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Цена 265 динара

Градоначелник града Београда 24. децембра 2014. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

П РА ВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА И ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Правилнику о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи („Службени лист града Београда”, бр.
29/03, 7/04, 25/05, 10/08, 17/09, 29/10, 12/11, 14/11, 3/12, 36/14 и 51/14), у члану 22, ставу 1, тачка 1. мења се и гласи:
„1. време проведено у радном односу код послодавца (минули рад);”.
У члану 24. ставу 3, IV групи, после алинеје два, додаје се нова алинеја која гласи:
„– за запосленог који ради на пословима централизованих јавних набавки и пословима контроле набавки.”
У истом члану, ставу 3, VI групи, после алинеје пет, додаје се нова алинеја која гласи:
„– за начелника одељења који ради на пословима централизованих јавних набавки и пословима контроле набавки.”
У истом члану, ставу 4, II групи, после алинеје два, додаје се нова алинеја која гласи:
„– за запосленог који ради на пословима централизованих јавних набавки и пословима контроле набавки.”
У истом члану, ставу 4, V групи, после алинеје три, додаје се нова алинеја која гласи:
„– за начелника одељења који ради на пословима централизованих јавних набавки и пословима контроле набавки.”
У истом члану, ставу 5, II групи, тачка на крају алинеје четири, брише се, ставља се зарез и додаје нова алинеја која гласи:
„– за запосленог који ради на пословима централизованих јавних набавки и пословима контроле набавки.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 12-5318/14-Г, 24. децембра 2014. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Градоначелник града Београда 24. децембра 2014. године, на основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 25. став 1. тачка 15. и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 5. став 4. Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист града
Београда”, број 57/13), донео је

ПР ОГРАМ
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У ГРАДУ БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ДО 31.
ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
1. У оквиру планирања потреба у јавном превозу путника и ствари у граду Београду за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2019. године, овим програмом се утврђује потребан број такси возила, чијим радом се задовољавају
потребе за ауто-такси превозом у Београду.
Овај програм се доноси на основу „Студије о организацији ауто-такси превоза у Београду” из 2009. године.
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2. У оквиру планираних потреба града за такси превозом из тачке 1. овог програма, утврђује се да је за период од 1. јануара 2015. до 31. децембра 2019. године потребно укупно 5.000 такси возила.
3. Правна лица и предузетници који на дан доношења овог програма обављају делатност ауто-такси превоза и испуњавају услове у складу са законом и Одлуком о ауто-такси превозу, наставиће са обављањем ове делатности.
4. Даје се сагласност Секретаријату за саобраћај – Дирекцији за јавни превоз да за обављање такси превоза возилима
преко потребног броја такси возила из тачке 2. овог програма, изда сагласност за обављање делатности такси превоза лицима која испуњавају услове у складу са Одлуком Уставног суда IУ бр. 53/04 („Службени гласник РС”, број 90/05).
5. Овај програм објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 34-5315/14-Г, 24. децембра 2014. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Градоначелник града Београда 24. децембра 2014. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52.
став 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије коју је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” под бројем I-19490/2 на седници одржаној 1. децембра 2014.
године.
2. По добијању сагласности оснивача, решење и одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. Одлука ступа на
снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се од 1. јануара 2015. године.
Градоначелник града Београда
Број 3-5346/14-Г, 24. децембра 2014. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) члана 37. Статута ЈКП „Београдске електране”, број I-5970 од 1. априла
2013. године („Службени лист града Београда”, број 25/2013), Oдлуке о изменама и допунама Статута бр. I-22564/2 од 18.
децембра 2013. године („Службени лист града Београда”, број 4/2014), Одлуке о изменама и допунама Статута ЈКП „Београдске електране” бр. I-10627/2 од 11. јуна 2014. године („Службени лист града Београда”, број 51/2014), Уредбе Владе Републике Србије о одређивању цена топлотне енергије („Службени гласник РС”, број 125 од 14. новембра 2014. године), и Уредбе
Владе РС о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата
нафте („Службени гласник РС”, број 108/14), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране” на 23. редовној седници, одржаној 1. децембра 2014. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БР. 1/02, 3/02 – ИСПР, 23/02, 2/04, 41/04, 4/05 – ИСПР, 27/05, 2/07, 7/07 – ИСПР, 36/08, 55/08, 34/10, 35/10, 44/11,
49/12, 2/13 И 64/14)
Члан 1.
Члан 3. одлуке мења се и гласи:
„Испоручена топлотна енергија наплаћиваће се по следећим ценама:
За загревање просторија

Ред. бр.

Категорија
потрошача

1.

2.

1.

Стамбени простор

По мерилу количине топлотне енергије

Према загреваној
површини

Према инсталисаној снази за
Тсп= -12,1 oС

дин/m² годишње

дин/kW годишње

дин/kW годишње

дин/m² годишње

дин/kWh

3.

4.

5.

6.

7.

1.302,07

За инсталисану снагу
Тсп= -12,1 oС

3.905,01

Утрошена енергија

466,82

Припрема ПТВ
(топла вода)
дин/m3

8.
6,49

172,04

26. децембар 2014.
1.

2.

1.1

ПДВ 10%

1.2

Продајна цена

2.

Остали потрошачи

2.1

ПДВ 10%

2.2

Продајна цена

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3.

4.

5.
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6.

7.

8.

130,21

390,50

46,68

0,65

17,20

1.432,28

4.295,51

513,50

7,14

189,24
302,87

13.296,54

3.905,01

7,94

1.329,65

390,50

0,79

30,29

14.626,19

4.295,51

8,73

333,16

Члан 2.
За извршење ове одлуке задужује се ОЦ, Маркетинг и продаја.
Члан 3.
Ова одлука по добијању сагласности оснивача, објављује се у „Службеном листу града Београда’’ и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се од 1. јануара 2015. године.
Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране”
Број I-19490/2, 1. децембра 2014. године
Председник
Мирослав Софронић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР
Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу члана 15. став. 1. тачка 1. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12,35/12, 44/12 и 29/13 ),
донела

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
После члана 46. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12,
35/12,44/12 и 29/13) мења се наслов одељка тако што ће уместо „Јавно правобранилаштво” гласити „Општинско правобранилаштво”.
Члан 2.
Члан 47. Статута градске општине Врачар мења се и гласи:
„Послове правне заштите имовинских права и интереса општине врши Општинско правобранилаштво градске општине Врачар.
Организација и делокруг рада, постављење општинског правобраниоца/правобранитељке и његових/њених заменика/
заменица регулисани су посебном одлуком Скупштине општине”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/6, 26. децембра 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу члана 43. став 1. и
члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр. и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др.
Закон) и члана 15. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10,
44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2014. годину („Службени лист града Београда”, бр. 56/14 и 84/14), у даљем
тексту: Одлука, мења се тако што се члан 3. мења и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2014. годину утврђени су у следећим износима, и то:

26. децембар 2014.
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Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама за 2014. годину утврђени су у следећим износима, и то:

26. децембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 3. ове oдлуке распоређују се према
принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, на следеће кориснике:

Екон.клас.

Позиција

Подпозиција

2
1

Извор фин.

Глава

1
1

Функција

Раздео

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I–ХII 2014. ГОДИНЕ

3

4

5

6

7

110
411
412
414
415
416
417
422
423
426
465
01

01
2

1
111
411
412
414
415
422
423
426
465
01

01
3

1
111
411
412
414
415
422
423
465
01

01
4

1
330
411
412
414
415

Опис

8
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Одборнички додатак
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

Укупан оквир
I-XII 2014.
године
9

6.262.770,00
1.128.438,00
188,00
142.675,00
39.161,00
427.592,00
46.000,00
693.546,00
184.576,00
43.322,00
8.968.268,00
8.968.268,00
8.968.268,00
8.968.268,00

3.880.368,00
695.272,00
–
72.050,00
–
157.610,00
585.052,00
36.906,00
5.427.258,00
5.427.258,00
5.427.258,00
5.427.258,00

15.997.351,00
2.867.210,00
–
296.300,00
–
10.000,00
176.470,00

Средства из
Укупни расходи
осталих извора
I-XII 2014. године
I-XII 2014. године
10

11

6.262.770,00
1.128.438,00
188,00
142.675,00
39.161,00
427.592,00
46.000,00
693.546,00
184.576,00
43.322,00
–
8.968.268,00
8.968.268,00
–
8.968.268,00
8.968.268,00

3.880.368,00
695.272,00
–
72.050,00
–
157.610,00
585.052,00
36.906,00
–
5.427.258,00
5.427.258,00
–
5.427.258,00
5.427.258,00

19.347.331,00
19.347.331,00

15.997.351,00
2.867.210,00
–
296.300,00
–
10.000,00
176.470,00
–
19.347.331,00
19.347.331,00
–
19.347.331,00
19.347.331,00

5.920.151,00
1.065.139,00
326.362,00
108.123,00

5.920.151,00
1.065.139,00
326.362,00
108.123,00

19.347.331,00
19.347.331,00
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3

4

5
416
422
423
426
465
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01

01
5

1
330
411
412
414
415
422
465
01

01
6

1
410
411
412
413
414
415
416
421
1
2
3
422
423
1
424
1
425
1
2
3
4
5
426
1
441
444
465
482
511
1
512
1
515
1

01

7

8
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330:
Извори финансирања за Раздео 4:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:
ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Остале текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330:
Извори финансирања за Раздео 5:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Општи економски и комерцијални послови по питању рада и остали
послови
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
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2014.
године
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за постављање рампи за лакше кретање особа са инвалидитетом
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за побољшање услова рада Полицијске управе Врачар
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године и ранијих година
Материјал
Материјал
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Остале текуће дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2014.
године
Машине и опрема
Машине и опрема – распоређени приход од закупа
из 2014. године
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2012. године за набавку софтвера за плате
Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

