњих и посебних програма
обавезни су да комисији, на њен захтев, као и у року који
је предвиђен уговором о реализовању програма, а најмање
једном годишње, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета градске општине Барајево.
Председник градске општине Барајево, на предлог Комисије, може обуставити даље финансирање програма,
односно једнострано раскинути уговор о реализовању
програма ако подносилац одобреног програма не достави
извештај у року предвиђеном уговором.
Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од
завршетка реализације програма достави комисији завршни (коначни) извештај о раелизацији програма, са фото-
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копијама комплетне документације о утрошку средстава,
оверене сопственим печатом, коју документацију је Комисија дужна да у року од седам дана достави организационој
јединици Управе градске општине Барајево, надлежној за
послове финансија.
Члан 18.
Носиоци програма који не утроше одобрена буџетска
средства, дужни су да у достављеном завршном извештају
образложе разлоге због којих та средства нису утрошена, и
да траже одобрење да се та средства пренесу у наредни период.
Члан 19.
Носилац одобреног програма најмање једном годишње
чини доступним јавности извештаје о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај
доставља Комисији.
Извештај из претходног става може се објавити и на интернет сајту носиоца програма и мора бити доступан јавности током целе године.
На свим документима и медијским промоцијама везаним за реализовање програма којима се остварује општи
интерес у области спорта мора бити истакнуто да се програм финансира средствима из буџета градске општине Барајево.
Члан 20.
Спортски савез Барајево као овлашћени предлагач годишњих програма спортских клубова, прати реализацију
одобрених годишњих програма и на крају реализације програма подноси извештај комисији о остваривању циљева и
ефеката програма, а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у реализацији програма и пре тога.
Спортски клубови су обавезни су да Спортском савезу
Барајево пруже све потребне информације и омогуће увид у
сва документа и све активности везане за реализацију програма, као и да им достављају примерак извештаја о реализацији програма.
Члан 21.
Комисија, по завршетку одобреног програма и добијању
извештаја о реализацији програма, врши анализу реализације програма и постизања планираних ефеката.
Ако програм није успешно реализован, носилац програма обавештава Управу градске општине Барајево о мерама
које су предузете ради утврђивања одговорности због неуспешног реализовања одобреног програма.
Члан 22.
Овом одлуком овлашћује се комисија из члана 11. ове
одлуке, да утврди посебне обрасце пријава за подношење
годишњих програма, посебних програма и завршних извештаја.
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-03/2014-128, 27. марта 2014. године
Председник
Саша Костић, с. р.

Број 26 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Барајево на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број
51/09) члана 19. Статута градске општине Барајево (пречишћени текст) („Службени лист града Београда”, бр. 30/10
и 40/13) на седници одржаној дана 27. марта 2014. године
доноси

