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14. новембар 2013. године

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10,
101/11 и 32/13 – одлука УС) и члана 23. Одлуке о Градској
управи града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 8/13 – пречишћен текст и 9/13 – исправка), секретар Секретаријата за саобраћај, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 15. НОВЕМБРА 2013.
ГОДИНЕ ДО 15. МАРТА 2014. ГОДИНЕ (У ЗИМСКИМ
УСЛОВИМА)
1. Овим решењем утврђује се посебан режим саобраћаја
у периоду од 15. новембра 2013. до 15. марта 2014. године (у
зимским условима) на подручју града Београда.
2. За време трајања снежног покривача обуставља се саобраћај и одређују за санкање следеће улице:
на територији општине Вождовац
– Катарине Ивановић, од Игњата Јоба до Растка Петровића,
– Грчића Миленка, од Љубе Чупе до Озренске;
на територији општине Звездара
– Милана Милићевића, од Војводе Саватија до Д. Туцовића;
на територији општине Земун
– Синђелићева – цела;
на територији општине Палилула
– Маљенска, од Јуре Керошевића до Уралске,
– Данила Илића, од Чиче Романијског до Прибојске;
на територији општине Раковица
– Станка Пауновића Вељка, од Богдана Жерајића до
Борске;
на територији општине Савски венац
– Сењачка, од Персиде Миленковић до Војислава Вучковића,
– Фабрисова, од Звечанске до Добропољске;
на територији општине Стари град
– Рељина, од Краљице Наталије до Призренске;
на територији општине Чукарица
– Владимира Ћопића, од Здравка Јовановића до Милана
Делића.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова и заштитне мреже у улицама наведеним у овој тачки обавља ЈКП
„Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај. Знакови се постављају у тренутку када дебљина снежног покривача у наведеним улицама онемогућава безбедно кретања
возила односно пружа могућност безбедног санкања.

Цена 220 динара

3. Брзина кретања моторних возила ограничава се на
40 km/h, на следећим објектима, и то:
а) на надвожњацима и улицама
– Радничкој, на улазу у Аду Циганлију,
– Петља Радничка, код Господарске механе,
– Надвожњак код Цареве ћуприје,
– Трговачкој, на улазу и излазу из Жаркова (вијадукти),
– Пилота Михајла Петровића у Раковици,
– Војводе Путника, преко ауто-пута,
– Мишка Јовановића, преко ауто-пута и
– Војислава Илића, преко ауто-пута;
б) на мостовима
– мост на Ади,
– преко реке Саве у Бранковој улици (нови мост),
– Земунском путу (стари мост) и
– преко реке Дунав Панчевачки мост са прилазим објектима.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова обавља
ЈКП „Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај.
Знаци се постављају до 15. новембра.
4. За време снежних падавина или поледице, самафорски уређаји се из режима редовног рада стављају на режим
трептања жутог светла на следећим раскрсницама:
– Балканска – Краљице Наталије,
– Браће Јерковић – Дарвинова,
– Устаничка – Карла Лукача (пешачки прелаз),
– Устаничка – Булевар краља Александра,
– Устаничка – Кружни пут,
– Батутова – Милана Ракића,
– Старине Новака – Далматинска,
– Булевар кнеза Александра Карађорђевића – Т. Драјзера – Љутице Богдана,
– Пилота М. Петровића – Маричка,
– Заплањска – Игњата Јоба,
– Борска – Вукасовићева,
– Борска – Станка Пауновића,
– Борска – Варешка,
– Борска – Ивана Мичурина,
– Борска – Српских ударних бригада,
– Паштровићева – Висока,
– Тургењева – Кировљева,
– Кировљева – Љешка,
– Тадеуша Кошћушка – Узун Миркова,
– Пешачки прелаз у Т. Кошћушка,
– Војислава Илића – Струмичка,
– Војислава Илића – Игњата Јоба,
– Војислава Илића – Грчића Миленка,
– Јованке Радаковић – Витезова Карађорђеве звезде,
– Смедеревски пут – Калуђерица,
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– Благоја Паровића – Жарковачка,
– Војводе Степе – Боже Јанковића,
– Војводе Степе – Витановачка,
– Кумодрашка нова – Кружни пут,
– Блаже Јовановића – Косте Нађа,
– Матице српске – Душана Петровића Шанета,
– Париска – Кнеза Симе Марковића,
– Трговачка – Водоводска,
– Мите Ружића – Милана Ракића,
– Господара Вучића – Ђердапска,
– Господара Вучића – Максима Горког,
– Љубинке Бобић – Бежанијских илегалаца,
– Пилота М. Петровића – пешачки прелаз код поште,
– Николе Пашића – Вука Караџића (Младеновац),
– Бранка Радичевића – Колубарски трг (Лазаревац).
Измену режима рада светлосних уређаја обавља ЈКП
„Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај.
5. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о посебном режиму саобраћаја на територији града
Београда у периоду од 15. новембра 2012. до 15. марта 2013.
године (у зимским условима) бр. IV-01 бр. 344.16-1990/12 од
16. октобра 2012. године („Службени лист града Београда”,
број 57/12).

14. новембар 2013.

6. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-01 бр. 344.16-2105/13, 24. октобра 2013. године
Секретар
Бојан Бован, с.р.

ПОКА ЗАТЕ Љ
РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ОКТОБРУ 2013. ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст потрошачких цена у октобру 2013. године
износи 0,2% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 053-03/13-XVII-01, 13. новембра 2013. године
Директор
Стеван Гвозденов, с.р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР
Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 30. октобра 2013. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. и став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и
54/11) 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 је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине градске општине Врачар Александри Гојковић са Изборне листе Драган Ђилас Избор за бољи Врачар, због поднете
писане оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/1, 30. октобра 2013. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.
Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној
30. октобра 2013. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и чл. 5. и 8. Пословника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист града Београда”,
бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и 44/12), донела је

2012. године – Самиру Сезаирију, са Изборне листе Драган
Ђилас Избор за бољи Врачар.
2. Мандат одборника траје до престанка мандата одборница и одборника овог сазива Скупштине градске општине
Врачар.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/2, 30. октобра 2013. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 30. октобра 2013. године, на основу члана 30. став
1. 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 и 63/13 – испр.) и члана 32. став 1.
тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 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 је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
ЗА 2013. ГОДИНУ

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Врачар изабраном на изборима одржаним 6. маја

Члан 1.
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 69/12 и 29/13),
(у даљем тексту: oдлука), мења се тако што се у члану 1. број
„528.303.000,00” замењује бројем „463.447.000,00”.