Број 95 – 9
9
59.727,00
–
–
57.690,00
53.749,00

10

11
59.727,00
–
–
57.690,00
53.749,00
–
7.590.941,00
7.590.941,00
–
7.590.941,00
7.590.941,00

7.590.941,00
7.590.941,00
7.590.941,00
7.590.941,00

1.658.952,00
300.905,00
–
36.041,00
–
14.594,00

1.658.952,00
300.905,00
–
36.041,00
–
–
2.010.492,00
2.010.492,00
–
2.010.492,00
2.010.492,00

2.010.492,00
2.010.492,00
2.010.492,00
2.010.492,00

117.745.466,00
21.018.929,00
723.800,00
3.916.469,00
4.618.974,00
335.618,00
26.436.063,00
26.096.563,00
339.500,00
75.000,00
12.246.485,00
12.246.485,00
105.000,00
105.000,00
7.280.000,00
7.280.000,00

–

8.452.229,00

117.745.466,00
21.018.929,00
723.800,00
3.916.469,00
4.618.974,00
335.618,00
26.436.063,00
26.096.563,00
339.500,00
–
75.000,00
12.246.485,00
12.246.485,00
105.000,00
105.000,00
15.732.229,00
7.280.000,00

112.229,00

112.229,00

600.000,00

600.000,00

240.000,00

240.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

3.344.488,00
3.344.488,00
76.025,00
97.975,00
965.743,00
38.500,00

3.344.488,00
3.344.488,00
76.025,00
97.975,00

21.700.000,00
21.700.000,00

21.700.000,00
21.700.000,00

38.500,00
–
–

478.800,00
478.800,00

220.724.535,00

478.800,00
478.800,00
–
220.724.535,00

Број 95 – 10
1

2

3
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4
07
13

5

6

7

411
423
1
2

3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
424
1

2

425
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
3
4
4.1

4.2

5
426
1
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Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 410:
Општи економски и комерцијални послови
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору – распоређени суфицит из 2012. године за стручно
оспособљавање и усавршавање – ‚‘БГ пракса‘‘ и финансирање сличних
пројеката из области запошљавања и културе
Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од града из
2014. године
Услуге по уговору – међудржавна и међуопштинска сарадња
Услуге по уговору – трансфери и донације из ранијих година
Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од Града из
ранијих година
Услуге по уговору – пренети трансфер од Града за реализацију пројекта
„еШКОЛА”
Услуге по уговору – пренети трансфер од Републике за еколошку
заштиту
Услуге по уговору – пренета средства капиталних трансфера
од града на име надокнаде за загађивање животне средине
из ранијих година
Услуге по уговору – текући добровољни трансфери (донације) из
ранијих година за младе лидере са Врачара
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и
комунално уређење – наменска средства трансфера од града из 2013. и
ранијих година
Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката
и комунално уређење – наменска средства трансфера од града из 2014.
годинe
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2014.
године
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2014.
године
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење школа и предшколских објеката
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење зелених површина и паркова
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење улица и тргова на Врачару
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013.
и ранијих година
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за уређење зелених површина и паркова
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
и ранијих година за уређење улица и тргова на Врачару
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013.
године за уређење улица и тргова на Врачару
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за текуће поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по
програмима „Да лепше изгледа“ и „За безбедније лифтове на Врачару“
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013.
године за уређење школа и предшколских објеката
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из
ранијих година
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013.
године
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
и ранијих година
Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из ранијих
година
Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) из ранијих година
Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у 2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета образовања,
услова боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката
Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у 2012. и ранијим годинама за реализацију пројекта заштите и
унапређења животне средине и побољшања услова живота становника
Врачара
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из ранијих година за уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце
Материјал
Материјал – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2014.
години

26. децембар 2014.
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220.724.535,00
906.904,00
488.198,00

10

11

–
8.931.029,00
8.931.029,00

–
8.931.029,00
229.655.564,00

1.311.367,00
82.356,00

2.218.271,00
488.198,00
82.356,00

12.000,00

12.000,00

1.217.011,00
7.376,00

418.706,00
1.217.011,00
7.376,00

445.338,00

445.338,00

3.815,00

3.815,00

379.312,00

379.312,00

381.170,00

381.170,00

6.140.540,00
4.940.540,00

6.140.540,00
4.940.540,00

1.200.000,00

1.200.000,00

21.686.647,00

49.773.201,00
28.086.554,00

418.706,00

28.086.554,00
28.086.554,00
25.326.052,00

25.326.052,00

1.352.159,00

1.352.159,00

675.512,00

675.512,00

732.831,00

732.831,00
18.921.017,00

18.921.017,00

199.348,00

199.348,00

424.431,00

424.431,00

148.201,00

148.201,00

7.450.000,00

7.450.000,00

500.000,00

500.000,00

989.338,00

989.338,00

779.876,00

779.876,00

8.429.823,00

8.429.823,00

881.974,00

881.974,00

1.614.700,00

1.614.700,00

966.889,00

966.889,00

647.811,00

647.811,00

268.956,00

268.956,00

344.798,00
273.235,00

344.798,00
273.235,00
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1
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13
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Материјал – Матичари – текући наменски трансфер од града у 2013. и
ранијим годинама
Материјал – пренета средства капиталних трансфера од Града за загађивање животне средине из ранијих година
Трансфери осталим нивоима власти
Трансфери основним школама – распоређени приход од закупа из 2014.
године за текуће поправке и одржавање
Текући трансфери – текући добровољни трансфер (донација) у 2012. и
ранијим годинама за побољшање квалитета образовања, услова боравка
у школама на Врачару и одржавања школских објеката
Текући трансфери – текући наменски трансфер од града за реализацију
пројекта „е ШКОЛА”
Текући трансфери – текући добровољни трансфер (донација) за
реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у делу улице
Булевар ослобођења између улица Рудничке и Бокељске
Текуће дотације и трансфери
Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска
општина Врачар – распоређени приход од закупа из 2014. године
Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска
општина Врачар
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 411:
Опште услуге које нису класификоване на другом месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Награде запосленима и остали посебни расходи – текући наменски
трансфер од града у 2014. години за покриће трошкова спровођења
избора
Услуге по уговору
Услуге по уговору – спровођење акције „Подршка врачарским сениоркама и сениорима”
Услуге по уговору – за реализацију пројекта „Помоћ и нега у кући за
здравствено и материјално угрожена стара лица” – распоређени суфицит из 2013. и ранијих година
Услуге по уговору – Превоз старих лица и особа са инвалидитетом
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге
Текуће дотације и трансфери
Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач градска
општина Врачар
Текуће дотације и трансфери за ублажавање последица поплава на
територији града Београда
Накнаде из буџета
Накнаде из буџета
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета у случају смрти
Накнаде из буџета за образовање
Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери
(донације) у 2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар
Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер (донације) у 2012. години за унапређење образовања и побољшање услова
боравка у врачарским школама
Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за побољшање квалитета образовања на
територији општине Врачар
Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за награђивање ученика који показују успех и
резултате у образовном раду
Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за награђивање врачарских ученика
Накнаде из буџета – Текући наменски трансфер од Републике у 2014.
години за помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица која су тренутно настањена на територији општине
Врачар
Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери
(донације) у 2014. години за побољшање квалитета образовања на
територији општине Врачар
Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери
(донације) у 2014. години за куповину мајица за ђаке прваке школа на
општини Врачар
Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери
(донације) у 2014. години за куповину рачунара поводом акције „Ја сам
супер, буди и ти”
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6.769.432,00
6.769.432,00

10
23.394,00

11
23.394,00

48.169,00

48.169,00

1.027.545,00

7.796.977,00
6.769.432,00

386.422,00

386.422,00

129.125,00

129.125,00

511.998,00

511.998,00

350.000,00
250.000,00

350.000,00
250.000,00

100.000,00

100.000,00

1.485.235,00
20.154.303,00
8.871.359,00
30.510.897,00

–
36.112.890,00
1.485.235,00
20.154.303,00
8.871.359,00
66.623.787,00

–

446.100,00
446.100,00

446.100,00
446.100,00

1.739.455,00
1.500.655,00

3.956.514,00

5.695.969,00
1.500.655,00

3.956.514,00

3.956.514,00

36.112.890,00

36.112.890,00

238.800,00
762.000,00
762.000,00
3.006.392,00
1.846.392,00

238.800,00
762.000,00
762.000,00
3.006.392,00
1.846.392,00

1.160.000,00

1.160.000,00

2.627.071,00
1.236.071,00
1.222.700,00
168.300,00

4.236.010,00

3.144.010,00
1.345.803,00

6.863.081,00
1.236.071,00
1.222.700,00
168.300,00
3.144.010,00
1.345.803,00

139.210,00

139.210,00

1.129.500,00

1.129.500,00

500.000,00

500.000,00

29.497,00

29.497,00

415.000,00

415.000,00

560.000,00

560.000,00

117.000,00

117.000,00

145.000,00

145.000,00
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4

5
481

6
1
2

483
484
1
499
1
2
01
07
08
13
15
2

620
411
412
413
1
414
1
415
1
416
1
421
1
2
422
1
423
1
2
425
1
426
1
465
482
1
2
3
4
512
1
515
1
01

01
07
08
13
15

01
07
08
13
15

7

8
Дотације невладиним организацијама
Дотације невладиним организацијама
Дотације политичким странкама (0,15%)
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока
Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 160:
ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Стални трошкови
Стални трошкови
Трошкови путовања
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2014.
године
Материјал
Материјал
Остале текуће дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе и казне
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину
Порези, обавезне таксе и казне
Порези, обавезне таксе и казне
ПДВ на закуп
Машине и опрема
Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2014. године
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за Раздео 6:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:
Укупно извори финансирања:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ИЗДАЦИ
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9
1.801.684,00
1.344.482,00
457.202,00
2.111.711,00
321.700,00