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
Овом одлуком одређују се критеријуми, услови, начин
и поступак финансирања пројеката невладиних, непрофитних и неполитичких организација из буџета градске
општине Барајево.
Термини којима су у овој одлуци означени положаји,
професије, односно занимања, изражени у граматичком
мушком роду, подразумевају природини мушки и женски
род лица на која се односи.
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. ове одлуке
имају невладине организације односно удружења грађана
која су регистрована на територији градске општине Барајево, односно имају седиште или огранак и делују на том
подручју као општинске, међуопштинске, градске или републичке организације (у даљем тексту: невладине организације).
Члан 3.
Одлуком о буџету градске општине Барајево, за сваку
буџетску годину опредељују се средства за финансирање
пројеката невладиних организација.
Члан 4.
Средства намењена невладиним организацијама из чл.
1. и 2. ове одлуке могу се користити за реализацију пројеката из следећих области:
1. активности које се односе на јачање сарадње између
владиног, невладиног и бизнис сектора;
2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.);
3. развој локалне заједнице;
4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана;
5. афирмисање људских и мањинских права;
6. програма за образовање;
7. програма за децу и омладину;
8. програма за стара лица;
9. афирмисања демократизације локалне средине;
10. развоја цивилног друштва;
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са
инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.);
12. културне баштине, неговања историјских тековина;
13. волонтерства;
14. заштите бораца, ратних војних и цивилних инвалида;
15. заштите и помоћи лицима леченим од помоћи зависности;
16. активности пензионерских организација;
17. неформалног образовања;
18. афирмисање равноправности полова;
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19. развој јавног информисања и
20. других садржаја који доприносе убрзаном развоју
градске општине Барајево и афирмацији грађанског активизма:
Члан 5.
Невладина организација може учествовати на конкурсима за доделу средстава за више пројеката, а средства из
буџета градске општине Барајево, додељују се за финансирање пројеката.
Члан 6.
Пројекат мора бити завршен до истека календарске године.
Члан 7.
Финансирање пројеката из члана 3. ове одлуке врши се
на основу јавног конкурса.
Председник градске општине Барајево доноси одлуку о
покретању поступак финансирања пројеката невладиних
организација из буџета градске општине Барајево и расписује јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних
организација за сваку буџетску годину, а у складу са приоритетима општине и овом одлуком.
Члан 8.
Одлуку о приоритетима за које се расписује јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација
из буџета градске општине Барајево доноси председник
општине уз мишљење Већа градске општине.
Члан 9.
Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, у „Службеном листу града Београда” и на званичној интернет презентацији градске општине Барајево.
Члан 10.
Конкурс из члан 8. ове одлуке спроводи Комисија за
спровођење поступка јавног конкурса за финансирање
пројеката невладиних организација, коју именује председник општине (у даљем тексту: Комисија).
Стручне и административне послове за потребе комисије обавља организациона јединица Управе ГО Барајево
надлежна за друштвене делатности.
Комисију чине три члана.
Комисија у свом саставу има за члана стручњаке из области рада невладиних организација. Чланови комисије не
могу бити чланови невладиних организација.
Члан 11.
Јавни конкурс садржи:
1. намену и износ средстава за које се конкурс спроводи;
2. минималну и максималну вредност пројекта којим
невладина организација може конкурисати;
3. датум објављивања конкурса;
4. услове које невладина организација мора да испуни
као учесник у јавном конкурсу;
5. критеријуме за доделу средстава;
6. проценат сопственог новачног учешћа невладине организације у укупној вредности пројекта;
7. процедуру и рок за пријављивање на конкурс;
8. обавезну документацију која се подноси за учешће на
конкурсу;
9. рок за доношење одлуке и
10. начин објављивања одлуке.
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Члан 12.
Пријаве на конкурс се подносе комисији на посебном
образцу који је саставни део конкурсне докуметације.
Неблаговремене пријаве неће се разматарати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
Члан 13.
Конкурсна докуметација садржи:
1. пријавни образац;
2. образац описа пројекта;
3. образац буџета;
4. биографију координатора пројекта и кључних сарадника;
5. оворену фотокопију решења о упису организације у
регистар;
6. оверену фотокопију оснивачног акта (Статута);
7. оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину и
8. писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања.
Члан 14.
Критеријуми за оцењивање пројекта су:
1. усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса;
2. остварени резултати невалдине организације претходних година;
3. материјална и кадровска опремљеност невладиних
организација;
4. стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат;
5. одрживост пројекта;
6. сарадња са локалном заједницом;
7. сагласност са општинским стратегијама.
Члан 15.
Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког
пројекта према критеријумима наведеним у члану 14. ове
одлуке и бодове прописује конкурсом.
Члан 16.
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија
води записник и сачињава предлог одлуке о избору пројеката невладиних организација које се финансирају из буџета градске општине Барајево и исте доставља председнику
општине у року од 10 (десет) дана од дана закључења конкурса.
Члан 17.
Председник општине на основу записника и предлога
Комисије доноси одлуку о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета градске општине
Барајево у року од 5 (пет) дана од пријема документације од
Комисије.
Члан 18.
О резултатима јавног конкурса председник општине
обавештава учеснике у поступку у року од осам дана од
дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног
конкураса,
Одлука о избору пројеката невладиних организација
који се финансирају из буџета градске општине Барајево се
објављује у средствима јавног информисања, на званичној
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интернет презентацији општине као и у „Службеном листу
града Београд”, најкасније у року од 14 (четрнаест) дана од
дана закључења уговора.
Члан 19.
Учесници конкурса имају право приговора Већу градске
општине Барајево у року од 8 (осам) дана од дана достављана акта из претходног члана.
Члан 20.
По коначности одлуке из члана 18. председник општине
закључује уговор о финансирању пројекта из буџета градске општине Барајево са невладином организацијом најкасније у року од 15 (петнаест) дана.
Члан 21.
Уговор о финансирању пројекта из буџета градске
општине Барајево садржи:
1. назив и садржину пројекта;
2. износ средстава која се додељују из буџета општине за
реализацију пројекта;
3. укупну вредност пројекта;
4. процентуално учешће општине у укупној вредности
пројекта;
5. датум почетка и заврштека пројекта;
6. права и обавезе уговорних страна;
7. услове за раскид уговора пре истека времена на који је
закључен;
8. права и обавезе уговорних страна у случају раскида
уговра пре истека времена на који је закључен и
9. начин решавања спорова.
Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта.
Члан 22.
Корисници средстава из ове одлуке дужни су да доставе извештај Преседнику општине о утрошку одобрених
средстава, односно реализацији одобрених пројеката, периодично и то по истеку прве половине рока утврђеног за
реализацију пројекта и најкасније 30 (тридесет) дана по завршетку пројекта.
Уколико су одобрена средства ненаменски утрошена,
корисници средстава су дужни да врате уплаћена средства.
Уколико се извештаји из става 1. овог члана не доставе,
невладиним организацијама које их не доставе неће бити
додељене у наредне 3 (три) године, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.
Члан 23.
Надзор над извршавањем уговором утврђених послова
по овој одлуци вршиће Веће градске општине Барајево.
Члан 24.
Председник општине је у обавези да скупштини општине достави извештаје о реализацији пројеката финансираних из буџета градске општине Барајево за сваку буџетску
годину.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-3/2014-126, 27. марта 2014. године
Председник
Саша Костић, с. р.
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На основу члана 19. тачка 14. Статута градске општине
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13), Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној 27. марта 2014. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама на територији градске
општине Барајево („Службени лист града Београда”, број
50/13) члан 10. мења се и гласи:
„У месној заједници, као представничко тело грађана,
образује се савет месне заједнице (у даљем тексту: савет).
Чланове савета бирају грађани, по већинском систему, на
основу слободног, општег и једнаког изборног права, на тајним,
непосредним изборима, на време од четири године, а разрешавају се у поступку предвиђеним Статутом Месне заједнице.
Право да бира и да буде биран за члана савета има
грађанин који има држављанство Репуулике Србије, који је
навршио 18 година живота и има бирачко право и пребивалиште на територији Месне заједнице чији се савет бира”
Члан 2.
После члана 10. додаје се члан 10а који гласи:
„Изборе за чланове савета расписује председник
Скупштине градске општине Барајево.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, дан од када почињу тећи рокови за вршење
изборних радњи и број чланова савета који се бира за сваку
месну заједницу.”
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
„Кандидата за чланове савета могу да предложе регистроване политичке странке, коалиције станака и група грађана који имају пребивалиште на територији месне
заједнице за коју се кандидују.
Групу грађана писменим споразумом оснива најмање 10
(десет) бирача чији потписи морају бити оверени код надлежног општинског органа управе и она не мора да има
назив.
Предлог кандидата подноси лице које је овластила политичка странка, коалиција политичких станака и група
грађана.
Предлог кандидата може бити поднесен само ако га
својим потписима, који су оверени код надлежног општинског органа управе, подржи најмање 10 (десет) бирача са
бирачким правом и пребивалиштем на територији месне
заједнице чији се савет бира.
Бирач може својим потписом подржати кандидатуру
само једног кандидата.
Члан 4.
После члана 11. додаје се нови наслов који гласи „Органи за спровођење избора”.
Члан 5.
После наслова „Органи за споровођење избора” додаје
се члан 11а. који гласи:
„Органи за спровођење избора су Општинска изборна
комисија у сталном саставу и бирачки одбори у сталном
саставу које чине председник и четири члана.
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Председника и чланове бирачких одбора именује Општинска изборна комисија.
Општинска изборна комисија на основу свих предлога утврђује јединствену листу кандидата, за сваку месну
заједницу појединачно, с тим што свака месна заједница
чини посебну изборну јединицу.
Јединствена листа кандидата садржи:
– име и презиме кандидата,
– назив предлагача кандидата.
Редни број кандидата на листи утврђује се по редоследу
подношења кандидатуре.
За чланове савета изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова бирача који су гласали.”
Члан 6.
После члана 11а додаје се члан 11б који гласи:
„Овлашћени предлагач кандидата може одредити лице
које ће контролисати поступка избора за савет.
Лице одређено за контролора мора имати пребивалиште на територији месне заједнице чији се савет бира.
Предлагач контролора је дужан да Општинској изборној
комисији достави овлашћење са личним подацима и то:
– име и презиме контролора,
– матични број
– адресу становања
Овлашћени контролор може присуствовати гласању на
бирачком месту у месној заједници за чији савет се бира
кандидат.”
Члан 7.
После члана 11б додаје се члан 11ц који гласи:
„Предлог кандидата подноси се Општинској изборној
комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за изборе.
Предлог кандидата садржи име и презиме, пребивалиште и занимање кандидата, кандидатов јединствени матични број грађана и назив предлагача кандидата, односно
назнаку да кандидата предлаже група грађана ако група
грађана нема назив.
Уз предлог кандидата подносе се:
1. писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру за
члана савета месне заједнице,
2. уверење о држављанству кандидата;
3. уверење о изборном праву кандидата;
4. потврда о пребивалишту кандидата;
5. потписи бирача који подржавају предлог кандидата;
6. писмено овлашћење лица које подноси предлог кандидата;
7. коалициони уговор ако предлог кандидата подноси
коалиција политичких странака;
8. споразум о оснивању групе грађана ако предлог кандидата подноси група грађана.
Код надлежног општинског органа управе морају бити
оверени само потписи бирача на споразуму о оснивању
групе грађана и потписи бирача који подржавају предлог
кандидата.
Кандидат може одустати од кандидатуре до дана
утврђивања јединствене листе кандидата за савет.
Одустанак од кандидатуре изјављује се писмено, а
потпис кандидата оверава код надлежног општинског органа управе.”
Члан 8.
После члана 11ц додаје се члан 11д који гласи:
„Бирач, кандидат за члана савета месне заједнице
и предлагач кандидата има право да поднесе приговор
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Општинској изборној комисији због неправилности у
поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је
донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст.
Решење по приговору, Општинска изборна комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора.
Уколико Општинска изборна комисија усвоји приговор,
поништиће одлуку или радњу.
Када је против решења Општинске изборне комисије по
приговору поднета жалба, Општинска изборна комисија је
дужна да Управном суду одмах, а најкасније у рок у од 12
часова од часа пријема жалбе достави све потребне податке
и списе за одлучивање.”
Члан 9.
После члана 19. додаје се члан 19а који гласи:
„На сва питања која нису регулисана овом одлуком,
а односе се на поступак избора чланова савета, сходно се
примењују одредбе Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС 54/11)”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-3/2014-124, 27. марта 2014. године
Председник
Саша Костић, с. р.