14. новембар 2013.
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Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања из члана 1. став 1. ове одлуке
састоје се од прихода и примања утврђених oдлуком о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града
и градских општина и утврђивању прихода и примања
који припадају граду, односно градским општинама у
2013. години.”
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирана средства за потрошњу градске општине Врачар за 2013. годину према Одлуци о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају
граду, односно градским општинама у 2013. години, предвиђена су за следеће намене:
355.790.000,00 динара – Обим средстава за општу потрошњу;
107.657.000,00 динара – Обим средстава за наменску
потрошњу.
____________________
463.447.000,00 динара.”
Члан 4.
Члан 4а мења се и гласи:
„Планирана средства за потрошњу градске општине
Врачар за 2013. годину, увећана су у складу са чланом 4. oдлуке за:
– текуће наменске трансфере од града у 2013. години, у
складу са Одлуком о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда, у износу од
103.036,00 динара;
– текући наменски трансфер од града у 2013. години, за
покриће трошкова рушења бесправно подигнутих објеката
на територији општине Врачар, у износу од 400.000,00 динара;
– текући наменски трансфер од града у 2013. години за извођење радова у ОШ „Свети Сава”, у износу од
4.268.043,00 динара;
– текуће наменске трансфере од града у 2013. години за покриће дела трошкова изласка службеног лица на
терен ради закључења брака, у износу од 114.125,00 динара;
– текући наменски трансфер од републике у 2013. години за помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Врачар, у износу од 375.000,00
динара;
– текући добровољни трансфер (донацију) у 2013. години за уређење Платоа између улица Кнегиње Зорке, Макензијеве и Молерове, у износу од 1.800.000,00 динара;
– текуће добровољне трансфере (донације) у 2013. години за побољшање квалитета образовања на територији
општине Врачар, у износу од 865.500,00 динара;
– текуће добровољне трансфере (донације) у 2013. години за награђивање врачарских ученика, у износу од
640.000,00 динара и
– текуће добровољне трансфере (донације) у 2013.
години за награђивање ученика који показују успех и
резултате у образовном раду, у износу од 500.000,00 динара.”
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Члан 5.
У члану 5. став 1. алинеја 1. број „13.120.000,00” замењује
се бројем „31.210.000,00”.
Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Наменска средства из члана 3. став 1. алинеја 2. ове одлуке у износу од 107.657.000,00 динара од закупа, користиће
се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и Одлуком о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова
града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама
у 2013. години, за куповину, изградњу, текуће поправке и
одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, и то:
– 6.694.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2013. године;
– 15.102.423,00 динара – Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2013. године за унапређење образовања на Врачару;
– 2.745.876,00 динара – Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2013. године;
– 12.636.736,00 динара – Текуће поправке и одржавање
– распоређени приход од закупа из 2013. године за текуће
поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по
програмима „Да лепше изгледа” и „За безбедније лифтове
на Врачару”;
– 4.700.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2013. године за уређење
школа и предшколских објеката;
– 2.500.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2013. године за уређење
зелених површина и паркова;
– 2.300.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2013. године за уређење
улица и тргова на Врачару;
– 29.965.000,00 динара – Текући трансфери – распоређени приход од закупа из 2013. године за текуће поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по програмима „Да лепше изгледа” и „За безбедније лифтове на
Врачару”;
– 7.400.965.00 динара – Трансфери основним школама за
текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013. године;
– 22.412.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање
– распоређени приход од закупа из 2013. године – ЈП „Пословни простор Врачар”;
– 1.120.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2013. године – ЈП „Пословни простор
Врачар”;
– 80.000,00 динара – Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2013. године – ЈП „Пословни
простор Врачар”.”
Члан 7.
У члану 7. број „400.000,00” замењује се бројем
„100.000,00”.
Члан 8.
У члану 8. број „5.048.446,00” замењује се бројем
„7.475.428,00”.

Број 50 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Члан 9.
Члан 25. мења се и гласи:
„Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА И ЊИХОВ РАСПОРЕД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
Приходи
Извор фин.

Економска клас.

1.

2.

Врста прихода

План I-ХII 2013.

01

711

Порез на зараде

129.559.000,00

01

713

Порез на имовину

110.191.000,00

07

733

Текући наменски трансфери од града у 2013. години

07

733

Текући наменски трансфери од републике у 2013. години

01

741

Камате

3.

4.

4.885.204,00
375.000,00
32.000.000,00

01

742

Општинске административне таксе

01

742

Приходи које својом делатношћу остварују општински органи

14.743.000,00

3.000.000,00

01

742

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

40.000.000,00

01

742

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

31.210.000,00

01

743

Приходи од новчаних казни

01

743

Приходи од мандатних казни

2.500.000,00

08

744

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације) у 2013. години

3.805.500,00

01

745

Остали приходи у корист нивоа општина

01

772

Меморандумске ставке

2.500.000,00

16.000.000,00
5.297.000,00

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА

387.000.000,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА

9.065.704,00

I УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01

742

396.065.704,00

Приходи од давања у закуп објеката

107.657.000,00

II УКУПНО НАМЕНСКИ ПРИХОДИ

107.657.000,00

III УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА СА НАМЕНСКИМ ПРИХОДИМА (I+II)

503.722.704,00

15

321

Пренети неутрошени наменски трансфери од града и републике из 2012. и ранијих година

15

321

Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) из
2012. и ранијих година

8.501.931,00

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2011. и ранијих година

5.616.416,00

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2012. године

3.166.913,00

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2012. године

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2011. и ранијих година

15.251.375,00

70.659.687,00
9.100.009,00

IV УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

112.296.331,00

УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV)

616.019.035,00

Издаци
Е.к.

Опис

Укупан обим средстава
из буџета у 2013. години

Издаци из осталих извора
у 2013. години

1

2

3

4
103.036,00

Укупно 2013.
5(3+4)

41

Расходи за запослене

231.111.948,00

411

Плате и додаци запослених

183.216.639,00

183.216.639,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

32.795.196,00

32.795.196,00

413

Накнаде у натури

7.067.313,00

414

Социјална давања запосленима

1.862.587,00

415

Накнаде за запослене

3.538.000,00

3.538.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.532.213,00

2.532.213,00

417

Одборнички додатак

42

Коришћење услуга и роба

7.067.313,00
103.036,00

100.000,00
133.662.748,00

231.214.984,00

1.965.623,00

100.000,00
82.181.323,00

47.520.773,00

215.844.071,00

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

47.520.773,00

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)

426

Материјал

44

Отплата домаћих камата

230.000,00

230.000,00

441

Отплата домаћих камата

106.229,00

106.229,00

444

Пратећи трошкови задуживања

46

Трансфери осталим нивоима власти

39.645.000,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале текуће дотације и трансфери

47

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

Накнаде из буџета за децу и породицу

472

Накнаде из буџета у случају смрти

350.687,00

20.000,00

370.687,00

26.567.236,00

7.226.936,00

33.794.172,00

60.000,00

6.117.565,00

6.177.565,00

51.282.736,00

68.575.166,00

119.857.902,00

7.881.316,00

241.656,00

8.122.972,00

123.771,00

123.771,00
7.466.035,00

47.111.035,00

39.125.000,00

3.036.035,00

42.161.035,00

520.000,00

4.430.000,00

4.950.000,00

13.041.330,00

4.793.437,00

17.834.767,00

1.250.000,00

1.250.000,00

185.257,00

185.257,00

14. новембар 2013.
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2

3

Број 50 – 5
4

5(3+4)

472

Накнаде из буџета за образовање

472

Накнаде из буџета

11.606.073,00

48

Остали расходи

50.262.247,00

50.262.247,00

481

Дотације невладиним организацијама

3.040.000,00

3.040.000,00

481

Дотације политичким странкама

482

Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

49

Резерве

499

Стална резерва

100.000,00

100.000,00

499

Текућа резерва

7.475.428,00

7.475.428,00

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

4.356.207,00

УКУПНО

4.356.207,00

437.230,00

12.043.303,00

499.664,00

499.664,00

46.058.000,00

46.058.000,00

664.583,00

664.583,00

7.575.428,00

7.575.428,00

19.128.299,00

26.818.204,00

0,00

5.946.855,00

45.946.503,00
5.946.855,00

18.968.299,00

20.282.549,00

39.250.848,00

160.000,00

588.800,00

748.800,00

494.657.000,00

121.362.035,00

616.019.035,00

”
Члан 10.
Члан 29. мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 25. ове oдлуке распоређују се на следеће кориснике и то:

Раздео

Глава

Функција

Извор фин.