10

–

11
1.801.684,00
1.344.482,00
457.202,00
2.111.711,00
321.700,00

321.700,00

321.700,00

846.114,00
10.000,00
836.114,00

846.114,00
10.000,00
836.114,00
–
13.216.127,00
861.100,00
822.000,00
3.956.514,00
3.144.010,00
21.999.751,00

13.216.127,00

13.216.127,00

861.100,00
822.000,00
3.956.514,00
3.144.010,00
8.783.624,00

18.183.329,00
3.255.116,00
80.000,00
80.000,00
110.000,00
110.000,00
1.292.000,00
1.292.000,00
2.144.080,00
2.144.080,00
5.584.000,00
2.284.000,00
3.300.000,00
75.000,00
75.000,00
1.743.630,00
1.468.630,00
275.000,00
5.246.939,00
5.246.939,00

18.183.329,00
3.255.116,00
80.000,00
80.000,00
110.000,00
110.000,00
1.292.000,00
1.292.000,00
2.144.080,00
2.144.080,00
5.584.000,00
2.284.000,00
3.300.000,00
75.000,00
75.000,00
1.743.630,00
1.468.630,00
275.000,00
5.246.939,00
5.246.939,00

361.000,00
361.000,00
137.655,00
44.362.280,00
38.017.525,00
2.820.920,00
30.000,00
3.493.835,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00

361.000,00
361.000,00
137.655,00
44.362.280,00
38.017.525,00
2.820.920,00
30.000,00
3.493.835,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
–
82.755.029,00
82.755.029,00
–
352.808.581,00
2.346.335,00
822.000,00
33.041.846,00
12.015.369,00
401.034.131,00
–
396.152.871,00
2.346.335,00
822.000,00
33.041.846,00
12.015.369,00
444.378.421,00

82.755.029,00
82.755.029,00
352.808.581,00

352.808.581,00

2.346.335,00
822.000,00
33.041.846,00
12.015.369,00
48.225.550,00

396.152.871,00

396.152.871,00

2.346.335,00
822.000,00
33.041.846,00
12.015.369,00
48.225.550,00
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Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:
„Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Врачар за 2014. годину, увећан је за:
– Текуће наменске трансфере од града у 2014. години за
покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен
ради закључења брака, у износу од 285.235,00 динара;
– Текући наменски трансфер од града у 2014. години за
исплату накнада за рад лицима ангажованим на пословима
спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда у градским општинама, у износу од 446.100,00 динара;
– Текуће наменске трансфере од града у 2014. години
за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално
уређење, у износу од 1.200.000,00 динара;
– Текуће наменске трансфере од републике у 2014. години за исплату новчане помоћи интерно расељеним лицима
са КиМ, тренутно настањеним на територији општине Врачар, у износу од 415.000,00 динара;
– Текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за побољшање квалитета образовања на територији
општине Врачар, у износу од 560.000,00 динара;
– Текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за куповину мајица за ђаке прваке школа на општини
Врачар, у износу од 117.000,00 динара;
– Текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за куповину рачунара поводом акције „Ја сам супер,
буди и ти”, у износу од 145.000,00 динара.”
Члан 4.
Члан 10. мења се и гласи:
„Наменска средства ће се користити у складу са Законом
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/2013 – усклађени дин. изн.),
за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, и то:
– 7.280.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године – функција 410;
– 21.700.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2014. године;
– 25.326.052,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године – функција 411;
– 1.352.159,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године за уређење
школа и предшколских објеката;
– 675.512,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године за уређење
зелених површина и паркова;
– 732.831,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године за уређење
улица и тргова на Врачару;
– 6.769.432,00 динара – Трансфери основним школама
– распоређени приход од закупа из 2014. године за текуће
поправке и одржавање;
– 250.000,00 динара – Текуће дотације и трансфери за
установе чији је оснивач градска општина Врачар – распоређени приход од закупа из 2014. године;
– 5.246.939,00 динара – Текуће поправке и одржавање
– распоређени приход од закупа из 2014. године – ЈП „Пословни простор Врачар”;
– 100.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2014. године – ЈП „Пословни простор
Врачар”;
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– 80.000,00 динара – Нематеријална имовина– распоређени приход од закупа из 2014. године – ЈП „Пословни
простор Врачар”.
Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:
„У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава сталне
буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.”
Члан 6.
Члан 12. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 836.114,00 динара и користиће се у складу са Законом
за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/1, 26. децембра 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу члана 43. став
1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр.
и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/13 – др.
закон) и члана 15. став 1. тачка 2) Статута градске општине
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10,
44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2015. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета градске општине
Врачар у 2015. години, утврђују се у износу од 439.904.700,00
динара.
Члан 2.
Приходи и примања из члана 1. став 1. ове oдлуке
састоје се од прихода и примања утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина
и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2015. години.
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Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни
фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2015. годину утврђени су у следећим износима, и то:
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Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама за 2015. годину утврђени су у следећим износима, и то:
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Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 24.005.982,00 динара из члана 3. ове одлуке, биће
обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 3. ове одлуке распоређују се према
принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са програмском, функционалном, економском и класификацијом према изворима финансирања, на следеће кориснике:

Раздео

Глава

Програмска
класификација

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања

Позиција

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I–ХII 2015. ГОДИНЕ

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Опис

Укупан
оквир I-XII
2015. године

8

9

10

11

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
и спољни послови

0602

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе
и градских општина
411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.715.000,00

5.715.000,00

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

1.022.985,00

1.022.985,00
100.000,00

414

01

Социјална давања запосленима

100.000,00

415

01

Накнаде трошкова за запослене

112.000,00

112.000,00

417

01

Одборнички додатак

462.000,00

462.000,00

422

01

Трошкови путовања

40.000,00

40.000,00

423

01

Услуге по уговору

25.000,00

25.000,00

426

01

Материјал

90.000,00

90.000,00

465

01

Остале текуће дотације и трансфери

748.665,00

748.665,00

481

01

Дотације политичким странкама (0,105%)

336.708,00

336.708,00

Приходи из буџета

8.652.358,00

8.652.358,00

Укупно за функцију 110

8.652.358,00

8.652.358,00

Приходи из буџета

8.652.358,00

8.652.358,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

8.652.358,00

8.652.358,00

680.000,00

680.000,00

Приходи из буџета

680.000,00

680.000,00

Укупно за функцију 110

680.000,00

680.000,00

Приходи из буџета

680.000,00

680.000,00

Укупно за пројекат 0602-1001

680.000,00

680.000,00

Приходи из буџета

9.332.358,00

9.332.358,00

Укупно за програм 0602

9.332.358,00

9.332.358,00

Приходи из буџета

9.332.358,00

9.332.358,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

9.332.358,00

9.332.358,00

Извори финансирања за функцију 110
01

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01
0602-1001

–

ПРОЈЕКАТ Манифестације градске општине Врачар
423

01

Услуге по уговору

–

Извори финансирања за функцију 110
01

–

Извори финансирања за пројекат 0602-1001
01

–

Извори финансирања за програм 0602
01

–

Извори финансирања за Раздео 1
01
2

Средства из
осталих
Укупни расходи
извора I-XII I-XII 2015. године
2015. године

1
111
0602
0602-0001

–

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

–

Извршни и законодавни органи

–

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

–

411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

3.555.000,00

3.555.000,00

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

636.345,00

636.345,00

414

01

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

415

01

Накнаде трошкова за запослене

79.255,00

79.255,00

422

01

Трошкови путовања

25.000,00

25.000,00

423

01

Услуге по уговору

161.000,00

161.000,00

426

01

Материјал

700.000,00

700.000,00

26. децембар 2014.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

465

01

7

8
Остале текуће дотације и трансфери

Број 95 – 19
9

Приходи из буџета

5.722.305,00

5.722.305,00

Укупно за функцију 111

5.722.305,00

5.722.305,00

Приходи из буџета

5.722.305,00

5.722.305,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

5.722.305,00

5.722.305,00

Приходи из буџета

5.722.305,00

5.722.305,00

Укупно за програм 0602

5.722.305,00

5.722.305,00

Приходи из буџета

5.722.305,00

5.722.305,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2

5.722.305,00

5.722.305,00

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

–

Извори финансирања за програм 0602
01

–

–

Извори финансирања за Раздео 2
01
3

1
111
0602
0602-0001

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

–

Извршни и законодавни органи

–

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

–

411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

14.580.611,00

14.580.611,00

2.609.929,00

414

01

2.609.929,00

Социјална давања запосленима

200.000,00

415

200.000,00

01

Накнаде трошкова за запослене

297.000,00

297.000,00

422

01

Трошкови путовања

10.000,00

10.000,00

423

01

Услуге по уговору

10.000,00

10.000,00

465

01

Остале текуће дотације и трансфери

1.910.060,00

1.910.060,00

Приходи из буџета

19.617.600,00

19.617.600,00

Укупно за функцију 111

19.617.600,00

19.617.600,00

Приходи из буџета

19.617.600,00

19.617.600,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

19.617.600,00

19.617.600,00

Приходи из буџета

19.617.600,00

19.617.600,00

Укупно за програм 0602

19.617.600,00

19.617.600,00

Приходи из буџета

19.617.600,00

19.617.600,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3

19.617.600,00

19.617.600,00

Извори финансирања за функцију 111
01

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

–

Извори финансирања за програм 0602
01

–

Извори финансирања за Раздео 3
01
4

1
330
0602
0602-0004

–

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

–

Судови

–

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правобранилаштво

–

411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.400.000,00

5.400.000,00

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

966.600,00

966.600,00

414

01

Социјална давања запосленима

150.000,00

150.000,00

415

01

Накнаде трошкова за запослене

120.000,00

120.000,00

422

01

Трошкови путовања

426

01

Материјал

465

01

5.000,00

5.000,00

60.869,00

60.869,00

707.400,00

707.400,00

Приходи из буџета

7.409.869,00

7.409.869,00

Укупно за функцију 330

7.409.869,00

7.409.869,00

Приходи из буџета

7.409.869,00

7.409.869,00

Укупно за програмску активност 0602-0004

7.409.869,00

7.409.869,00

Приходи из буџета

7.409.869,00

7.409.869,00

Укупно за програм 0602

7.409.869,00

7.409.869,00

Приходи из буџета

7.409.869,00

7.409.869,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4

7.409.869,00

7.409.869,00

Остале текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 330

01

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
01

–

Извори финансирања за програм 0602
01

–

Извори финансирања за Раздео 4
01
5

1
330

11
465.705,00

Извори финансирања за функцију 111
01

10

465.705,00

–

ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР

–

Судови

–

Број 95 – 20
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

0602

8

26. децембар 2014.
9

10

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0005

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Заштитник грађана
411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