На основу чл. 64. 65. 66. и 67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12 и 62/13) и члана 13. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр 107/05, 72/09, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12 и 45/13) и члана 19. Статута градске општине
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13), Скупштина градске општине Барајево
на седници одржаној дана 27. мaрта 2014. године, донела је
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Члан 3.
О корисницима средстава Фонда, одлучиваће посебна
комисија, састављена од једног лекара, једног психолога и
једног представника тужилаштва.
Комисију именује председник градске општине и њени
чланови ће за свој рад примати одговарајућу надокнаду,
која ће бити регулисана посебним решењем председника
градске општине.
Рад комисије биће уређен правилником, донетим од
стране комисије.
Стручне и административне послове за потребе Фонда,
обављаће надлежна организациона јединица у оквиру Управе градске општине.
Члан 4.
Фонд се финансира из:
– добровољних прилога, поклона и донација (СМС поруке и сл.),
– дела средстава применом института опортунитета, по
одлуци тужилаштва,
– других јавних прихода.
Члан 5.
Фондом управља Веће градске општине Барајево.
Члан 6.
Преузимање обавеза и плаћање на терет Фонда, врши се
до нивоа прикупљених средстава.
Члан 7.
Фонд се оснива на неодређено време.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-3/2014-127, 27. марта 2014. године
Председник
Саша Костић, с. р.

ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ
ОБОЛЕЛИМА ОД ТЕШКИХ И РЕТКИХ БОЛЕСТИ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Фонд за финансијску помоћ
оболелима од тешких болести и ретких болести (у даљем
тексту: фонд), као посебан евиденциони рачун у оквиру
главне књиге трезора, како би се одвојено водили поједини буџетски приходи и расходи, ради финансијске помоћи
у лечењу оболелих од тешких и ретких болести, којима је та
помоћ потребна.
Члан 2.
Фонд се оснива као посебан програм здравствене заштите оболелих од тешких и ретких болести, који имају пребивалиште на територији градске општине Барајево, а потребна им је помоћ у набавци лекова и помагала и плаћању
трошкова лечења.
Из средстава Фонда финансираће се лечење оболелих од
тешких и ретких болести болести које их витално угрожавају, од урођених мана и тешких хроничних стања, чије се
лечење не спроводи на терет Републичког фонда за здравствено осигурање Србије, или се из њега само делимично
спроводи.

На основу чл. 2. и 4. став 1. Одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен плоча и скулптуралних дела на територији градске општине Барајево (,,Службени лист града
Београда”, број 77/13) и члана 19 . Статута градске општине
Барајево-пречишћени текст (,,Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13), Скупштина општине Барајево на седници одржаној 27. марта 2014. године донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА (БИСТЕ) ,,КАПЕТАН ДРАГИЋ ГОРУНОВИЋ” У МЗ ,,ГЛУМЧЕВО БРДО”
Члан 1.
Подиже се спомен-обележје капетану Драгићу Горуновић на простору кат. парцела 1163 и 1487 КО Барајево, на
тромеђи улица Глумчево брдо, Дражановац и Вучинац.
Члан 2.
Спомен-обележје које сачињавају биста и постамент подиже се средствима која су обезбеђена од стране МЗ Глумчево брдо.
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Члан 3.

Одржавање чистоће, зелених површина, расвете и прилазних путева и стазе око споменика врши се у редовним
пословима по годишњим програмима о одержавању чистоће, заштите јавних површина и јавне расвете.
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На основу члана 35. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 19. тачка 10.
Статута градске општине Барајево – пречишћени текст
(„Службени лист града Београда”, 30/10 и 40/13) Скупштина градске општине Барајево на седници одржаној 27. марта 2014. године, донела је

Члан 4.

РЕШЕЊЕ

Одлуку објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-3/2014-125, 27. марта 2014. године
Председник
Саша Костић, с. р.

На основу чл. 4. и 5. Одлуке о подизању и одржавању
споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на територији градске општине Барајево („Службени лист града
Београда”, број 77/13) и члана 19. Статута градске општине
Барајево – пречишћени текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13), Скупштина општине Барајево, на
седници одржаној 27. марта 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ
О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА, СПОМЕН-ПЛОЧА И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1. Образује се Одбор за спровођење Одлуке о подизању
и одржавању споменика, спомен-плоча и скулптуралних
дела на територији градске општине Барајево (у даљем
тексту: Одбор).
2. У Одбор из тачке 1. именују се:
– Мирослав Вуксић, за председника,
– Драгослав Јовичић, за члана,
– Милисав Васиљевић, за члана.
3. Задатак Одбора је да одлучи да ли се спроводи конкурс за подизање споменика или се ангажује аутор по позиву, или се, на основу стручног мишљења користи већ
постојеће вајарско дело, те уколико Одбор одлучи да се
спроведе конкурс да истовремено донесе и одлуку о његовом објављивању у једном дневном листу који излази на територији Републике Србије.
Одбор ће вршити и све остале послове из чл. 5. и 6. Одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча и
скулптуралних дела на територији градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, број 77/13)
4. Стручне и административно-техничке послове за Одбор, обављаће Одељење за друштвене делатности и правну
помоћ.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-3/2014-145, 27. марта 2014. године
Председник
Саша Костић, с. р.