Екон.клас.

Позиција

Подпозиција

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I–ХII 2013. ГОДИНЕ

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Опис

Укупан оквир
I-XII
2013. године

8

9

Средства из оста- Укупни расходи
лих извора I-XII
I-XII
2013. године
2013. године
10

11 (9+10)

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ФУНКЦИОНЕРИ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

63.358.639,00

63.358.639,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11.341.196,00

11.341.196,00

413

Накнаде у натури

1.567.313,00

1.567.313,00

414

Социјална давања запосленима

870.763,00

870.763,00

415

Накнаде трошкова за запослене

780.000,00

780.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

119.000,00

119.000,00
100.000,00

417

Одборнички додатак

100.000,00

422

Трошкови путовања

112.687,00

112.687,00

423

Услуге по уговору

1.142.170,00

1.142.170,00

426

Материјал

524.749,00

524.749,00

Приходи из буџета

79.916.517,00

79.916.517,00

Укупно за функцију 110

79.916.517,00

79.916.517,00

Приходи из буџета

79.916.517,00

79.916.517,00

Укупно за раздео 1:

79.916.517,00

79.916.517,00

102.350.000,00

102.350.000,00

18.320.000,00

18.320.000,00

Извори финансирања за функцију 110
01

Извори финансирања за раздео 1
01
2

1

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
410

Општи економски и комерцијални послови по питању рада и остали послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

891.824,00

415

Накнаде трошкова за запослене

2.093.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00
103.036,00

994.860,00
2.093.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

503.213,00

503.213,00

421

Стални трошкови

35.142.773,00

35.142.773,00

1

Стални трошкови

29.340.773,00

29.340.773,00

2

Стални трошкови

5.802.000,00

5.802.000,00

422

Трошкови путовања

140.000,00

423

Услуге по уговору

16.972.394,00

Услуге по уговору

16.972.394,00

Услуге по уговору – распоређени суфицит из 2012. године за трошкове
оглашавања у „Службеном листу града Београда”
424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

140.000,00
300.000,00

17.272.394,00

300.000,00
60.000,00
6.694.000,00

60.000,00
3.661.669,00

10.355.669,00

Број 50 – 6
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

1

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

2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године

3

14. новембар 2013.
9

10

11(9+10)

6.694.000,00

6.694.000,00
432.600,00

432.600,00

Текуће поправке и одржавање – текући наменски трансфер од града из
ранијих година за спровођење пројекта „Урбани џепови Београда” на
територији општине Врачар

61.069,00

61.069,00

4

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за постављање рампи за лакше кретање особа са инвалидитетом

888.000,00

888.000,00

5

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за побољшање услова рада Полицијске управе Врачар

480.000,00

480.000,00

6

Текуће поправке и одржавање – Текући добровољни трансфер (донација) у
2013. години за уређење Платоа између улица Кнегиње Зорке, Макензијеве
и Молерове

1.800.000,00

1.800.000,00

426

Материјал

6.676.567,00

6.676.567,00

441

Отплата домаћих камата

106.229,00

106.229,00

444

Пратећи трошкови задуживања

123.771,00

123.771,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

165.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

1

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2013. године

0,00

2

165.000,00
5.946.855,00

5.946.855,00

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2012. године

1.261.172,00

1.261.172,00

3

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из ранијих
година

4.685.683,00

4.685.683,00

Машине и опрема

17.848.299,00

1

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2013. године за
унапређење образовања на Врачару

15.102.423,00

2

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2013. године

3

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године за
унапређење образовања на Врачару

4

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2012. године

1.931.962,00

1.931.962,00

5

Машине и опрема – текући добровољни трансфер (донација) у 2012. и
ранијим годинама за побољшање квалитета образовања, услова боравка у
школама на Врачару и одржавања школских објеката

3.748.848,00

3.748.848,00

6

Машине и опрема – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса” из ранијих година

315.025,00

315.025,00

478.800,00

558.800,00

512

515

0,00

20.245.835,00

2.745.876,00

2.745.876,00
14.250.000,00

Нематеријална имовина

80.000,00

Нематеријална имовина

80.000,00

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2012. године
за набавку софтвера за контролу разговора у циљу праћења
и провере љубазности и побољшања ефикасности запослених
у Управи ГО Врачар

38.094.134,00
15.102.423,00

14.250.000,00

0,00

Нематеријална имовина-распоређени приход од закупа из 2012. године за
набавку софтвера за плате

478.800,00

Извори финансирања за функцију 410
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 410

411

213.017.070,00

213.017.070,00

213.017.070,00
103.036,00

103.036,00

1.800.000,00

1.800.000,00

24.708.217,00

24.708.217,00

4.124.942,00

4.124.942,00

30.736.195,00

243.753.265,00

20.000,00

20.000,00

Општи економски и комерцијални послови
422

Трошкови путовања – Матичари – текући наменски трансфер од града у
2010. години

423

Услуге по уговору

1.145.672,00

1

Услуге по уговору

1.145.672,00

2

Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од града из
ранијих година

3

1.964.811,00

3.110.483,00
1.145.672,00

18.176,00

18.176,00

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

381.170,00

381.170,00

4

Услуге по уговору – пренети трансфер од града за реализацију пројекта
„еШКОЛА‘‘

445.338,00

445.338,00

5

Услуге по уговору – привремени заступници за лица непознатог пребивалишта односно боравишта – распоређени суфицит из ранијих година

37.000,00

37.000,00

6

Услуге по уговору – пренети трансфер од републике за еколошку заштиту

3.815,00

3.815,00

7

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

8

Услуге по уговору – распоређени суфицит из 2012. године за стручно
оспособљавање и усавршавање – „БГ пракса” и финансирање сличних
пројеката из области запошљавања и културе

700.000,00

700.000,00

424

Специјализоване услуге

6.117.565,00

6.117.565,00

1

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и
комунално уређење – наменска средства трансфера од града из 2012. и
ранијих година

5.717.565,00

5.717.565,00

2

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и
комунално уређење – наменска средства трансфера од града у 2013. години

400.000,00

400.000,00

14. новембар 2013.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

425
1

8

Број 50 – 7
9

Текуће поправке и одржавање

22.136.736,00

10
64.913.497,00

11(9+10)
87.050.233,00

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

22.136.736,00

22.136.736,00

1.1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013.
године за текуће поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по
програмима „Да лепше изгледа” и „За безбедније лифтове на Врачару”

12.636.736,00

12.636.736,00

1.2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013.
године за уређење школа и предшколских објеката

4.700.000,00

4.700.000,00

1.3

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2013.
године за уређење зелених површина и паркова

2.500.000,00

2.500.000,00

1.4

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

2.300.000,00

2.300.000,00
47.407.153,00

47.407.153,00

2.1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за уређење зелених површина и паркова

462.820,00

462.820,00

2.2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за уређење улица и тргова на Врачару

2.608.647,00

2.608.647,00

2.3

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”

43.433.179,00

43.433.179,00

2.4

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012.
године за уређење школа и предшколских објеката