01

414

01

415

–
1.764.000,00

1.764.000,00

Социјални доприноси на терет послодавца

315.756,00

315.756,00

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

01

Накнаде трошкова за запослене

37.000,00

37.000,00

422

01

Трошкови путовања

465

01

Остале текуће дотације и трансфери

5.000,00

5.000,00

231.084,00

231.084,00

Приходи из буџета

2.452.840,00

2.452.840,00

Укупно за функцију 330

2.452.840,00

2.452.840,00

Приходи из буџета

2.452.840,00

2.452.840,00

Укупно за програмску активност 0602-0005

2.452.840,00

2.452.840,00

Приходи из буџета

2.452.840,00

2.452.840,00

Укупно за програм 0602

2.452.840,00

2.452.840,00

Приходи из буџета

2.452.840,00

2.452.840,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5

2.452.840,00

2.452.840,00

Извори финансирања за функцију 330
01

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0005
01

–

Извори финансирања за програм 0602
01

–

Извори финансирања за Раздео 5
01
6

11

1
410
0602
0602-0001

–

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

–

Општи економски и комерцијални послови по питању рада
и остали послови

–

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

–

411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

413

01

Накнаде у натури

414

01

415
416

108.430.700,00

108.430.700,00

19.409.050,00

19.409.050,00

500.000,00

500.000,00

Социјална давања запосленима

3.890.000,00

3.890.000,00

01

Накнаде трошкова за запослене

5.147.945,00

5.147.945,00

01

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

01

Стални трошкови

422

01

Трошкови путовања

423

01

Услуге по уговору

424

01

Специјализоване услуге

425

01

Текуће поправке и одржавање

27.015.112,00

01

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2015.
године

27.015.112,00

13

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године

5.000.000,00

5.000.000,00

13

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2013. године и ранијих година

1.091.021,00

1.091.021,00

426

01

Материјал

441

01

Отплата домаћих камата

444

01

Пратећи трошкови задуживања

465

01

Остале текуће дотације и трансфери

482

01

Порези, обавезне таксе и казне

511
01

1

512

255.528,00

255.528,00

18.300.000,00

18.300.000,00

75.000,00

75.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

170.000,00

170.000,00
6.091.021,00

27.015.112,00

3.242.888,00

3.242.888,00

45.000,00

45.000,00

175.000,00

175.000,00

14.442.750,00

14.442.750,00

25.000,00

25.000,00

Зграде и грађевински објекти

4.000.000,00

4.000.000,00

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2015. године

4.000.000,00

Машине и опрема

66.000,00
66.000,00

01

1

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2015. године

13

2

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2014. године

4.000.000,00
1.004.793,00

1.070.793,00

1.004.793,00

1.004.793,00

66.000,00

Извори финансирања за функцију 410
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 410

–
208.189.973,00
208.189.973,00

208.189.973,00
7.095.814,00

7.095.814,00

7.095.814,00

215.285.787,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0001

0602-0006

–
208.189.973,00
208.189.973,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Информисање
423

01

33.106.133,00

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 410

208.189.973,00
7.095.814,00

7.095.814,00

7.095.814,00

215.285.787,00
–

7.163.800,00

7.163.800,00
–

26. децембар 2014.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

01

8

Број 95 – 21
9

10

7.163.800,00

7.163.800,00

Укупно за функцију 410

7.163.800,00

7.163.800,00

Приходи из буџета

7.163.800,00

7.163.800,00

Укупно за програмску активност 0602-0006

7.163.800,00

7.163.800,00

565.000,00

565.000,00

Приходи из буџета

565.000,00

565.000,00

Укупно за функцију 410

565.000,00

565.000,00

Приходи из буџета

565.000,00

565.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0007

565.000,00

565.000,00

646.234,00

646.234,00

Приходи из буџета

646.234,00

646.234,00

Укупно за функцију 410

646.234,00

646.234,00

Приходи из буџета

646.234,00

646.234,00

Укупно за програмску активност 0602-0008

646.234,00

646.234,00

995.615,00

995.615,00

30.000,00

30.000,00

Приходи из буџета

1.025.615,00

1.025.615,00

Укупно за функцију 410

1.025.615,00

1.025.615,00

Приходи из буџета

1.025.615,00

1.025.615,00

Укупно за пројекат 0602-1002

1.025.615,00

1.025.615,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006
01
0602-0007

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе
423

01

Услуге по уговору

–

Извори финансирања за функцију 410
01

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0007
01
0602-0008

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Програм националних мањина
423

01

Услуге по уговору

–

Извори финансирања за функцију 410
01

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0008
01
0602-1002

–

ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност
423

01

Услуге по уговору

426

01

Материјал

–

Извори финансирања за функцију 410
01

–

Извори финансирања за пројекат 0602-1002
01
0602-1004

–

ПРОЈЕКАТ Постављање рампи за лакше кретање особа
са инвалидитетом
425

–

Текуће поправке и одржавање

380.000,00

01

1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2015.
године

380.000,00

13

2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2013. године и ранијих година

25.000,00

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 410

25.000,00

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 0602-1004

2002

380.000,00

380.000,00
25.000,00

25.000,00

25.000,00

405.000,00
–

380.000,00
380.000,00

380.000,00
25.000,00

25.000,00

25.000,00

405.000,00

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

–

ПРОЈЕКАТ Врачунари
425

25.000,00
–

380.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1004
01

405.000,00
380.000,00

Извори финансирања за функцију 410
01

2002-1007

11

Приходи из буџета

–

Текуће поправке и одржавање

1.850.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

01

1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2015.
године
Машине и опрема

10.754.000,00

10.754.000,00

01

1

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2015. године

10.754.000,00

10.754.000,00

Приходи из буџета

12.604.000,00

12.604.000,00

Укупно за функцију 410

12.604.000,00

12.604.000,00

Приходи из буџета

12.604.000,00

12.604.000,00

Укупно за пројекат 2002-1007

12.604.000,00

12.604.000,00

512

Извори финансирања за функцију 410
01

–

Извори финансирања за пројекат 2002-1007
01
411
0602
0602-0001
423
01

1

–

Општи економски и комерцијални послови

–

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

–

Услуге по уговору

220.000,00

Услуге по уговору – међудржавна и међуопштинска сарадња

220.000,00

8.376,00

228.376,00
220.000,00
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9

Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од Града
из ранијих година
Текуће поправке и одржавање

7.500.000,00

Текуће поправке и одржавање – активности усмерене на побољшање живота
грађана Врачара – распоређени приход од закупа из 2015. године

7.500.000,00

10

11

8.376,00

8.376,00

2.789.394,00

10.289.394,00
7.500.000,00

13

2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2014. године

2.321.956,00

2.321.956,00

15

3

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфери (донације)
у 2014. години за помоћ становништву угроженом поплавама на територији
града Београда

467.438,00

467.438,00

Машине и опрема – текући добровољни трансфери (донације)
у 2014. години за помоћ становништву угроженом поплавама
на територији града Београда

123.200,00

123.200,00

15

Извори финансирања за функцију 411
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 411

–
7.720.000,00

7.720.000,00
2.321.956,00

7.720.000,00

599.014,00

2.920.970,00

10.640.970,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за програмску активност 0602-0001

0602-1003

–
7.720.000,00

7.720.000,00
2.321.956,00

7.720.000,00

2.321.956,00

599.014,00

599.014,00

2.920.970,00

10.640.970,00

ПРОЈЕКАТ Унапређење рада установа чији је оснивач Градска
општина Врачар
465

2.321.956,00

599.014,00

–

Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина
Врачар

27.680.000,00

27.680.000,00

01

1

Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина
Врачар – распоређени приход од закупа из 2015. године

17.280.000,00

17.280.000,00

01

2

Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска општина
Врачар – за НУ „Божидар Аџија” у ликвидацији

10.400.000,00

10.400.000,00

Приходи из буџета

27.680.000,00

27.680.000,00

Укупно за функцију 411

27.680.000,00

27.680.000,00

Приходи из буџета

27.680.000,00

27.680.000,00

Укупно за пројекат 0602-1003

27.680.000,00

27.680.000,00

Извори финансирања за функцију 411
01

–

Извори финансирања за пројекат 0602-1003
01
2002

–

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-1002

–

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа
425

–

Текуће поправке и одржавање

258.125,00

258.125,00

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација)
из ранијих година за побољшање квалитета образовања, услова боравка
у школама на Врачару и одржавања школских објеката

258.125,00

258.125,00

15

1

Трансфери осталим нивоима власти

3.500.000,00

01

1

Трансфери основним школама – распоређени приход од закупа из 2015.
године за текуће поправке и одржавање

3.500.000,00

13

2

Трансфери основним школама – распоређени приход од закупа
из 2014. године за текуће поправке и одржавање

15

3

Текући трансфери – текући добровољни трансфер (донација) из ранијих
година за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама
на Врачару и одржавања школских објеката

463

23.735,00

22.015,00

22.015,00

1.720,00

1.720,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 411

–
3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00
22.015,00

22.015,00

259.845,00

259.845,00

281.860,00

3.781.860,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1002
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за пројекат 2002-1002

2002-1008

3.523.735,00
3.500.000,00

–
3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00
22.015,00

22.015,00

259.845,00

259.845,00

281.860,00

3.781.860,00

ПРОЈЕКАТ „еШКОЛА”