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. Небојши Пешићу престаје функција директора ЈКП
„10. октобар” Барајево због подношења оставке са даном 27.
мартом 2014. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-3/2014-146, 27. марта 2014. године
Председник
Саша Костић, с. р.

На основу члана 42. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)
и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево –
пречишћени текст („Службени лист града Београда”, бр.
30/10 и 40/13), Скупштина општине Барајево на седници
одржаној 27. марта 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР”
БАРАЈЕВО
1. Слободан Адамовић, именује се за в.д. директора ЈКП
„10. октобар” Барајево, са 27. мартом 2014. године, на време
до шест месеци од дана именовања.
2.Ово решење објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-3/2014-147, 27. марта 2014. године
Председник
Саша Костић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 24. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 44. Пословника Скупштине
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 27/10 – пречишћен текст и 73/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Слађани Крсмановић, одборнику Скупштине градске општине Лазаревац, престао је мандат члана Мандатне

28. март 2014.
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комисије Скупштине градске општине Лазаревац са 11. децембром 2013. године, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 24. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 44. Пословника Скупштине
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 27/10 – пречишћен текст и 73/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Зорану Ракићу, одборнику Скупштине градске општине Лазаревац, престао је мандат члана Комисије за прописе
Скупштине градске општине Лазаревац са 11. децембром
2013. године, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 24. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 44. Пословника Скупштине
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 27/10 – пречишћен текст и 73/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ
1. Милану Ракићу, одборнику Скупштине градске
општине Лазаревац, престао је мандат члана Комисије за
представке и жалбе Скупштине градске општине Лазаревац
са 11. децембром 2013. године, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 24. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 44. Пословника Скупштине
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 27/10 – пречишћен текст и 73/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ
И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ
1. Ненаду Ралићу, одборнику Скупштине градске општине Лазаревац, престао је мандат члана савета за буџет и финансије Скупштине градске општине Лазаревац са 11. децембром 2013. године, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 24. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 44. Пословника Скупштине
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 27/10 – пречишћен текст и 73/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Горану Поповићу, одборнику Скупштине градске општине Лазаревац, престао је мандат члана савета за комуналне
делатности и заштиту животне средине Скупштине градске
општине Лазаревац са 11. децембром 2013. године, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 12. став 3. и
члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС” број 119/12), члана 24. Статута градске општине
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10
и 44/13), члана 9a Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 23/11-пречишћен текст, 62/12, 12/13 и
29/13) и члана 89. став 3. Пословника Скупштине градске
општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр.
27/10 – пречишћен текст и 73/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Милици Дамњановић, дипл. математичару из Лазаревца, престаo је мандат члана Надзорног одбора Јавног пре-
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дузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац са 6.
мартом 2014. године, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године

28. март 2014.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу чл. 12. и 13. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 9a Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 23/11 – пречишћен текст, 62/12, 12/13 и 29/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, на период од четири године, са даном доношења решења:
Немања Ивковић, дипл. интернационални менаџер из
Лазаревца, представник запослених у јавном предузећу.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 21. и члана
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12), члана 24. Статута градске општине Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13),
члана 9б Одлуке о оснивању Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу („Службени лист
града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97, 2/02, 2/05 и 12/13), и
члана 89. став 3. Пословника Скупштине градске општине
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 27/10 –
пречишћен текст и 73/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО-ЛАЗАРЕВАЦ”
У ЛАЗАРЕВЦУ
1. Маријани Марковић, струковном инжењеру индустријског инжењерства-специјалисти машинског инжењерства из Лазаревца, престао је мандат директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу са
11. мартом 2014. године, због поднете оставке.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници
одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 42. став
1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 24. тачка 6а Статута градске
општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр.
43/08, 15/10 и 44/13) и члана 9д Одлуке о оснивању јавног
предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97,
2/02, 2/05 и 12/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО-ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ
1. Именује се Гордана Поповић из Лазаревца, дипл. менаџер за односе са јавношћу, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац”
у Лазаревцу, на период од шест месеци, почев од дана доношења решења.
2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе
и овлашћења директора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 50. ст. 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/12) и члана 24. тачка 6а Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ „КОЛУБАРА” ВАЉЕВО
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево за
2014. годину, који је донео Управни одбор Јавног предузећа
за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево на седници
одржаној 22. новембра 2013. године.

28. март 2014.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.
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донео Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција Лазаревац на седници одржаној 25. децембра 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 50. ст. 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/12), члана 24. тачка 6а Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 31. став 1. тачка 2. и став 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије
„Топлификација” Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 32/07 – пречишћен текст и 12/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА”ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2014.
ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац на седници одржаној 29.
јануара 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 50. ст. 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/12), члана 24. тачка 6а Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 33. став 1. тачка 2. и став 4. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 1.
ЈАНУАРА 2014. ДО 31. МАРТА 2014. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Програм пословања са Финансијским планом Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за
период од 1. јануара 2014. до 31. марта 2014. године, који је

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 24. тачка 6а
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ ДО
31. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период 1. јануар 2013. године – 31. децембар 2013. године, који је усвојио Надзорни одбор Јавног
предузећа Дирекција Лазаревац на седници одржаној 18.
фебруара 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 50. ст. 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12), члана 24. тачка 6а Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10
и 44/13) и члана 5а став 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97,
2/02, 2/05 и 12/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО-ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу за
2014. годину који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу на седници одржаној 12. фебруара 2014. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

28. март 2014.

МЛАДЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 24. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације градске општине Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, бр. 16/13), донела је

На основу одредби члана 46. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 39. став 1. алинеја 2. Статута градске опптине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), члана 3. став 1. алинеја 1. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац („Службени
лист града Београда”, бр. 6/9 и 28/10), члана 63. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), Одлуке о привременом утврђивању средстава за вршење послова града
и градских општина и привременом утврђивању прихода
који припадају граду,односно градским општинама за период јануар–јун 2014. године, Веће градске општине Младеновац на седници одржаној 28. марта 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН
2014. ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације градске општине Лазаревац за 2014. годину, који је
под бројем 11/2013 донео Управни одбор Туристичке организације градске општине Лазаревац на седници одржаној
29. новембра 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

I. ОПШТИ ДЕО

Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 21. марта 2014. године, на основу члана 24. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда” бр. 43/08, 15/10 и 44/13) 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

Члан 1.
До доношења Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину, а најдуже до 30. јуна 2014. године,
врши се привремено финансирање надлежности градске
општине Млaденовац у износу од 245.521.952,00 динара.
Приходи и примања, расходи и издаци у периоду привременог финансирања утврђени су у следећим износима,
и то:

А.
I
1.
1.1.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
„ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЛАЗАРЕВАЦ” ЗА
2014. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–МАРТ 2014. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на План и програм „Првог приградског позоришта Лазаревац” за 2014. годину са Планом привременог финансирања за период јануар–март 2014. године,
који је донео Управни одбор „Првог приградског позоришта
Лазаревац” на седници одржаној 24. фебруара 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-31/2014, 21. марта 2014. године
Председник
Драган Милинковић, с. р.