902.507,00

902.507,00

2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2012. године

3

Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из ранијих година

881.974,00

881.974,00

4

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер (донација) у
2012. и ранијим годинама

6.408.715,00

6.408.715,00

4.1

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

1.720.325,00

1.720.325,00

4.2

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

4.688.390,00

4.688.390,00

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

3.144.927,00

3.144.927,00

5.1

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

3.022.947,00

3.022.947,00

5.2

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

121.980,00

121.980,00

6

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из ранијих
година за уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце

268.956,00

268.956,00

7

Текуће поправке и одржавање – пренета средства капиталних трансфера од
Града на име надокнаде за загађивање животне средине из ранијих година

1.600.000,00

1.600.000,00

5

8

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2011. године

933.729,00

933.729,00

9

Текуће поправке и одржавање – текући наменски трансфер од Града у 2013.
години за извођење радова у ОШ „Свети Сава‘‘

4.268.043,00

4.268.043,00

241.656,00

241.656,00

48.169,00

48.169,00

426

Материјал
1

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

2

Материјал – Матичари – текући наменски трансфер од Града у 2012. години

79.362,00

79.362,00

3

Материјал – Матичари – текући наменски трансфер од Града у 2013. години

114.125,00

114.125,00

3.033.425,00

42.158.425,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

39.125.000,00

1

Трансфери основним школама за текуће поправке и одржавање

2

Донација за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у
делу улице Булевар ослобођења између улица Рудничке и Бокељске

3

Пренета средства трансфера од Града за реализацију пројекта „е ШКОЛА‘‘

129.125,00

129.125,00

4

Tрансфер за увођење зоне успореног саобраћаја на Врачару – распоређени
суфицит из ранијих година

860.000,00

860.000,00

5

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

1.209.600,00

1.209.600,00

6

Текући трансфери – текући добровољни трансфер (донација) у 2011.
години за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на
Врачару и одржавања школских објеката

322.702,00

322.702,00

7

Текући трансфери – распоређени приход од закупа из 2013. године за
текуће поправке и одржавање стамбених зграда на Врачару по програмима
„Да лепше изгледа” и „За безбедније лифтове на Врачару”

8

Трансфери основним школама – распоређени приход од закупа из 2013.
године за текуће поправке и одржавање

465

Остале текуће дотације и трансфери
1

1.759.035,00

2

Текуће дотације и трансфери за Рекреативно-образовни центар „Врачар”
Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач градска општина
Врачар – распоређени приход од закупа из 2012. године
Извори финансирања за функцију 411

511.998,00

29.965.000,00

29.965.000,00

7.400.965,00

7.400.965,00

520.000,00

Текуће дотације и трансфери за Рекреативно-образовни центар „Врачар” –
распоређени суфицит из 2011. године

3

1.759.035,00
511.998,00

4.430.000,00

4.950.000,00

980.000,00

980.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00

520.000,00

520.000,00

Број 50 – 8
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 411

160

14. новембар 2013.
9

10

11(9+10)

62.927.408,00

62.927.408,00
4.782.168,00

4.782.168,00

58.663.739,00

58.663.739,00

17.275.047,00

17.275.047,00

62.927.408,00

80.720.954,00

143.648.362,00

4.962.125,00

Опште услуге које нису класификоване на другом месту
423

Услуге по уговору

4.335.000,00

1

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

4.335.000,00

2

Услуге по уговору – за реализацију пројекта „Помоћ и нега у кући за
здравствено и материјално угрожена стара лица” – распоређени суфицит
из 2011. године

3

Услуге по уговору – за подршку рада Комисије за процену потреба за
пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
детету/ученику – распоређени суфицит из 2011. године

4

Услуге по уговору – за реализацију пројекта „Помоћ и нега у кући за
здравствено и материјално угрожена стара лица” – распоређени суфицит
из 2012. године

463
1
472

9.297.125,00
4.335.000,00

2.685.383,00

2.685.383,00

109.829,00

109.829,00

2.166.913,00

2.166.913,00

Трансфери осталим нивоима власти

2.610,00

2.610,00

Трансфер за реализацију акције „Трчимо за бебе” – Текући добровољни
трансфер (донација) у 2012. години

2.610,00

2.610,00

4.793.437,00

17.834.767,00

Накнаде из буџета

13.041.330,00

1

Накнаде из буџета

11.606.073,00

11.606.073,00

2

Накнаде из буџета за децу и породицу

1.250.000,00

1.250.000,00

3

Накнаде из буџета у случају смрти

4

Накнаде из буџета за образовање

4.356.207,00

4.356.207,00

4.1

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета образовања на
територији општине Врачар

1.345.803,00

1.345.803,00

4.2

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2012. и ранијим годинама за награђивање врачарских ученика

804.904,00

804.904,00

4.3

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер (донације) у 2011. години за побољшање квалитета образовања, услова боравка
у школама на Врачару и одржавања школских објеката

0,00

0,00

4.4

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер (донације) у 2012. години за унапређење образовања и побољшање услова
боравка у врачарским школама

200.000,00

200.000,00

4.5

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2013. години за побољшање квалитета образовања на територији
општине Врачар

865.500,00

865.500,00

4.6

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2013. години за награђивање врачарских ученика

640.000,00

640.000,00

4.7

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за награђивање ученика који показују успех и
резултате у образовном раду

500.000,00

500.000,00

5

Накнаде из буџета – за спровођење акције „Првак са Врачара” – распоређени суфицит из 2011. године

62.230,00

62.230,00

6

Накнаде из буџета – Текући наменски трансфер од републике у 2013.
години за помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Врачар

375.000,00

375.000,00

481

185.257,00

185.257,00

Дотације невладиним организацијама

3.539.664,00

3.539.664,00

1

Дотације невладиним организацијама

3.040.000,00

3.040.000,00

2

Дотације политичким странкама (0,15%)

499.664,00

499.664,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

664.583,00

664.583,00

499

Средства резерве

7.575.428,00

7.575.428,00

1

Стална резерва

100.000,00

100.000,00

2

Текућа резерва

7.475.428,00

7.475.428,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

29.156.005,00
375.000,00

375.000,00

Донације од невладиних организација и појединаца

2.005.500,00

2.005.500,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5.024.355,00

5.024.355,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година

2.353.317,00

2.353.317,00

9.758.172,00

38.914.177,00

Укупно за функцију 160
2

29.156.005,00

620

29.156.005,00

ЈП „Пословни простор Врачар”
Развој заједнице
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

414

17.508.000,00

17.508.000,00

3.134.000,00

3.134.000,00

Накнаде у натури

650.000,00

650.000,00

1

Накнаде у натури

630.000,00

630.000,00

2

Накнаде у натури

20.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

Социјална давања запосленима

14. новембар 2013.
1

2

3

4

5
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6

7

8

Број 50 – 9
9

10

11(9+10)