–

423

15

Услуге по уговору – пренети трансфер од Града за реализацију
пројекта „еШКОЛА”

445.338,00

445.338,00

463

15

Текући трансфери – текући наменски трансфер од Града за реализацију
пројекта „еШКОЛА”

129.125,00

129.125,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

574.463,00

574.463,00

Укупно за функцију 411

574.463,00

574.463,00

Извори финансирања за функцију 411

–

26. децембар 2014.
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10

Извори финансирања за пројекат 2002-1008
15
2002-1009

–

Неутрошена средства донација из претходних година

574.463,00

574.463,00

Укупно за пројекат 2002-1008

574.463,00

574.463,00

381.170,00

381.170,00

ПРОЈЕКАТ Млади лидери са Врачара
423

–

15

Услуге по уговору – текући добровољни трансфери (донације) из ранијих
година за младе лидере са Врачара

15

Неутрошена средства донација из претходних година

381.170,00

381.170,00

Укупно за функцију 411

381.170,00

381.170,00

Неутрошена средства донација из претходних година

381.170,00

381.170,00

Укупно за пројекат 2002-1009

381.170,00

381.170,00

Извори финансирања за функцију 411

–

Извори финансирања за пројекат 2002-1009
15
0701

–

ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-1001

–

ПРОЈЕКАТ Увођења зоне успореног саобраћаја
463

11

15

Текући трансфери – текући добровољни трансфер (донација) за реализацију
пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у делу улице Булевар ослобођења
између улица Рудничке и Бокељске

15

–
511.998,00

511.998,00

Неутрошена средства донација из претходних година

511.998,00

511.998,00

Укупно за функцију 411

511.998,00

511.998,00

Неутрошена средства донација из претходних година

511.998,00

511.998,00

Укупно за пројекат 0701-1001

511.998,00

511.998,00

Извори финансирања за функцију 411

–

Извори финансирања за пројекат 0701-1001
15
0701-1002

–

ПРОЈЕКАТ Безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Врачар

–

423

15

Услуге по уговору – текући наменски трансфер од Града у 2014. години

1.000.000,00

1.000.000,00

481

15

Дотације невладиним организацијама – текући наменски трансфер
од Града у 2014. години

2.000.000,00

2.000.000,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 411

3.000.000,00

3.000.000,00

Неутрошена средства донација из претходних година

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за пројекат 0701-1002

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 411

–

Извори финансирања за пројекат 0701-1002
15
0401
0401-0001
423

–

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине
и природних вредности

–

Услуге по уговору

383.127,00

383.127,00

3.815,00

3.815,00

Услуге по уговору – пренета средства капиталних трансфера од Града
на име надокнаде за загађивање животне средине из ранијих година

379.312,00

379.312,00

647.811,00

647.811,00

48.169,00

48.169,00

15

1

Услуге по уговору – пренети трансфер од Републике
за еколошку заштиту

15

2

425

15

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација)
из ранијих година за реализацију пројекта заштите и унапређења животне
средине и побољшања услова живота становника Врачара

426

15

Материјал – пренета средства капиталних трансфера од Града за загађивање
животне средине из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година

1.079.107,00

1.079.107,00

Укупно за функцију 411

1.079.107,00

1.079.107,00

Неутрошена средства донација из претходних година

1.079.107,00

1.079.107,00

Укупно за програмску активност 0401-0001

1.079.107,00

1.079.107,00

Извори финансирања за функцију 411

–

Извори финансирања за програмску активност 0401-0001
15
0601
0601-0014
423

01

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге

–

Услуге по уговору

424

–

512.000,00

512.000,00

Специјализоване услуге

5.115.713,00

5.115.713,00

5.115.713,00

5.115.713,00

15

1

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката
и комунално уређење – наменска средства трансфера од Града из 2014.
и ранијих година
Текуће поправке и одржавање

10.670.000,00

01

1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2015. године

10.670.000,00

13

2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године за уређење улица и тргова на Врачару

103.708,00

103.708,00

13

3

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2013. и ранијих година за уређење улица и тргова на Врачару

264.490,00

264.490,00

425

1.989.512,00

12.659.512,00
10.670.000,00
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Текуће поправке и одржавање – распоређени приход
од закупа из 2013. и ранијих година за текуће поправке
и одржавање стамбених зграда на Врачару по програмима
„Да лепше изгледа“ и „За безбедније лифтове на Врачару“
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Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2013. и ранијих година

26. децембар 2014.
9

10

1.083.502,00

537.812,00

537.812,00

Извори финансирања за функцију 411
01

Приходи из буџета

11

1.083.502,00

–
11.182.000,00

11.182.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.989.512,00

1.989.512,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

5.115.713,00

5.115.713,00

7.105.225,00

18.287.225,00

Укупно за функцију 411

11.182.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014
01

Приходи из буџета

–
11.182.000,00

11.182.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.989.512,00

1.989.512,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

5.115.713,00

5.115.713,00

7.105.225,00

18.287.225,00

Укупно за програмску активност 0601-0014
160
0602
0602-0001

11.182.000,00

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

–

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

–

424

01

Специјализоване услуге

250.000,00

481

01

Дотације невладиним организацијама

900.000,00

900.000,00

483

01

Новчане казне и пенали по решењу судова

735.606,00

735.606,00

7.400.000,00

7.400.000,00

499

Средства резерве

250.000,00

01

1

Стална резерва

400.000,00

400.000,00

01

2

Текућа резерва

7.000.000,00

7.000.000,00

Приходи из буџета

9.285.606,00

9.285.606,00

Укупно за функцију 160

9.285.606,00

9.285.606,00

Приходи из буџета

9.285.606,00

9.285.606,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

9.285.606,00

9.285.606,00

Извори финансирања за функцију 160
01

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01
1301
1301-0001

–

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

–

465

01

Текуће дотације и трансфери

472

01

Накнаде из буџета

481

01

Дотације невладиним организацијама

400.000,00

60.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

1.060.000,00

1.060.000,00

Укупно за функцију 160

1.060.000,00

1.060.000,00

Приходи из буџета

1.060.000,00

1.060.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0001

1.060.000,00

1.060.000,00

–

Извори финансирања за функцију 160
01

–

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001
01
1201
1201-0002

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву

–

472

01

Накнаде из буџета

481

01

Дотације невладиним организацијама

87.500,00

87.500,00

875.000,00

875.000,00

Приходи из буџета

962.500,00

962.500,00

Укупно за функцију 160

962.500,00

962.500,00

Приходи из буџета

962.500,00

962.500,00

Укупно за програмску активност 1201-0002

962.500,00

962.500,00

Извори финансирања за функцију 160
01

–

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002
01
0901

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи
472

400.000,00

60.000,00

Накнаде из буџета

–

–
–
350.000,00

350.000,00

01

1

Накнаде из буџета

150.000,00

150.000,00

01

2

Накнаде из буџета у случају смрти

200.000,00

200.000,00

Приходи из буџета

350.000,00

350.000,00

Укупно за функцију 160

350.000,00

350.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001

–

–
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9

10

350.000,00

350.000,00

Укупно за програмску активност 0901-0001

350.000,00

350.000,00

1.475.000,00

1.475.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дечја заштита
472

Накнаде из буџета
01

1

Накнаде из буџета

01

2

Накнаде из буџета за децу и породицу

–
225.000,00

225.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

Приходи из буџета

1.475.000,00

1.475.000,00

Укупно за функцију 160

1.475.000,00

1.475.000,00

Приходи из буџета

1.475.000,00

1.475.000,00

Укупно за програмску активност 0901-0006

1.475.000,00

1.475.000,00

Услуге по уговору

3.750.000,00

3.750.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

–

Извори финансирања за програмску активност 0901-0006
01
0901-1001

–

ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениоркама и сениорима
423
01

1

Услуге по уговору – спровођење акције „Подршка врачарским
сениоркама и сениорима”

01

2

Услуге по уговору – Превоз старих лица и особа
са инвалидитетом настањених на територији
ГО Врачар

424

01

Специјализоване услуге

465

01

Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач
Градска општина Врачар

–

80.000,00

80.000,00

195.000,00

195.000,00

Приходи из буџета

4.025.000,00

4.025.000,00

Укупно за функцију 160

4.025.000,00

4.025.000,00

Приходи из буџета

4.025.000,00

4.025.000,00

Укупно за пројекат 0901-1001

4.025.000,00

4.025.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

–

Извори финансирања за пројекат 0901-1001
01
2002

–

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-1001

–

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика
463

01

Текући трансфери – Исхрана и смештај ученика

–
1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 160

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за пројекат 2002-1001

1.000.000,00

1.000.000,00

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Укупно за функцију 160

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Укупно за пројекат 2002-1003

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

–

Извори финансирања за пројекат 2002-1001
01
2002-1003

–

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
463

01

Текући трансфери – Превоз ученика

–

Извори финансирања за функцију 160
01

–

Извори финансирања за пројекат 2002-1003
01
2002-1004

–

ПРОЈЕКАТ Награде ученика
472

11

Приходи из буџета

–

Накнаде из буџета

1.750.000,00
1.750.000,00

1.030.375,00

2.780.375,00

01

1

Накнаде из буџета

15

2

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни
трансфери (донације) у 2014. години за побољшање
квалитета образовања на територији општине Врачар

560.000,00

560.000,00

15

3

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни
трансфер (донације) из ранијих година за унапређење
образовања и побољшање услова боравка у врачарским школама

139.210,00

139.210,00

15

4

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни
трансфери (донације) из ранијих година за побољшање
квалитета образовања на територији
општине Врачар

221.668,00

221.668,00

15

5

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни
трансфери (донације) из ранијих година за награђивање
ученика који показују успех и резултате
у образовном раду

80.000,00

80.000,00

15

6

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни
трансфери (донације) из ранијих година за награђивање
врачарских ученика