1.2

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ ЕКОНОМСКА
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС- КЛАСИФИСРЕДСТВА
КУ ИМОВИНУ
КАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА
Текући приходи и примања од нефинансијске
имовине
7+8 245.521.952
Текући приходи
7 245.521.952
Уступљени приходи
7 125.812.016
Порез на доходак грађана
711 141.119.717
Порез на фонд зарада
712
Порез на наслеђе и поклон
713
812.322
Порез на пренос апсолутних права
713
10.879.977
Накнаде:
714
– годишња накнада за моторна и друга
возила
7145
– накнада за промену намене и закуп
пољопривредног земљишта
7145
– накнада за загађивање животне средине
7145
Ненаменски трансфер од Републике Србије
7331
Ненаменски трансфер од града
7331,2
Изворни приходи
7
92.709.936
Порез на имовину
711147,713
58.386.253
Локалне комуналне таксе и локалне административне таксе
714,716,741,742
19.684.700
Боравишна такса
7145
Накнаде:
714,741,742
6.828.332
– посебна накнада за заштиту животне
средине
7145
600.000
– накнада за коришћење грађевинског
земљишта
7415
6.228.332
– накнада за уређивање грађевинског
земљишта
7422
Камате
7411
120.000
Закуп пословног простора
7421
7.000.000
Закуп грађевинског земљишта
7421
Приходи које својом делатношћу оствари
општинска управа
742
28.000
Добровољни трансфери од грађана
744
Мандатне и новчане казне
714,743
20.000
Средства за противпожарну заштиту
745
Донације
732

28. март 2014.

А.

2.
II
1.

2.
III
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ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ ЕКОНОМСКА
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС- КЛАСИФИСРЕДСТВА
КУ ИМОВИНУ
КАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА
Мешовити и неодређени приходи
743,745,772
272.651
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
771,772
370.000
Примања од продаје нефинансијске имовине
8
Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину
4+5 225.461.952
Текући расходи
4 220.472.888
Расходи за запослене
41
91.355.791
Коришћење роба и услуга
42
88.279.137
Отплата камата
44
14.298.000
Субвенције
45
7.435.610
Издаци за социјалну заштиту
47
2.979.332
Остали расходи
48,49
10.525.018
Текући трансфери
4631,4641
5.600.000
Капитални трансфери
4632,4642
Остале донације и трансфери
465
Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину
5
4.989.064
Буџетски суфицит-дефицит (I-II)
(7+8)-(4+5)
20.060.000
Примарни суфицит-дефицит (буџетски
суфицит – дефицит коригован за износ нето
(7+8-7411)камате)
(4+5-44)
34.238.000
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ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ ЕКОНОМСКА
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС- КЛАСИФИСРЕДСТВА
А.
КУ ИМОВИНУ
КАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА
Укупни фискални резултат (III+VI)
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
Б. ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА
Примања по основу продаје финансијске
IV имовине и отплате датих кредита
92
Издаци по основу датих позајмица и набавке
V финансијске имовине
62
Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита минус издаци по
основу датих кредита и набавке финансијске
VI имовине (IV-V)
92-62
В ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII Примања од задуживања
91
1
Примања од домаћих задуживања
911
2
Примања од иностраних задуживања
912
VIII Отплата главнице
61
20.060.000
1
Отплата главнице домаћим кредиторима
611
20.060.000
2
Отплата главнице ино-кредиторима
612
IX Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII)
X

Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III)

-20.060.000

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 2.
Средства буџета утврђена у износу од 245.521.952,00 динара увећавају се за средства из осталих извора и пренетих
средстава из претходне године у износу од 9.791.459,00 динара и распоређују се по корисницима,и то:
Раздео

Глава

1
1

2
1.0

функција

Позиција

Економска
класификација

3

4

5

110
411
412
417
422
423

426

499

01

070

Опис

6
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Посланички додатак
Трошкови путовања
Услуге по уговору
– Накнаде за рад председника и
заменика председника ГО Младеновац
– Накнаде члановима скупштинских
комисија:
1 – комисија за враћање земље
2 – комисија за комасацију
3 – осталe комисије(адмис.мандатна,,за
називе тргова и улица...)
– Угоститељске услуге
– Одбор за Европске
интеграције,канцеларија за младе и
комисија за унапређење и развој спорта
– Комисија за волонтерски сервис
Материјал
– Материјал за посебне намене
(позивнице,слика...)
– Дневна штампа
– Цвеће и зеленило
Средства резерве:
– Стална буџетска резерва
– Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Социјална помоћ угроженом
становништву,некласификована на
другом месту

Остали извори и
пренета средства
(03-13)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Планирани расходи и
издаци из буџета (01)

Укупно планирани
расходи и издаци

9.067.243,00

9.067.243,00

1.558.048,00
747.000,00
100.000,00
2.576.530,00

1.558.048,00
747.000,00
100.000,00
2.576.530,00

1.240.000,00

1.240.000,00

20.000,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00

20.000,00
942.000,00

20.000,00
942.000,00

324.530,00
50.000,00
95.000,00

324.530,00
50.000,00
95.000,00

20.000,00
30.000,00
45.000,00
1.428.515,00
26.692,00
1.401.823,00

20.000,00
30.000,00
45.000,00
1.428.515,00
26.692,00
1.401.823,00

15.572.336,00
15.572.336,00

15.572.336,00
15.572.336,00
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3

4

5
463

472

481

01
06
07
160
421

423

451
481
465
01
13
07
421
481
01
473
451

6
Трансфери осталим нивоима власти
– Општински одбор за избегла и
расељена лица
– Центар за социјални рад
– ОО „Црвени крст”
– Пројекти
– Дневни боравак за децу са посебним
потребама– превоз
– ЛАП
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
– Центар за смештај и дневни
боравак деце и омладине са посебним
потребама
– Сарадња са невладиним
организацијама
– Накнада за социјалну заштиту
Дотације невладиним организацијама
– Дневни центар и клуб за старија лица
„Драпшин” и „Младеновац”, Млад.
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 070:
Опште јавне услуге неквалификоване
на другом месту
Стални трошкови
– Услуге мобилних телефона
– Чланарина – Удружење бањских и
климатских места
– Чланарина – Стална конференција
градова и општина
– Чланарина за НАЛЕД
Услуге по уговору
– Поклони
– Поклони за децу са посебним
потребама
– Репрезентација
– Остале опште услуге
– Полицајац и ватрогасац године
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
– ЈКП „Пијаце Младеновац”
– ЈКП „Младеновац”,Младеновац
Дотације невладиним организацијама
– Политичке странке
– Дотације верским заједницама
Остале текуће дотације и трансфери
– Остале текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Вишак прихода
Донације и трансфери
Укупно за функцију 160:
Пољопривреда
Дотације невладиним организацијама
– Унапређење пољопривреде
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421:
Туризам
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
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7.440.605,00