1

Социјална давања запосленима

0,00

–

2

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

665.000,00

665.000,00

1

Накнаде трошкова за запослене

605.000,00

605.000,00

2

Накнаде трошкова за запослене

60.000,00

60.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.910.000,00

1.910.000,00

1

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.890.000,00

1.890.000,00

2

Награде запосленима и остали посебни расходи

20.000,00

20.000,00

Стални трошкови

12.378.000,00

12.378.000,00

1

Стални трошкови

6.860.000,00

6.860.000,00

2

Стални трошкови

5.518.000,00

5.518.000,00

Трошкови путовања

98.000,00

98.000,00

1

Трошкови путовања

3.000,00

3.000,00

2

Трошкови путовања

95.000,00

95.000,00

416

421

422

423

Услуге по уговору

2.972.000,00

2.972.000,00

1

Услуге по уговору

2.310.000,00

2.310.000,00

2

Услуге по уговору

662.000,00

662.000,00

Текуће поправке и одржавање

22.452.000,00

22.452.000,00

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

22.412.000,00

22.412.000,00

425
1
2

40.000,00

40.000,00

Материјал

680.000,00

680.000,00

1

Материјал

380.000,00

380.000,00

2

Материјал

300.000,00

300.000,00

Порези, обавезне таксе и казне

45.893.000,00

45.893.000,00

426

482

Текуће поправке и одржавање

1

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

40.000.000,00

40.000.000,00

2

Порези, обавезне таксе и казне

1.390.000,00

1.390.000,00

3

Порези, обавезне таксе и казне

250.000,00

250.000,00

4

ПДВ

253.000,00

253.000,00

5

ПДВ на закуп

4.000.000,00

Машине и опрема

1.120.000,00

1

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2013. године

1.120.000,00

2

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2011. године

512

515

4.000.000,00
36.714,00

1.156.714,00
1.120.000,00

36.714,00

36.714,00

110.000,00

190.000,00

Нематеријална имовина

80.000,00

1

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2013. године

80.000,00

2

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2012. године

80.000,00

80.000,00

3

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2011. године

30.000,00

30.000,00

80.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

109.640.000,00

109.640.000,00
146.714,00

146.714,00

146.714,00

109.786.714,00

–
109.640.000,00

Извори финансирања за раздео 2
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

5.260.204,00

08

Донације од невладиних организација и појединаца

3.805.500,00

3.805.500,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

88.543.025,00

88.543.025,00

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео 2

414.740.483,00

414.740.483,00

414.740.483,00
5.260.204,00

23.753.306,00

23.753.306,00

121.362.035,00

536.102.518,00

Укупно извори финансирања:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

5.260.204,00

08

Донације од невладиних организација и појединаца

3.805.500,00

3.805.500,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

88.543.025,00

88.543.025,00

15

494.657.000,00

Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ИЗДАЦИ

494.657.000,00

494.657.000,00
5.260.204,00

23.753.306,00

23.753.306,00

121.362.035,00

616.019.035,00

Члан 11.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/5, 30. октобра 2013. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној дана 30. октобра 2013. године, на основу члана 8.
став 1. тачка 10) и члана 15. став 1. тачка 3) 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 је

ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ГРАДСКА
ОПШТИНА ВРАЧАР
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом oдлуком уређује се поступак и одређују се критеријуми за издавање у закуп пословног простора чији је корисник градска општина Врачар.
Члан 2.
Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд (у
даљем тексту: Јавно предузеће „Пословни простор Врачар”,
Београд) доноси Одлуку о давању у закуп пословног простора и отказу Уговора о закупу.
Надзорни одбор, на предлог пословодства предузећа,
доноси Одлуку о начину давања у закуп и расписивању огласа.
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор
Врачар”, Београд покренуће поступак за одређивање новог
закупца пословног простора када Уговор о закупу за тај
пословни простор престане да важи или буде раскинут по
било ком основу без обзира да ли је пословни простор испражњен од лица и ствари и да ли је покренут судски поступак против ранијег закупца.
Врсту пословне делатности која ће се обављати у пословном простору одређује Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд.
Члан 3.
Председник и чланови Комисије за закуп, као и председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа
„Пословни простор Врачар”, Београд и запослени у Јавном
предузећу „Пословни простор Врачар”, Београд не могу се
пријавити, односно конкурисати за добијање пословног
простора у закуп.
II. ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
Члан 4.
Пословни простор даје се у закуп:
– у поступку прикупљања писаних понуда,
– јавним надметањем,
– непосредном погодбом.
1. Поступак прикупљања писаних понуда
Члан 5.
У поступку прикупљања писаних понуда, Јавно предузеће „Пословни простор Врачар”, Београд расписује оглас у
једном од дневних средстава јавног информисања.
Члан 6.
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор
Врачар”, Београд доноси одлуку о давању у закуп пословног
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простора у поступку прикупљања писаних понуда. Поступак давања у закуп пословног простора спроводи Kомисија
за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора (у даљем тексту: Комисија за закуп), а коју формира
директор предузећа. Рок за прикупљање писаних понуда
не може бити краћи од седам дана, рачунајући од дана објављивања огласа.
Члан 7.
Оглас треба да садржи:
1. назив органа и корисника непокретности која се даје у
закуп у јавној својини (назив закуподавца);
2. ближе податке о давању у закуп непокретности у јавној својини (јавно надметање или прикупљање писмених
понуда);
3. податке о пословном простору који се даје у закуп (адреса, површина са структуром пословног простора);
4. време на које се пословни простор даје у закуп;
5. делатност;
6. почетну, односно најнижу висину закупнине по којој
се непокретност у јавној својини може дати у закуп;
7. време и место одржавања јавног надметања, односно
разматрање приспелих понуда;
8. начин, време и место за достављање пријава за учешће
у поступку јавног надметања, односно писмених понуда за
учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
9. висину бесповратних средстава на име трошкова оглашавања одлуке о давању пословног простора у закуп;
10. шта понуда мора да садржи да би била уредна и
потпуна;
11. назначење лица која имају право учешћа на оглас;
12. критеријуме на основу којих се бира најповољнији
понуђач;
13. висину и начин полагања депозита;
14. рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању;
15. начин саопштавања резултата о избору непосредног
корисника – закупца;
16. адресу Јавног предузећа на коју се упућује понуда;
17. износ дуга претходног закупца;
18. назначење да на затвореној коверти понуђач испише
„Понуда за пословни простор – Не отварај”.
Члан 8.
Понуда треба да садржи следеће елементе да би била
уредна и потпуна:
– податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име
и презиме, адресу, копију личне карте, копију решења о
упису у регистар, за предузетнике: име и презиме, адресу,
копију личне карте, матични број, копију решења о упису у регистар, за правна лица: назив и седиште, копију
решења о упису правног лица у регистар код надлежног
органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца
понуде),
– доказ за делатност коју ће понуђач да обавља у пословном простору, а која квалитетом производа и услуга одговара карактеру подручја или амбијенталне целине,
– висина закупнине по 1m2 месечно,
– изјаву о спремности улагања личним средствима или
средствима предузећа у адаптацију и опремање пословног
простора,
– број радника које ће запослити,
– изјаву о спремности преузимања дуга претходног закупца,
– доказ о уплати трошкова огласа.
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Члан 9.
Понуде се могу доставити:
1. непосредно у просторијама Јавног предузећа,
2. препорученом пошиљком преко поште.
Уколико је понуда предата непосредно, лицу које је донело исту, издаје се потврда са бројем деловодног протокола под којим је понуда заведена, датум и време предаје.
Уколико је понуда стигла препорученом пошиљком у
деловодни протокол се уписује датум, време пријема и број
препоручене пошиљке.
Пријаве предате на други начин сматраће се неуредним.
Јавно предузеће „Пословни простор Врачар”, Београд,
дужно је да води деловодни протокол у који се уносе следећи подаци: редни број понуде, датум и време пријема,
број препоручене пошиљке, ако је понуда стигла поштом и
друге напомене од важности за приспелу понуду.
Благовременом понудом сматра се она понуда која је
примљена у Јавном предузећу „Пословни простор Врачар”,
Београд до рока означеног у огласу.
Понуде нису предате у року означеном у огласу су неблаговремене.
Подносиоци непотпуне и неблаговремене пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне или
неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Члан 10.
Комисија за закуп отвара понуде после истека рока за
њихово подношење.
Комисија за закуп води поступак отварања понуда и
цени уредност, благовременост и потпуност понуда.
Отварање понуда се спроводи у року од три дана од истека рока за подношење понуда.
Пре отварања понуда, Комисија за закуп констатује, на
основу приспелих понуда и увида у деловодни протокол,
број приспелих понуда.
Уредна и потпуна понуда је она која садржи све елементе
наведене у огласу.
Члан 11.
По спроведеном поступку, Комисија за закуп доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача.
Oдлука Комисије за закуп доставља се свим учесницима поступка у року од три дана од дана отварања писмених
понуда.
На одлуку Комисије за закуп, незадовољни учесник
поступка може уложити приговор Надзорном одбору Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд, у року
од три дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег
понуђача.
Неблаговремени приговори неће бити узети у разматрање.
Одлуку о давању у закуп пословног простора доноси
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд, на основу одлуке о избору најповољнијег понуђача Комисије за закуп, а након истека рока за приговор.
Закупац пo добијању одлуке којом је одређен за закупца
дужан је да у року од три дана од дана пријема одлуке, а пре
потписивања уговора уплати депозит у висини три месечне
закупнине, који закуподавцу служи као обезбеђење за случај неплаћања закупнине,
Ако изабрани понуђач одустане од учињене понуде,
губи право закупца, у ком случају му се средства уплаћена
на име депозита не враћају.
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Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор
Врачар”, Београд, задржава право да одлучи да ли се поступак понавља или ће се пословни простор доделити у закуп
следеће најбоље рангираном понуђачу.
Члан 12.
Критеријуми којима се Комисија за закуп руководи
приликом избора најповољнијег понуђача и Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд,
приликом доношења одлуке о издавању у закуп пословног
простора, су следећи:
– висина понуђене закупнине,
– број радника које ће запослити,
– могућност учествовања личним средствима у адаптацији пословног простора
– спремност преузимања дуга претходног закупца уколико постоји.
Комисија за закуп и Надзорни одбор Јавног предузећа
„Пословни простор Врачар”, Београд, приликом доношења
одлука, у сваком конкретном случају, вреднују критеријуме
одређене овим чланом.
Члан 13.
Уколико по објављеном огласу не стигне ни једна благовремена, уредна и потпуна пријава, Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд, одлучиће о даљем поступку.
Члан 14.
Понуде које су поднете после оглашеног рока, понуда у
незатвореном омоту и понуде које не садрже све предвиђене податке или су подаци дати супротно објављеним условима, неће се узимати у разматрање.
2. Поступак јавног надметања
Члан 15.
О давању у закуп пословних просторија путем јавног
надметања, сходно се примењују одредбе ове одлуке којима
се уређује поступак давања у закуп пословних просторија
путем прикупљања писаних понуда.
Члан 16.
Оглас треба да садржи све податке из члана 7. ове одлуке и друге податке које утврди Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд.
Пријава мора да садржи све податке који се огласом траже.
Члан 17.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се
подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању те проглашава закупцем, под условом да прихвати почетну висину закупнине по којој се пословни простор може
дати у закуп.
Уколико јавно надметање не успе, Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд ће одлучити о даљем поступку.
3. Непосредна погодба
Члан 18.
Одлуку о давању у закуп пословног простора путем
непосредне погодбе доноси Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд, на основу одлу-
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ке Комисије за закуп по спроведеном поступку у којем се
утврђује да документација подносиоца захтева је уредна
и испуњава све услове за учешће у предметном поступку,
који су предвиђени чланом 19. ове одлуке.
Члан 19.
Пословни простор може се дати у закуп непосредном
погодбом у следећим случајевима:
1. када пословни простор траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, под условом
реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад
у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, социјалне и дечије заштите, под
условом да тај простор не користе за остваривање прихода;
2. пословни простор који се издаје у закуп органима,
јавним службама и другим организацијама чији је оснивач
република, територијална аутономија или јединица локалне
самоуправе, задужбинама, фондацијама и фондовима уписаним у Регистар задужбина и фондација односно Регистар
представништва страних задужбина, као и директним и
индиректним корисницима буџетских средстава чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета;
3. када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или смрти, а доделу у
закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), под условом да настави са
обављањем исте делатности;
4. када закупац – правно лица тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када закупац
– правно лице тражи одређивање за закупца друго правнo
лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када
је код закупца – правног лица дошло до одређених статусних промена (спајање, раздвајање, оснивање заједничког
предузећа, промена назива и слично);
5. када закупац – физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или када оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде одређен за закупца, као физичко лице;
6. када закупац који је уредно измиривао обавезу
плаћања закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а
најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;
7. када физичко или правно лице тражи замену пословног простора чији је закупац, за мањи, због немогућности
плаћања закупнине под условом да је до подношења захтева
редовно измиривао своје обавезе по основу закупа;
8. када се пословни простор не изда у закуп после спроведеног једног поступка јавног оглашавања, али не испод
тржишне висине закупнине за тај пословни простор, односно висине закупнине прописане Одлуком о утврђивању
закупнина за пословни простор на коме право коришћења
има општина Врачар;
9. када давање у закуп тражи физичко лице којем је тај
пословни простор одузет национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за
враћање одузете имовине пред надлежним органом;
10. када један од закупаца истог пословног простора
тражи престанак закуподавног односа, а други закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац;
11. када закупац – правно лице затражи одређивање за
закупца пословног простора друго правно лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед не-
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плаћања закупнине и трошкова коришћења закупљеног пословног простора, а уколико тај дуг није могуће намирити
на други начин;
12. пословни простор који се даје закупцу који је остао
без пословног простора због рушења;
13. када закупца одреди оснивач својим актом а у складу
са одредбама овог члана;
14. када сувласник пословног простора тражи одређивање за закупца правно или физичко лице, уз сагласност Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд.
У случајевима непосредне погодбе из става 1. овог члана, Јавно предузеће „Пословни простор Врачар”, Београд
може тражити да закупац, пре потписивања уговора о закупу, а у року од три дана од дана пријема обавештења којим
се позива да исти уплати, уплати депозит у висини три месечне закупнине, који закуподавцу служи као обезбеђење
за случај неплаћања закупнине и других трошкова на које
је закупац обавезан по уговору о закупу, као и за случај
оштећења пословног простора.
Члан 20.
Код давања пословног простора у закуп непосредном
погодбом, висина закупнине одређује се у износу за одређену зону и делатност утврђену Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор на коме право коришћења
има градска општина Врачар.
III. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ
Члан 21.
Закупнина за пословни простор чији је корисник градска општина Врачар одређује се Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор на коме право коришћења
има градска општина Врачар, коју на предлог Надзорног
одбора Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”, Београд доноси Скупштина градске општине Врачар.
Члан 22.
Почетни износ закупнине за пословни простор који се
издаје у закуп у поступку прикупљања понуда, односно јавним надметањем, утврђује се у износу закупнине за одређену зону и делатност, у складу са Одлуком о утврђивању
закупнина за пословни простор на коме право коришћења
има градска општина Врачар.
У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења пословног простора (грејање, струјa, вода,
допринос за грађевинско земљиште, текуће одржавање и
друго).
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о одређивању критеријума за доделу пословног простора
чији је корисник општина Врачар („Службени лист града
Београда”, бр. 7/98, 21/98 и 9/11).
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/9, 30. октобра 2013. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 30. октобра 2013. године, на основу члана 15. став 1.
тачка 3. 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 је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА/ОДБОРНИЦА
У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника/
одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица („Службени лист града Београда”, број 16/12), мења се члан 2. тако да
гласи:
„Одборник/одборница у Скупштини градске општине
Врачар има право на:
– новчану накнаду за учешће у раду на седницама
Скупштине градске општине Врачар која се у нето износу од 1.100,00 динара, исплаћује по свакој одржаној
седници на основу евиденције о присуству одборника/
одборницa;
– накнаду трошкова превоза у јавном градском саобраћају ради вршења одборничких дужности;
– друге накнаде утврђене овом одлуком.
Председник/председница и заменик/заменица председника/председнице одборничке групе у Скупштини градске
општине Врачар имају право на накнаду за рад у складу са
посебном одлуком Већа градске општине Врачар”.
Члан 2.
Мења се члан 3. тако да гласи:
„Право на накнаде из члана 2. став 1. алинеје 2. и 3.
ове одлуке имају и чланови/чланице сталних радних
тела Скупштине, који/које нису одборници/одборнице
Скупштине градске општине Врачар”.
Члан 3.
Мења се члан 4. тако да гласи:
„Комисија за прописе, управу и административномандатна питања утврђује услове под којима се остварује
право на накнаду на основу члана 2. став 1. алинеје 2. и 3.
и члана 3. ове одлуке, као и висину, начин и исплате ових
накнада.
Накнада из члана 2. став 1. алинеје 2. и 3. и члана 3. ове
одлуке исплаћује се на лични захтев одборника/одборнице
или члана/чланице сталног радног тела”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 10. децембра 2013. године.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/11, 30. октобра 2013. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 30. октобра 2013. године, на основу члана 57. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013 – испр.), а у
вези са чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/12), члана 12. став 1. тачка 6), Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 41/10,
6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се расходи неопходни за реализацију програма, пројеката и активности који су започети у
2013. години, а биће реализовани у 2014. години средствима
из буџета градске општине Врачар.
Члан 2.
Програми, пројекти и активности из члана 1. ове одлуке финансираће се из прихода и примања буџета градске
општине Врачар за 2014. годину планираних на извору финансирања 01 по следећим економским класификацијама:
413 Накнаде у натури – до 250.000 динара,
421 Стални трошкови – до 2.000.000 динара,
423 Услуге по уговору – до 3.000.000 динара,
426 Материјал – до 1.200.000 динара,
као и за реализацију пројеката бриге о старим лицима на
Врачару у износу до 6.850.000 динара.
Члан 3.
Руководилац буџетског корисника одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију, као и за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
средстава.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/12, 30. октобра 2013. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној
30. октобра 2013. године, на основу 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) и члана 43. став 4. у вези члана 40. став 2. Пословника Скупштине
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”,
бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и 44/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА И ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се престанак функције:
– члану Већа градске општине Врачар Александру Јовановићу и
– чланици Већа градске општине Врачар Јелени Ђорђевић, због поднетих писаних оставки.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”, „Службеном листу града Београда, као и на интернет-страници градске општине Врачар.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/3, 30. октобра 2013. године