29.497,00

29.497,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

1.750.000,00

–
1.750.000,00

1.750.000,00
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9

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 160

1.750.000,00

10

1.030.375,00

1.030.375,00

2.780.375,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1004
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за пројекат 2002-1004

2002-1005

–
1.750.000,00
1.750.000,00

1.750.000,00
1.030.375,00

1.030.375,00

1.030.375,00

2.780.375,00

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења
463

01

Текући трансфери – Превоз ученика на међународна
и републичка такмичења

–
150.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Укупно за функцију 160

150.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Укупно за пројекат 2002-1005

150.000,00

150.000,00

Накнаде из буџета

355.000,00

355.000,00

Накнаде из буџета

355.000,00

355.000,00

Приходи из буџета

355.000,00

355.000,00

Укупно за функцију 160

355.000,00

355.000,00

Приходи из буџета

355.000,00

355.000,00

Укупно за пројекат 2002-1006

355.000,00

355.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

–

Извори финансирања за пројекат 2002-1005
01
2002-1006

–

ПРОЈЕКАТ Остали програми
472
01

1

–

Извори финансирања за функцију 160
01

–

–

Извори финансирања за пројекат 2002-1006
01
2

620
0602
0602-0001

11

1.030.375,00

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”

–

Развој заједнице

–

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

–

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

–

411

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

01

Социјални доприноси на терет послодавца

413

01

Накнаде у натури

414

01

Социјална давања запосленима

16.060.000,00

16.060.000,00

3.125.000,00

3.125.000,00

90.000,00

90.000,00

650.000,00

650.000,00
1.300.000,00

415

01

Накнаде трошкова за запослене

1.300.000,00

416

01

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.250.000,00

2.250.000,00

421

01

Стални трошкови

6.797.000,00

6.797.000,00

422

01

Трошкови путовања

423

01

Услуге по уговору

425

01

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2015. године

426

01

Материјал

465

01

Остале текуће дотације и трансфери

482

80.000,00

80.000,00

1.878.000,00

1.878.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

620.000,00

620.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

Порези,обавезне таксе и казне

44.000.000,00

44.000.000,00

01

1

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

41.000.000,00

41.000.000,00

01

2

Порези, обавезне таксе и казне

3.000.000,00

3.000.000,00

512

01

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2015. године

350.000,00

515

01

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2015. године

350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

Приходи из буџета

93.700.000,00

93.700.000,00

Укупно за функцију 620:

93.700.000,00

93.700.000,00

Приходи из буџета

93.700.000,00

93.700.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

93.700.000,00

93.700.000,00

395.369.728,00

395.369.728,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

–

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

–

Извори финансирања за Раздео 6:
01

Приходи из буџета

–

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

11.454.297,00

11.454.297,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

12.551.685,00

12.551.685,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6

395.369.728,00

395.369.728,00

439.904.700,00

439.904.700,00

Укупно извори финансирања:
01

Приходи из буџета

–

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

11.454.297,00

11.454.297,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

12.551.685,00

12.551.685,00

439.904.700,00 24.005.982,00

463.910.682,00

УКУПНО ИЗДАЦИ

26. децембар 2014.
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Члан 6.
Програми, програмске активности и пројекти наведени у члану 5. ове одлуке имају следеће циљеве, индикаторе и вредности:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Члан 7.
У случају да једaн ниво власти својим актом определи
другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и
у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13).
Члан 8.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Врачар
за 2015. годину, увећан је за:
– пренете неутрошене наменске трансфере од града и републике из 2014. и ранијих година у износу од
9.129.848,00 динара;
– пренета неутрошена средства текућих трансфера од
физичких и правних лица (донацијe) из 2014. и ранијих година у износу од 3.421.837,00 динара;
– пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2014. године у износу од 8.452.472,00 динара;
– пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2013. и ранијих година у износу од 3.001.825,00 динара.
Средства из става 1. алинеје 1. и 2. овог члана распоређују се за исте намене зa које су и била распоређена или
добијена у претходним годинама.
Члан 9.
Наменска средства ће се користити у складу са Законом
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/2014 – усклађени дин. изн.),
за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, и то:
– 27.015.112,00 динара – Текуће поправке и одржавање,
Функција 410, Програмска активност 0602-0001 – распоређени приход од закупа из 2015. године;
– 4.000.000,00 динара – Зграде и грађевински објекти,
Функција 410, Програмска активност 0602-0001– распоређени приход од закупа из 2015. године;
– 66.000,00 динара – Машине и опрема, Функција 410,
Програмска активност 0602-0001 – распоређени приход од
закупа из 2015. године;
– 380.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање,
Функција 410, Пројекат 0602-1004 – распоређени приход од
закупа из 2015. године;
– 1.850.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање,
Функција 410, Пројекат 2002-1007 – распоређени приход од
закупа из 2015. године;
– 10.754.000,00 динара – Машине и опрема, Функција
410, Пројекат 2002-1007 – распоређени приход од закупа из
2015. године;
– 7.500.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање,
Функција 411, Програмска активност 0602-0001 – распоређени приход од закупа из 2015. године;
– 17.280.000,00 динара – Текуће дотације и трансфери
за установе чији је оснивач градска општина Врачар, Функција 411, Пројекат 0602-1003 – распоређени приход од закупа из 2015. године;
– 3.500.000,00 динара – Трансфери основним школама,
Функција 411, Пројекат 2002-1002 – распоређени приход од
закупа из 2015. године;
– 10.670.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање,
Функција 411, Програмска активност 0601-0014 – распоређени приход од закупа из 2015. године;
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– 13.000.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање,
ЈП „Пословни простор Врачар”, Програмска активност
0602-0001 – распоређени приход од закупа из 2015. године;
– 350.000,00 динара – Машине и опрема, ЈП „Пословни
простор Врачар”, Програмска активност 0602-0001 – распоређени приход од закупа из 2015. године;
– 1.350.000,00 динара – Нематеријална имовина, ЈП „Пословни простор Врачар”, Програмска активност 0602-0001 –
распоређени приход од закупа из 2015. године.
Члан 10.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 400.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава сталне
буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/ председница градске општине Врачар на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 11.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 7.000.000,00 динара и користиће се у складу са Законом
за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 12.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за
намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које
нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из претходног става овог
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – испр. и 108/13).
Члан 13.
Одлуку о преусмеравању апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих
прихода буџета у износу од 5% вредности апропријације за
расход и издатак чији се износ умањује, доноси председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење
локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање средстава унутар програма који
се финансира из општих прихода буџета у износу до 10%
вредности апропријације чија се средства умањују.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Члан 14.
Корисници средстава буџета градске општине Врачар
дужни су да одобрена средства наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи се начелом штедње и рационалности при коришћењу
одобрених средстава.
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Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им
по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из
тих других извора.
Члан 15.
Директни корисник буџетских средстава може да преузима обавезе и врши плаћање до висине издатака који су
планирани овом одлуком.
Изузетно, корисник из става 1. овог члана, у складу са
чланом 54. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– испр. и 108/13), може преузети обавезе по уговору који се
односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност надлежног извршног органа локалне
власти.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом Одлуком или су у супротности
са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и
108/13), не могу се извршавати на терет буџета.
Изузетно, од ст. 1. и 3. овог члана, корисници буџетских
средстава могу преузети обавезе у складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника
средстава буџета градске општине Врачар у 2015. и 2016.
години.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2014. години, а неизвршене у току те године, преносе се
и имају статус преузетих обавеза и у 2015. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 16.
Функционер/функционерка директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за
преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Функционер/функционерка директног, односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети
поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику буџетских
средстава.
Члан 17.
Распоред и коришћење средстава утврђених Одлуком
о буџету градске општине Врачар за 2015. годину вршиће
се на основу годишњег финансијског плана директног корисника буџета који доноси функционер/функционерка тог
буџетског корисника, у року од 10 дана од почетка примене
ове одлуке.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по ближим наменама, у
складу са економском и функционалном класификацијом
и по изворима финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје председник/ председница
градске општине Врачар.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација у складу са законом.
Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
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Ако се у току године приходи смање, издаци из 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.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на
основу писаног уговора или другог правног акта, уколико
законом није другачије прописано.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
Консолидованог рачуна Трезора, осим ако је законом, односно актом владе предвиђен другачији метод.
Члан 20.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
За јавну набавку изнад износа средстава од 1.500.000,00
динара, наручилац захтева банкарску гаранцију у поступку
јавне набавке.
Члан 22.
Наредбодавац/наредбодавка за извршење буџета и лице
овлашћено за управљање ликвидним средствима (готовином) је председник/председница градске општине Врачар
и заменик/заменица председника градске општине Врачар,
када је председник/председница спречен да обавља своју
дужност и када је одсутан.
Члан 23.
Председник/председница градске општине Врачар је
одговоран, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима.
Члан 24.
Уколико у току реализације ове одлуке дође до измене у
прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, овлашћује се председник/председница градске општине Врачар да може извршити усаглашавање ове одлуке са тим изменама, на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 25.
Распоред и коришћење средстава појединачним актима
врши председник/председница градске општине Врачар,
на основу предлога начелника/начелнице Управе градске
општине Врачар или надлежне комисије, и то:
– Пројекат Унапређење рада установа чији је оснивач
градска општина Врачар (0602-1003);
– Пројекат Текуће поправке школа (2002-1002), економска класификација 463;
– Пројекат Увођења зоне успореног саобраћаја (0701-1001);
– Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина (0602-0001), функција 160, економска класификација 424 и 481;
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– Програмска активност Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима (1301-0001);
– Програмска активност Подстицаји културном и уметничком стваралаштву (1201-0002);
– Програмска активност Социјалне помоћи (0901-0001);
– Програмска активност Дечја заштита (0901-0006);
– Пројекат Подршка врачарским сениоркама и сениорима (0901-1001), економска класификација 424 и 465;
– Пројекат Исхрана и смештај ученика (2002-1001);
– Пројекат Превоз ученика (2002-1003);
– Пројекат Награде ученика (2002-1004);
– Пројекат Превоз ученика на међународна и републичка такмичења (2002-1005);
– Пројекат Остали програми (2002-1006).
Члан 26.
Слободна новчана средства трезора градске општине
Врачар, у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13), пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или се орочавају. Решење о пласирању и орочавању средстава код одређене
банке доноси председник/ председница градске општине
Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске
општине Врачар.
Члан 27.
Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши
се тромесечним плановима за извршење буџета градске
општине Врачар за 2015. годину.
Планове из става 1. овог члана доноси председник/председница градске општине Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 28.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан
је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти.
Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета
и извршења и образложење великих одступања.
Члан 29.
Индиректни корисник буџетских средстава пренеће на
рачун извршења буџета до краја фискалне године, средства
која нису утрошена за финансирање расхода у тој години,
а која су овом кориснику пренета у складу са Одлуком о
буџету градске општине Врачар.
Члан 30.
Примљени депозити у 2014. години враћаће се у 2015.
години са истог рачуна на који су и примљени.
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/4, 26. децембра 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу 54. и 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13) и
чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/12), и члана 15. став 1. тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр.
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2015. И 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се расходи неопходни за реализацију програма, пројеката и активности које ће се финансирати средствима из буџета градске општине Врачар у
2015. и 2016. години.
Члан 2.
Програми, пројекти и активности из члана 1. ове одлуке
финансираће се из прихода и примања буџета градске општине Врачар планираних на извору финансирања 01 и то:
– за 2015. годину у износу од 29.948.049,74 динара
– за 2016. годину у износу од 17.483.849,46 динара.
Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће се за финансирање програма, пројеката и активности у 2015. и 2016. години за које су надлежни корисници
буџета градске општине Врачар и то:
Програм/пројекат/активност
1
Услуге мобилне телефоније