650.000,00

8.090.605,00

10.000,00
250.000,00
150.000,00

10.000,00
250.000,00
150.000,00
7.440.605,00

240.000,00

240.000,00
0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

100.000,00
10.000,00
10.000,00

100.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

770.000,00

770.000,00

7.440.605,00

770.000,00

7.440.605,00
0,00
8.210.605,00

0,00

1.416.000,00
700.000,00

1.416.000,00
700.000,00

0,00

0,00

490.000,00
226.000,00
1.120.000,00
30.000,00

490.000,00
226.000,00
1.120.000,00
30.000,00

0,00
300.000,00
790.000,00
0,00

0,00
300.000,00
790.000,00
0,00

1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.709,00
330.709,00
170.000,00
0,00
0,00

1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.709,00
330.709,00
170.000,00
0,00
0,00

0,00

4.036.709,00

4.036.709,00

0,00

4.036.709,00

4.036.709,00

0,00

1.900.000,00
1.900.000,00

1.900.000,00
1.900.000,00

0,00
0,00

1.900.000,00
1.900.000,00

1.900.000,00
1.900.000,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

7.440.605,00

0,00

0,00

7.440.605,00

0,00

0,00
0,00
0,00
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6
– Туристичка организација
Младеновац
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 473:
Здравство, неквалификовано на другом
месту
Трансфери осталим нивоима власти
– Унапређење здравства
– Средства за борбу против болести
зависности
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:
Услуге рекреације и спорта
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
– Спортско-рекреациони центар
„Љубомир Ивановић-Геџа”,Младеновац
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
– 15.турнир „Стрит бол Младеновац
2013”
Дотације невладиним организацијама
– Спортске и омладинске организације
– Спортски савез – школски спорт
– Међунар.турнир у рвању „Љубомир
Ивановић-Геџа”
– спортске манифестације поводом
Дана општине
– Спортско-рекреациони центар
„Љубомир Ивановић-Геџа”,
Младеновац
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:
Услуге културе
Услуге по уговору
– Дан општине
1 – јавна признања
2 – плакати и позивнице
3 – поклони
4 – репрезентација
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
– Општинске манифестације
1 – Позоришни фестивал
2 – Шумадијске метафоре
3 – Ликовна колонија
– Аматерско позориште
– Центар за културу– аматерске
активности
– Дан општине-манифестације
– Пројекти у области културе
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820:
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
– Услуге информисања
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:
Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама

Број 26 – 21

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00
0,00

2.200.000,00
2.200.000,00

2.200.000,00
2.200.000,00

0,00

420.000,00
400.000,00

420.000,00
400.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00
0,00

420.000,00
420.000,00

420.000,00
420.000,00

0,00

4.235.610,00

4.235.610,00

4.235.610,00

4.235.610,00

0,00

0,00

0,00
3.800.000,00
1.700.000,00
600.000,00

0,00
3.800.000,00
1.700.000,00
600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00
0,00

8.035.610,00
8.035.610,00

8.035.610,00
8.035.610,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65.000,00
0,00
0,00

65.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

65.000,00
65.000,00

65.000,00
65.000,00

0,00

750.000,00
750.000,00

750.000,00
750.000,00

0,00
0,00

750.000,00
750.000,00

750.000,00
750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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6
– Друштвене,културне и верске
организације
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 840:
Основно образовање
Трошкови путовања
– Специјални превоз ученика основних
и специјалних школа
Трансфери осталим нивоима власти
– Основно образовање
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
– Образовање
1 – Стипендије
2 – Награде за пласмане од I-III места
на градском и републичком такмичењу
3 – Пријем за ученике
(Вуковци,коктели...)
4 – Прваци
5 – Трошкови путовања на такмичења
и остали трошкови такмичења
6 – Школски часописи и информисање
7 – Ученички пројекти,акције(основне
и средње школе)
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
Основно образовање са домом ученика
Трансфери осталим нивоима власти
– Смештај и исхрана деце са посебним
потребама
Извори финансирања за функцију 913:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 913:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних
организација
Донације од осталих нивоа власти
Вишак прихода
Укупно за раздео 1:
ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
– боловање преко 30 дана
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330:
Укупно за раздео 2:
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0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

9.543.748,00

9.543.748,00

0,00

9.543.748,00
4.450.000,00
4.450.000,00

9.543.748,00
4.450.000,00
4.450.000,00

2.804.332,00
2.804.332,00
2.504.332,00

2.804.332,00
2.804.332,00
2.504.332,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150.000,00
50.000,00

150.000,00
50.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00
0,00

16.798.080,00
16.798.080,00

16.798.080,00
16.798.080,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80.000,00
80.000,00
50.627.735,00

7.440.605,00
7.440.605,00

0,00

0,00
0,00
0,00

50.627.735,00
0,00

50.627.735,00

7.440.605,00
0,00
0,00
58.068.340,00

2.916.102,00

2.916.102,00

507.808,00
0,00
0,00
27.000,00

507.808,00
0,00
0,00
27.000,00

0,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
47.500,00

0,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
47.500,00

10.000,00

10.000,00

3.573.410,00
3.573.410,00
3.573.410,00

3.573.410,00
3.573.410,00
3.573.410,00
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6
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате,додаци и накнаде
запослених(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури / пакетићи
Социјална давања запосленима
– Породиљско боловање
– Боловање преко 30 дана
– Отпремнине у случају отпуштања са
посла
– Отпремнине у сучају смрти
запослених
– Помоћ у медицинском лечењу
(запосленима)
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
– Јубиларне награде
– Бонуси за државне празнике
Стални трошкови
– Платни промет
– Електрична енергија
– Грејање
– Комуналне услуге
– Телекомуникационе услуге
– остале ПТТ услуге
– Интернет
– Осигурање
– ТВ претплата
– Закуп гаража
– Закуп осталог простора – паркинг
Трошкови путовања
Услуге по уговору
– за израду софтвера
– котизација
– стручни испити
– услуге образовања и усавршавања
запослених
– објављивање огласа и тендера
– комисија за категоризацију
– обезбеђење
– угоститељске услуге
– публикације
– остале опште услуге
– остале стручне услуге
– услуге одржавања хигијене
– трошкови ревизије
Специјализоване услуге
– геодетске услуге
– рушење бесправно изграђених
објеката – од града
– бесправна градња и услуге по
решењу комуналне инспекције
– остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
– текуће поправке и одржавање зграда
– текуће поправке и одржавање возила
– текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
– канцеларијски материјал
– одећа,униформе и ципеле
– цвеће и зеленило
– стручна литература
– гориво и мазиво

Број 26 – 23

50.509.534,00

50.509.534,00

8.538.194,00
0,00
771.000,00
591.000,00
160.000,00

8.538.194,00
0,00
771.000,00
591.000,00
160.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
780.000,00