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/6, 30. октобра 2013. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 30. октобра 2013. године, на основу члана 15. став 1.
тачка 9. Статута градске општине Врачар („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и
29/13) и члана 33. Пословника Скупштине градске општине
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и 44/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР
1. Бирају се: Вукота Јакшић и Иван Русковић за чланове Већа градске општине Врачар, са 30. октобром 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-63/2013-VIII/4, 30. октобра 2013. године

Скупштинa градске општине Савски венац на седници
одржаној 11. јула 2013. 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 градске
општине Савски венац („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08 , 18/10 , 35/10 и 33/13) усвојила је следећу

ОДЛУКУ *
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И
ОПШТИНЕ МИРНА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
Члан 1.
Овом одлуком успоставља се сарадња између градске
општине Савски венац, Република Србија и општине Мирна, Република Словенија.
Члан 2.
Сарадња између општина Мирна и Савски венац успоставља се у области привреде, културе, образовања, науке,
спорта, европских пројеката као и на свим другим пољима
где за то постоје могућности и обострани интерес, а у циљу
унапређења културног и друштвеног живота две општине, те
јачања и учвршћивања пријатељства са словеначким народом.

Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње између општина
уредиће се Споразумом о сарадњи између градске општине
Савски венац и општине Мирна.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 30. октобра 2013. године, на основу члана 21. став
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 119/12) и члана 15. став 1. тачка 13а. 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

Члан 4.
Овлашћује се председник градске општине Савски
венац да потпише Споразум о сарадњи између градске
општине Савски венац и општина Мирна.

РЕШЕЊЕ

Члан 6.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије на давање сагласности.

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”, БЕОГРАД
1. Именује се Владимир Медаковић, дипломирани инжењер заштите животне средине из Београда за директора Јавног предузећа за управљање пословним простором
„Пословни простор Врачар”, Београд, на период од четири
године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања овог решења у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
3. Ово решење је коначно.

Члан 5.
Средства за финансирање сарадње из члана 1. ове одлуке обезбедиће се у буџету градске општине Савски венац.

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Београда”, а објавиће се након добијања сагласности Владе Републике Србије.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-10/2013-I-01, 11. јула 2013. године
Председник
Александар Павловић, с.р.
*

Влада је дала сагласност на ову одлуку 25. октобра 2013. године решењем 05 број
016-7791/2013-1.
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ЧУКАРИЦА
На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 24. Статута
градске општине Чукарица („Службени лист града Београда”,
бр. 44/08 и 15/10), Скупштина градске општине Чукарица на
11. седници одржаној 7. новембра 2013. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”
Члан 1.
У члану 3. у ставу 1. после речи: „Београд” брише се запета и речи „ул. Шумадијски трг бр. 2”, а после речи „Београд” ставља се тачка.
Члан 2.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа
„Пословни простор општине Чукарица” члан 14. став 1.
мења се и гласи:
„Основни капитал предузећа износи 13.467.000,00 (тринаест милиона четири стотине шездесет седам хиљада) и
3.000,00 (три хиљаде) динара уписаног новчаног капитала
као и 3.000,00 (три хиљаде) динара новчаног капитала који
је уплаћен дана 12. октобра 1990. године”.
У истом члану став 2. брише се.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06–90/2013, 7. новембра 2013. године
Председник
Mилан Стојић, с.р.
Скупштина градске општине Чукарица на 11. седници,
одржаној 7. новембра 2013. године, на основу члана 60. став
1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 119/12) и члана 24. тачка 15. Статута градске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и
15/10), донела је
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Веће градске општине Чукарица на 24. седници, одржаној 20. августа 2013. године, на основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
и члана 44. Статута градске општине Чукарица („Службени
лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/10), донело је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ
1. Образује се Комисија за израду Локалног акционог
плану за младе, у саставу:
– Драгић Новаковић за област запошљавања,
– Ђорђе Голубовић за област образовања,
– Милован Јовић за области спорта и туризма,
– Душан Марковић за област екологије,
– Милена Арула за област социјалне заштите,
– Срђан Божић за област здравства,
– Марко Ђокић за област безбедности,
– Милијана Синђелић за област културе.
2. Задатак комисије је да изради нацрт локалног акционог плана за млaде, спроведе јавну расправу и исти достави
Општинском већу општине Чукарица.
Локални акциони план за младе обухвата носиоце, активности и рокове за реализацију у следећим областима
значајним за младе (од 15 до 30 година старости)
– запошљавање,
– образовање,
– спорта и туризма,
– екологије,
– социјалне заштите,
– здравства,
– безбедности,
– културе.
Основ израде плана је Национална стратегија за младе и
приказ стања на основу расположивих истраживања и релавантних података за општину Чукарица.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-70/2013, 20. августа 2013. године
Председник
Зоран Гајић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”
1. Даје се сагласност на Одлуку о промени Статута Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”,
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни
простор општине Чукарица” под бројем 02-3246 на седници
одржаној 24. октобра 2013. године.
2. Овлашћује се Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица” да уради пречишћен
текст Статута Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-90/2013, 7. новембра 2013. године
Председник
Mилан Стојић, с.р.