Износ у динарима Износ у динарима
у 2015. години
у 2016. години
2
1.420.000,00

3
1.562.000,00

Услуге фиксне телефоније

1.530.000,00

1.683.000,00

Трошкови електричне енергије

2.500.000,00

5.500.000,00

Услуга обезбеђења објеката које користи ГО
Врачар

2.500.000,00

3.500.000,00

Услуга пружања помоћи у кући за врачарске
сениоре

4.166.666,67

833.333,33

Услуга израде идејних решења носилаца
визуелног идентитета и израда концепата/осмишљавање акција и програма које спроводи
ГО Врачар

2.999.999,00

599.999,80

Услуга електронског клипинга

399.999,00

79.999,80

Услуга позивног центра

399.999,00

79.999,80

Израда видео материјала (продукцијске
услуге)

1.100.000,00

220.000,00

Услуга одржавања хигијене у објектима које
користи ГО Врачар

1.520.000,00

760.000,00

Услуга одржавања штампача и тонера

2.300.000,00

460.000,00

Услуга одржавања програмског пакета
„FENIX”

540.000,00

108.000,00

Услуга одржавања програмског пакета за
обрачун зарада и обрачун других прихода
радника

237.000,00

47.400,00

1.791.000,00

398.000,00

350.000,00

70.000,00

Услуга одржавања рачунара
Услуга одржавања лифтова у управној згради
ГО Врачар
Услуга одржавања видео надзора

766.666,67

153.333,33

Услуге интернета

696.000,00

139.200,00

Услуге штампе

900.000,00

180.000,00

Услуга одржавања воденог зида на платоу
Соје Јовановић

240.000,00

48.000,00

Услуга одржавања централне климе у управној згради ГО Врачар

239.999,40

239.999,40
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2

Услуга одржавања система за вентилацију
(са ХРВ и ВРФ технологијама)
у управној згради ГО Врачар

3

90.000,00

90.000,00

Услуга осмишљавања програма и пројеката
и спровођења активности на њиховој реализацији из области равноправности полова и
националних мањина

1.786.020,00

357.204,00

Услуга руковања аудио визуелном опремом у
мултимедијалној сали ГО Врачар

363.900,00

72.780,00

Услугa помоћи особама са умањеним физичким или психичким способностима

655.000,00

131.000,00

Најам мобилног тоалета

110.000,00

22.000,00

Услуга одржавања Птице робот

145.800,00

48.600,00

Услуга обављања послова везаних за безбедност и здравље на раду

200.000,00

100.000,00

29.948.049,74

17.483.849,46

Укупно

Члан 4.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим
обавезама у складу са Законом о буџетском систему, а до
износа и за намене за које су им та средства опредељена
чланом 3. ове одлуке.
Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују буџетски корисници, морају бити закључени у складу са прописима
који регулишу јавне набавке.
Члан 5.
Руководилац буџетског корисника одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију, као и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских средстава.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета градске општине Врачар у 2014. и
2015. години број 96-77/2013-VIII-13, од 24. децембра 2013.
године („Службени лист града Београда”, број 74/2013).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/9, 26. децембра 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14),
члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 15. став
1. тачка 3. Статута градске општине Врачар („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 12/12, 35/12, 44/12,
29/13), донела

ОД Л У КУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се делокруг и положај Општинског
правобранилаштва градске општине Врачар, надлежност,
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уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва градске општине Врачар.
Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци
звања, а изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе,
у складу са начелима и прописима о родној равноправности.
Члан 3.
Послове правне заштите имовинских права и интереса
градске општине Врачар (у даљем тексту: градска општина)
обавља Општинско правобранилаштво градске општине
Врачар (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).
Функцију Општинског правобранилаштва обављају
општински правобранилац и заменици општинског правобраниоца.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Београду,
Његошева улица број 77.
Члан 4.
Општинско правобранилаштво има печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика пречника 32 mm који садржи
грб Републике Србије у средини, око којег је исписан текст:
„Република Србија – Град Београд – Општинско правобранилаштво градске општине Врачар”, на српском језику, ћириличним писмом.
Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи текст:
„Република Србија, Град Београд, Општинско правобранилаштво градске општине Врачар, број _______ датум
_______, Београд, Његошева 77 – Пошт.фах.”
Члан 5.
Општински правобранилац и заменици општинског правобраниоца у вршењу послова из надлежности
Општинског правобранилаштва користе службену легитимацију.
Образац, изглед и начин употребе службене легитимације ближе се одређује посебним актом који доноси
општински правобранилац.
II. НАДЛЕЖНОСТ И ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 6.
Општинско правобранилаштво предузима правне
радње и користи правна средства пред судовима, органима
управе и другим надлежним органима ради остваривања
имовинских права и интереса градске општине и њених
органа и организација које немају својство правних лица, у
својству законског заступника.
Општинско правобранилаштво предузима правне
радње и користи правна средства пред судовима, органима
управе и другим надлежним органима ради остваривања
имовинских права и интереса јавних предузећа и установа
чији је оснивач градска општина, као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске
општине, у својству пуномоћника.
Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, а једна од тих странака је градска
општина, Општинско правобранилаштво ће заступати
градску општину.
Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, које према закону и овој одлуци заступа
Општинско правобранилаштво, а ниједна од тих странака
није градска општина, Општинско правобранилаштво ће
заступати странку која је иницирала покретање поступка.
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Члан 7.
Општинско правобранилаштво приликом закључивања уговора које закључује градска општина даје правна мишљења на испуњеност законом прописаних услова у
вези са појединачним уговором.
Општинско правобранилаштво може давати мишљења
у вези са правним питањима која су од значаја за рад,
поступање и одлучивање органа и организација градске
општине, а односе се на спречавање штетних имовинскоправних последица, које могу настати за органе и организације и то на иницијативу тих органа и организација.
Општинско правобранилаштво је у обавези да
мишљење из ст. 1. и 2. овог члана, достави у року од 30 дана
од дана када је поднет захтев за давање мишљења. Уколико
је потребно доставити мишљење у краћем року, подносилац захтева је у обавези да то посебно истакне и образложи
у писаном захтеву, с тим да рок за поступање не може бити
краћи од осам дана.
Дато мишљење Општинског правобранилаштва не може
стварати обавезу у поступању тих органа и организација.
Члан 8.
Органи и организације градске општине и друга правна лица која заступа Општинско правобранилаштво дужни
су да Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у којима је оно
овлашћено да предузима правне радње и користи правна
средства, као и да му на његов захтев достављају списе, обавештења, изјашњена и податке потребне за предузимање
радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана
наступи штета за градску општину и друга правна лица
које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити Веће градске општине и начелника Управе градске
општине, односно одговорно лице у правном лицу.
Члан 9.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да предузима превентивне мере пре покретања парнице или другог
поступка ради споразумног решавања спорног односа.
Општинско правобранилаштво је у обавези да предлог за
споразумно решење спорног односа достави надлежном органу градске општине и субјекту кога заступа на разматрање
и одлучивање, као и да подносиоца захтева у року од 30 дана
од дана пријема захтева, обавести о предузетим мерама.
Општинско правобранилаштво је у обавези да у покренутим поступцима предузима све потребне правне радње
и користи правна средства у законом утврђеним роковима,
иако је у току разматрање могућности споразумног решавања спорног односа.
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III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 12.
Послове из надлежности Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац и заменици
општинског правобраниоца.
Општински правобранилац има два заменика.
Општински правобранилац руководи Општинским
правобранилаштвом и одговоран је за правилан и благовремен рад Општинског правобранилаштва.
Општински правобранилац за свој рад одговара Скупштини градске општине и председнику градске општине.
Заменик општинског правобраниоца за свој рад одговара општинском правобраниоцу, председнику градске
општине и Скупштини градске општине.
Када је општински правобранилац одсутан или спречен
да руководи Општинским правобранилаштвом, замењује
га заменик кога он одреди. Уколико општински правобранилац не одреди заменика који ће га замењивати, Општинским правобранилаштвом руководи заменик кога одреди
председник градске општине.
Члан 13.
Општински правобранилац може предузети све радње
из предмета за које је задужен заменик општинског правобраниоца.
Општински правобранилац може овластити заменика
правобраниоца да поступа у појединим предметима за које
је задужен други заменик општинског правобраниоца када
је тај заменик спречен да поступа у том предмету.
Општински правобранилац може поверити општинском правобранилаштву друге општине да предузме
одређену радњу у поступку пред судом, органом управе или
другим надлежним органом, у границама датог овлашћења.
Члан 14.
За општинског правобраниоца и заменика општинског
правобраниоца може бити постављено лице које је држављанин Републике Србије, које испуњава опште услове за
рад у државним органима, које је завршило правни факултет, положило правосудни испит и достојно је правобранилачке функције.
Члан 15.
За општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца може бити постављено лице које, поред општих услова, има радно искуство у правној струци
после положеног правосудног испита, и то осам година за
општинског правобраниоца и шест година за заменика
општинског правобраниоца.