10.000,00
780.000,00

0,00

844.905,00
844.905,00

844.905,00
844.905,00

0,00

6.344.500,00
300.000,00
1.300.000,00
2.500.000,00
520.000,00
710.000,00
386.000,00
0,00
470.000,00
8.500,00
35.000,00
115.000,00
115.000,00
17.088.145,00
331.000,00
20.000,00
7.500,00

6.344.500,00
300.000,00
1.300.000,00
2.500.000,00
520.000,00
710.000,00
386.000,00
0,00
470.000,00
8.500,00
35.000,00
115.000,00
115.000,00
17.088.145,00
331.000,00
20.000,00
7.500,00

10.000,00
975.000,00
0,00
4.605.000,00
0,00
90.000,00
9.093.645,00
516.000,00
1.440.000,00
0,00
93.308,00
10.000,00

10.000,00
975.000,00
0,00
4.605.000,00
0,00
90.000,00
9.093.645,00
516.000,00
1.440.000,00
0,00
2.260.362,00
10.000,00

0,00

2.167.054,00

10.000,00
73.308,00
1.119.644,00
490.157,00
276.300,00
353.187,00
1.906.925,00
850.000,00
0,00
1.500,00
0,00
780.000,00

10.000,00
73.308,00
1.119.644,00
490.157,00
276.300,00
353.187,00
1.939.925,00
877.500,00
0,00
1.500,00
0,00
785.500,00

0,00

0,00

2.167.054,00
2.167.054,00

0,00

33.000,00
27.500,00

5.500,00
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6
– материјал за превозна средства
– производи за чишћење и хигијену
– потрошни материјал
– материјал за посебне намене
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Порези,обавезне таксе и казне
– Порез на додату вредност-ПДВ
– Остали порези,таксе......
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
– Реконструкција, доградња, адаптација
Машине и опрема
– Канцеларијска опрема
– Комуникациона опрема
– Рачунарска опрема
– Електронска опрема
– Опрема за домаћинство
– Уграђена опрема
– Аутомобил
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти
Вишак прихода
Укупно за функцију 130:
Социјална заштита некласификована
на другом месту
Специјализоване услуге
– сахрана лица без родбине
Накнада за социјалну заштиту из
буџета
– Накнада за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Опште јавне услуге
Трошкови изборне комисије
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за главу 3.0
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти
Вишак прихода
Укупно за главу 3.0
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
Опште услуге – стручне службе
Плате, додаци и накнаде
запослених(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
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120.000,00
10.000,00
0,00
145.425,00
4.450.000,00
9.848.000,00
1.761.594,00
1.484.096,00
277.498,00

120.000,00
10.000,00
0,00
145.425,00
4.450.000,00
9.848.000,00
1.761.594,00
1.484.096,00
277.498,00

67.200,00
800.000,00
0,00
0,00
282.064,00
100.000,00
71.064,00
100.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00

67.200,00
800.000,00
0,00
0,00
282.064,00
100.000,00
71.064,00
100.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00

20.060.000,00

20.060.000,00

125.380.013,00

125.380.013,00

125.380.013,00
0,00
33.000,00
2.167.054,00
127.580.067,00

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

70.800,00

0,00
0,00
0,00

70.800,00
0,00
0,00

70.800,00
70.800,00

0,00
0,00

70.800,00
70.800,00

125.440.013,00

125.440.013,00

125.440.013,00
0,00
103.800,00
2.167.054,00
127.710.867,00

11.991.804,00

11.991.804,00

2.146.533,00
0,00
138.500,00
616.000,00

2.146.533,00
0,00
188.500,00
616.000,00

196.120,00
1.535.500,00

196.120,00
1.535.500,00

0,00

0,00

33.000,00
2.167.054,00
2.200.054,00
0,00

103.800,00
2.167.054,00
2.270.854,00

50.000,00
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1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5
422
423
424
425
426
482
483
485
512
515
O1
03
O4
13

620
421
423
424
425
511

541
01
07
09
13
01
03
07
09
13
3

3.2
160
421
423
424
425
426
482
483
512
O1
01

6
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
корисника
Вишак прихода
Укупно за функцију 130:
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
– изградња зграда и објеката–
капитални буџет
– капитално одржавање пословних
зграда и пословног простора–
капитални буџет
– пројектна документација – капитални
буџет
Земљиште – капитални буџет
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске
имовине
Вишак прихода
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 3.1
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске
имовине
Вишак прихода
Укупно за главу 3.1
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за главу 3.2
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.2
Извори финансирања за раздео 3:

Број 26 – 25

30.000,00
1.171.210,00
292.000,00
142.500,00
553.000,00
192.000,00

30.000,00
1.171.210,00
292.000,00
142.500,00
553.000,00
192.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00
145.000,00
0,00

5.000,00
145.000,00
0,00

19.156.167,00

19.156.167,00
50.000,00

50.000,00

19.156.167,00

19.206.167,00

0,00

3.451.000,00
38.080.627,00
292.000,00
200.000,00
4.532.000,00

3.451.000,00
38.080.627,00
292.000,00
200.000,00
4.532.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

2.362.000,00

2.362.000,00

0,00

700.000,00
0,00

700.000,00
0,00

0,00

46.555.627,00

46.555.627,00

0,00

46.555.627,00

46.555.627,00

65.711.794,00

65.711.794,00
50.000,00

65.711.794,00

65.761.794,00

59.000,00
24.500,00
5.000,00
20.000,00
29.000,00
1.000,00

59.000,00
24.500,00
5.000,00
20.000,00
29.000,00
1.000,00

500,00
30.000,00

500,00
30.000,00

0,00
0,00

169.000,00
169.000,00

169.000,00
169.000,00

0,00
0,00

169.000,00
169.000,00

169.000,00
169.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Број 26 – 26
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5
01
03

6
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
07
Донације од осталих нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске
09
имовине
13
Вишак прихода
Укупно за раздео 3:
Извори финансирања укупно за радео
1,2 и 3:
01
Приходи из буџета
03
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских
04
корисника
Донације од међународних
06
организација
07
Донације од осталих нивоа власти
Примања од продаје нефинансијске
09
имовине
13
Вишак прихода
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1, 2 и 3:

28. март 2014.

50.000,00

191.320.807,00

191.320.807,00
50.000,00

103.800,00

0,00
103.800,00

2.167.054,00
2.320.854,00

0,00
2.167.054,00
193.641.661,00

191.320.807,00
245.521.952,00

50.000,00

245.521.952,00
50.000,00
0,00

7.440.605,00
103.800,00

7.440.605,00
103.800,00

2.167.054,00
9.761.459,00

0,00
2.167.054,00
255.283.411,00

245.521.952,00

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се од 1. априла 2014.
године.
Веће градске општине Младеновац
Број IV-00-06-2-81/1/2014, 28. марта 2014. године
Председник
Дејан Чокић, с. р.

СОПОТ
Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 25. марта 2014. године на основу члана 53. Одлуке о
одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, бр.
27/02, 11/05, 6/10, 2/11, 10/11, 42/12 и 31/13) и члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13), донела је

ОД Л У КУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СОПОТ
Члан 1.
У члану 4. став 2. Одлуке о одржавању чистоће у градској општини Сопот („Службени лист града Београда”, број
42/11 – пречишћен текст) речи: „наредног дана” замењују се
речима: „у року од шездесет дана”.
Члан 2.
У члану 17. став 4. мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од
5.000,00 до 100.000,00 динара.”.
Члан 3.
У члану 17. став 5. мења се и гласи:
„За прекршај из члана 4. став 2. казниће се физичко лице
новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара.”.
Члан 4.
У осталом делу Одлука о одржавању чистоће у градској
општини Сопот остаје непромењена.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 352-5/2014-IV, 25. марта 2014. године
Заменик председника
Драган Максимовић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној
25. марта 2014. године на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и
54/11) и члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Разрешавају се дужности у Изборној комисији градске
општине Сопот, и то:
– Владимир Кљајић, члан и
– Дарко Сарић, заменик члана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-2/2014-IV, 25. марта 2014. године
Заменик председника
Драган Максимовић, с. р.

28. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 25. марта 2014. године на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 и 54/11) и члана 18. Статута градске општине Сопот
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13),
донела је

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Сопот
Број 400- 4/2014-IV, 24. марта 2014. године
Председник
Живорад Милосављевић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Број 26 – 27

СУРЧИН

1. Именују се у Изборну комисију градске општине Сопот, и то:
– за члана: Дејан Живановић, на предлог Демократске
странке и
– за заменика члана: Владислав Павић, на предлог Демократске странке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 28. марта 2014. године на основу члана 18. став 1. тачка
18. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) а сходно члану 40. и
члану 49. Пословника Скупштине градске општине Сурчин
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/09, 20/10 и 32/10) са
22 гласа за донела је

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-3/2014-IV, 25. марта 2014. године

РЕШЕЊЕ

Заменик председника
Драган Максимовић, с. р.

Веће градске општине Сопот на седници одржаној 24.
марта 2014. године, на основу члана 46. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13 и 108/13) и члана 39. Статута градске
општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 45/08,
12/10 и 36/13) донело је

ОД Л У КУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин финансирања градске
општине Сопот, до доношења одлуке о буџету за 2014. годину.
До доношења одлуке о буџету градске општине Сопот за
2014. годину, а најкасније до 30. јуна 2014. године, вршиће
се привремено финансирање сразмерно укупно коришћеним средствима у истом периоду у буџету градске општине
за 2013. годину, а највише до једне половине укупних прихода распоређених у буџету за претходну годину.
Члан 2.
За време привременог финансирања, корисници средстава буџета градске општине могу преузимати обавезе до
висине средстава обезбеђених овом одлуком.
Члан 3.
Приходи који се остваре и расходи који се изврше у времену привременог финансирања, саставни су део одлуке о
буџету градске општине Сопот за 2014. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1. априла 2014. године.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ I-01-06-191/2012 О ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. У решењу Скупштине градске општине Сурчин број
I-01-06-191/2012 од 17. септембра 2012. године, о образовању Савета за буџет и финансије Скупштине ГО Сурчин
врши се измена тако што се Зорица Убавић од 28. марта
2014. године, разрешава са функције члана Савета за буџет
и финансије Скупштине градске општине Сурчин и на ову
функцију именује Бранка Глоговац.
2. У осталом делу решење остаје непромењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I–01–06–61/2014, 28. марта 2014. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној
28. марта 2014. године, на основу Одлуке о оснивању Месне
заједнице Радиофар на подручју градске општине Сурчин
(„Службени лист града Београда”, број 49/11) и члана 15. став
1. Статута Месне заједнице Радиофар са 22 гласа за донела је

РЕШЕЊЕ
1. Прихватају се молбе за разрешење, па се са даном 28.
мартом 2014. године констатује престанак мандата члановима Савета Месне заједнице Радиофар на територији градске општине Сурчин Фујс Данијелу и Грујичић Рајку.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-60/2014, 28. марта 2014. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Број 26 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

28. март 2014.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о привременом финансирању градске
општине Звездара за период јануар–јун 2014. године

1

РАКОВИЦА
Одлука о привременом финансирању градске
општине Раковица за период I–VI 2014. године – –

1

САВСКИ ВЕНАЦ
Измена Решења о привременом финансирању
градске општине Савски венац за период јануар–
март 2014. године – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6

БАРАЈЕВО
Одлука о задовољавању потреба и интереса
грађана у области спорта на територији градске
општине Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији градске општине
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Барајево
Одлука о оснивању Фонда за финансијску помоћ оболелима од тешких и ретких болести – – – –
Одлука о подизању спомен-обележја (бисте) „Капетан Драгић Горуновић” у МЗ „Глумчево брдо” – –
Решење о образовању Одбора за спровођење
Одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на територији
градске општине Барајево – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције директора ЈКП
„10. октобар” Барајево – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о престанку мандата члана Мандатне
комисије Скупштине градске општине Лазаревац–
Решење о престанку мандата члана Комисије за
прописе Скупштине градске општине Лазаревац –
Решење о престанку мандата члана Комисије за
представке и жалбе Скупштине градске општине
Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Савета за
буџет и финансије Скупштине градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Савета за
комуналне делатности и заштиту животне средине
Скупштине градске општине Лазаревац – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – –

6
10
12
13
13
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Решење о именовању члана Надзорног одбора
Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата директора Јавног
предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у
Лазаревцу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2014. годину –
Решење о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом Јавног предузећа
Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара 2014.
до 31. марта 2014. године– – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај о степену реализације Програма пословања
Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1.
јануара 2013. до 31. децембара 2013. године – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за информисање „РадиоЛазаревац” у Лазаревцу за 2014. годину – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм рада
Туристичке организације градске општине Лазаревац за 2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на План и Програм „Првог приградског позоришта Лазаревац” за
2014. годину са Планом привременог финансирања
за период од јануара до марта 2014. године– – – – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о привременом финансирању градске
општине Младеновац за период јануар–јун 2014. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
СОПОТ
Одлука о другој измени Одлуке о одржавању
чистоће у градској општини Сопот – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана и заменика члана
Изборне комисије градске општине Сопот– – – – –
Решење о именовању члана и заменика члана
Изборне комисије градске општине Сопот– – – – –
Одлука о привременом финансирању градске
општине Сопот за период јануар–јун 2014. године
СУРЧИН
Решење о измени Решења број I-01-06-191/2012
о избору чланова Савета за буџет и финансије
Скупштине градске општине Сурчин– – – – – – – –
Решење о престанку мандата члановима Савета
Месне заједнице Радиофар – – – – – – – – – – – – –
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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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