Члан 10.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да, на основу одлуке надлежног органа градске општине, односно
правног лица које заступа, закључује поравнања у судском
и другим поступцима.

Члан 16.
Општинског правобраниоца и његове заменике поставља и разрешава Скупштина градске општине на предлог
председника градске општине на период од пет година и
могу бити поново постављени.

Члан 11.
Општинско правобранилаштво подноси Скупштини градске општине извештај о раду за претходну годину,
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
На захтев Скупштине градске општине, председника
градске општине или Већа градске општине, Општинско
правобранилаштво подноси извештај о поступању у појединим предметима.

Члан 17.
Општинском правобраниоцу и заменику општинског
правобраниоца престаје функција пре истека времена на
које су постављени на: лични захтев, у случају смрти или
трајног губитка радне способности, испуњавањем услова
за пензију, када су осуђени за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кривично
дело које их чини недостојним функције.
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По пријему обавештења о разлозима за престанак функције општинског правобраниоца или заменика, Скупштина градске општине на првој наредној седници констатује
престанак функције.
Члан 18.
Општински правобранилац и заменици општинског
правобраниоца могу бити разрешени и пре истека мандата у случају када несавесно и непрофесионално обављају
своју функцију и тиме наносе штету градској општини
или другим лицима које заступа Општинско правобранилаштво.
О разрешењу општинског правобраниоца и заменика
општинског правобраниоца одлучује Скупштина градске
општине, на предлог председника градске општине.
Предлог мора бити образложен и садржати разлоге због
којих се разрешење предлаже.
Члан 19.
Административно-техничке и стручне послове за
Општинско правобранилаштво врше надлежне организационе јединице Управе градске општине.
IV. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 20.
Општински правобранилац и његови заменици остварују права из радног односа у складу са прописима који регулишу радне односе у локалној самоуправи.
V. СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 21.
Средства за рад и финансирање рада Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету градске општине.
Члан 22.
Трошкови заступања у судским и управним поступцима
признају се Општинском правобранилаштву по прописима
о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.
Приход од заступања које Општинско правобранилаштво оствари вршећи функцију, чини приход општине и уплаћује се у буџет градске општине.
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Постављењем општинског правобраниоца у складу са
овом одлуком престаје функција јавног правобраниоца постављеног у складу са Одлуком о јавном правобранилаштву
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”,
број 44/12).
Општински правобранилац биће постављен у року од
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 26.
Заменици јавног правобраниоца постављени на основу
Одлуке о Jавном правобранилаштву градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, број 44/12) настављају са радом до постављења заменика општинског правобраниоца у складу са одредбама ове одлуке.
Постављењем заменика општинског правобраниоца у
складу са овом одлуком престаје функција заменика јавног
правобраниоца постављених у складу са Одлуком о Jавном
правобранилаштву градске општине Врачар („Службени
лист града Београда”, број 44/12).
Заменици општинског правобраниоца биће постављени
у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 27.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени
гласник РС”, број 55/2014).
Члан 28.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Jавном правобранилаштву градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, број 44/12).
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/7, 26. децембра 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.

VI. НАДЗОР НАД РАДОМ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 23.
Надзор над радом Општинског правобранилаштва
врши Скупштина градске општине.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке, Јавно правобранилаштво
градске општине Врачар наставља са радом под називом
Општинско правобранилаштво градске општине Врачар.
Члан 25.
Јавни правобранилац постављен на основу Одлуке о Jавном правобранилаштву градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, број 44/12) наставља са радом до
постављења општинског правобраниоца у складу са одредбама ове одлуке.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, основу члана 536. став 1.
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”,
бр. 36/11, 99/11 и 83/14 – др. закон) и 15. став 1. тачка 13.
Статута градске општине Врачар („Службени лист града
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13),
донела

ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се почетни ликвидациони биланс Народног универзитета „Божидар Аџија” – установе у ликвидацији.
Народни универзитет „Божидар Аџија” – установа у
ликвидацији
Београд
матични број: 07010036
ПИБ: 100288685

26. децембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Почетни ликвидациони биланс
са 18. октобром 2014. године
(у хиљадама динара)
Ред. Бр.

Опис

Износ

АКТИВА
1.

Некретнине и опрема

2.

Новчана средства

3.

Краткорочна потраживања

4.

Активна временска разграничења

33,420

УКУПНА АКТИВА

45,236

Ред. Бр.

5,762
568
5,486

Опис
Услуге по уговору

2.

Обавезе за остале расходе

3.

Обавезе према добављачима

4.

Пасивна временска разграничења

5.

Капитал

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу члана 20. став
1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05
– испр. др. закона и 83/14 – др. закон), a у вези члана 25.
Статута установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”, бр. 654 од 6. јуна 2013. године и бр. 895 од 15.
маја 2014. године и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр.
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

РЕШЕЊЕ

Износ

ПАСИВА
1.

Број 95 – 43

39,445

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВРАЧАР”

5,791

УКУПНА ПАСИВА

45,236

Ликвидациони управник
Датум
22. децембар 2014. године
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/10, 26. децембра 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу члана 20. став
1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05
– испр. др. закона и 83/14 – др. закон), a у вези члана 24.
Статута установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”, бр. 654 од 6. јуна 2013. године и бр. 895 од 15.
маја 2014. године и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр.
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

РЕШЕЊЕ

1. Разрешава се Огњен Сабљић, чланства у Управном
одбору Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”
са даном 26. децембром 2014. године, због преласка на нову
дужност.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/II-2, 26. децембра 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу члана 20. став
1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05
– испр. др. закона и 83/14 – др. закон), a у вези члана 24.
Статута установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”, број 654 од 6. јуна 2013. године и бр. 895 од 15.
маја 2014. године и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр.
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВРАЧАР”

1. Милану Рашковићу председнику Управног одбора
Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”, престаје мандат са даном 26. децембром 2014. године, због поднете оставке.
2. Весни Цефери – чланици Управног одбора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар”, престаје мандат
са даном 26. децембром 2014. године, због поднете оставке.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именује се Љубомир Павасовић за председника Управног одбора Спортско-рекреативно образовног центра
„Врачар” са даном 26. децембром 2014. године.
2. Именује се Огњен Сабљић за заменика председника
Управног одбора Спортско-рекреативно образовног центра
„Врачар” са даном 26. децембром 2014. године.
3. Именују се за чланове Управног одбора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар” са даном 26. децембром 2014. године.
– Радивоје Николић и
– Александра Поповић
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/II-1, 26. децембра 2014. године

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-105/2014-VIII/II-3, 26. децембра 2014. године

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО
ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВРАЧАР”

Председница
др Тијана Благојевић, ср.

Председница
др Тијана Благојевић, ср.

Број 95 – 44
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САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина градске општине Савски венац на 17. седници одржаној 7. октобра 2014. године, на основу члана
13. став 3. и члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и чл. 10. и 17. Статута
грaдске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13), усвојила је

ОД Л У КУ 1
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И
ОПШТИНЕ ПРАГ 5, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Члан 1.
Овом одлуком успоставља се сарадња између грaдске
општине Савски венац, Република Србија и општине Праг
5, Република Чешка.
Члан 2.
Сарадња између оштина Праг 5 и Савски венaц успоставља се у области европских пројеката, културе, науке,
спорта, привреде и свим другим пољима где за то постоји
могућност и обострани интерес, а све у циљу унапређења
друштвеног и културног живота својих грађана, али и јачања и учвршћивања пријатељства два народа.
1
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Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње између општина
Праг 5 и Савски венац уредиће се Споразумом о сарадњи.
Члан 4.
Овлашћује се председник грaдске општине Савски венац да
потпише Споразум о сарадњи између грaдске општине Савски
венац, Република Србија и општине Праг 5, Република Чешка.
Члан 5.
Средства за финансирање сарадње из члана 1. ове одлуке, обезбедиће се у буџету грaдске општине Савски венац.
Члан 6.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије на давање сагласности.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Београда”, а објавиће се по добијању сагласности Владе Републике Србије.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-17.5/2014-I-01, 7. октобра 2014. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.

Влада је дала сагласност на ову одлуку 19. децембра 2014. године Решењем 05
број 016-16045/2014.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Правилник о допуни Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи – – –
Програм потреба за ауто-такси превозом у граду Београду за период од 1. јануара 2015. године до
31. децембра 2019. године – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1

2

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о промени Статута градске општине
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Врачар за 2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о буџету градске општине Врачар за
2015. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о финансирању програма, пројеката и
активности корисника средстава буџета градске
општине Врачар у 2015. и 2016. години – – – – – – –

3
4
13
39

Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Народног универзитета „Божидар Аџија” –
установе у ликвидацији – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата председника и чланице Управног одбора Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар” – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Управног одбора
Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар” – – – – –
САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о успостављању сарадње између градске
општине Савски венац, Република Србија и општине Праг 5, Чешка Република – – – – – – – – – – – – –

40

42

43

43

43

44

„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