БАРАЈЕВО
На основу члана 19. тачка 1. Статута градске општине
Барајево – пречишћени текст („Службени лист града Београда”, број 30/10), Скупштина градске општине Барајево,
на седници одржаној 1. новембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Члан 1.
У Пословнику Скупштине градске општине Барајево
(„Службени лист града Београда”, број 44/08), члан 46. мења
се и гласи:
„Стална радна тела Скупштине су савети и комисије.
Савети имају седам чланова, а комисије пет чланова.
Скупштина образује највише 10 радних тела.
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Чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина, за мандатни период за који је изабрана
Скупштина.
Чланови сталних радних тела бирају се, по правилу, из
реда одборника и из реда грађана, с тим што више од половине чланова радних тела, по правилу мора бити из реда
одборника.
Стално радно тело бира председника и заменика председника, по правилу, из реда одборника”.
Члан 2.
Одељак 5 – Скраћени поступак, до одељка – Потписивање и објављивање аката, мења се и гласи:
„СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК – У скраћеном поступку одлучује се, без расправе, и то о појединачним актима и само
у случају да се у предлогу дневног реда предлажу појединачни акти.
Акти из претходног става групишу се у посебном одељку предлога дневног реда и означавају као „предлози о којима се одлучује у скраћеном постуку”.
У материјалу који се доставља уз позив у писаној форми
излаже се пуна садржина појединачног акта за који се предлаже скраћени поступак и образложење акта.
Пре утврђивања дневног реда председник се обраћа
одборницима са питањем да ли има предлога за отварање
расправе о појединим питањима, из групе предлога о којима се одлучује по скраћеном поступку.
Ако одборници прихвате предлог из претходног става,
о чему Скупштина мора да се изјасни, та тачка ће се разматрати у редовном поступку.
По усвајању дневног реда, председник констатује да су
сви предлози из групе – скраћени поступак усвојени.
Члан 3.
Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-96, 1. новембра 2013. године
Председник
Саша Костић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 19. тачка 8. и
члана 62. Статута градске општине Барајево – пречишћен
текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13),
Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној 1. новембра 2013. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Одлуци о унутрашњем уређењу Управе градске
општине Барајево („Службени лист града Београда”,
број 6/13) члан 14. мења се и гласи: „Одељење за привреду врши послове који се односе на област опште
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пољопривредне проблематике, послове из области туризма, праћење прописа из области приватног предузетништва и давање информација, издавање потврде и уверења раније регистрованим приватним предузетницима,
одређује, односно одобрава продајно место на којем се
обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и
време и начин те трговине у складу са законом. Прати
стање и предлаже мере за заштиту и унапређење животне
средине на свом подручју, спроводи акционе и санационе
планове од значаја за заштиту животне средине на свом
подручју у складу са актима града, стара се и обезбеђује
услове за очување, коришћење и унапређење подручја
са природним лековитим својствима, стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група. Прати стање и извештава
председника градске општине о угроженим местима
на територији градске општине Барајево у циљу учествовања градске општине у заштити и спасавању људи,
материјалних и културних добара и животне средине
у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању
њихових последица у складу са законом и актима града
и предлаже Председнику градске општине ажурирање
решења о образовању штаба за ванредне ситуације и
прати његову реализацију. Предлаже спровођење мера
и задатака у циљу развоја цивилне заштите. Ради нацрте одлука из своје области које се разматрају на седници Скупштине градске општине и извештаје и информације из оквира послова одељења, као и друге послове у
складу са законом, Статутом града и одлукама градске
општине. У оквиру Одељења за привреду формирана
је: Канцеларија за локални економски развој која обавља послове маркетинга пословних потенцијала градске
општине Барајево, привлачење нових домаћих и страних
инвеститора и ширење локалних пословних активности,
успостављање контаката и директна подршка локалној
пословној заједници, подршка процесу стратешког планирања, подстицај финансирања, припрема и надзор у
реализацији пројеката од значаја за локални економски
развој, пружање савета, одржавање и унапређење односа са централним институцијама одговорним за економски развој, писање предлога пројеката за потребе Управе
градске општине, помоћ при писању предлога пројеката
јавним предузећима и инвеститорима,праћење реализације пројеката, стварање мориторног система у циљу
квалитетнијег праћења конкурса на сајтовима,тражење
партнера за спровођење пројеката дефинисаних у
Стратегији,организовање локалних актера који су заинтересовани за реализацију пројеката дефинисаних у
стратегији, (МСПП, НВО, удружења, пољопривредници), комуницирање са донаторима и корисницима, информисање, израда и помоћ у изради предлога пројеката,
послове администратора ГИС система и послови СЛАП
координатора.“
Члан 2.
Члан 15. мења се и гласи: „Одељење за друштвене делатности и правну помоћ прати стање и стара се о опремању
и одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних
школа, прати упис у први разред основне или специјалне
школе и редовно похађање наставе у основним школама и
покреће прекршајни поступак против родитеља, односно
старатеља чије дете није благовремено уписано, односно
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не похађа припремни предшколски програм, у складу са
законом, организује послове који се односе на превоз деце
и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика
основних школа на удаљености већој од 4 km од седишта
школе, организује превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљености
места становања од школе, организује превоз ученика на
републичка и међународна такмичења, у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности
заштите и безбедности деце, односно ученика за време
остваривања образовно–васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом. Подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање
културних манифестација од значаја за градску општину.
Прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана
у области спорта на подручју градске општине, учествује у
реализацији система школског спорта и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и
манифестација од општинског значаја, обезбеђује услове
за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју. Израђује нацрт програма развоја
спорта на нивоу општине који је усклађен са програмом
развоја спорта на нивоу града, предлаже мере за одржавање спортских објеката на подручју општине, обезбеђује
услове за организовање и одржавање спортских такмичења од општинског значаја. Врши послове на утврђивању статуса избеглица, врши управне – правне послове
у области борачко-инвалидске заштите ратним војним и
мирнодопским инвалидима, цивилним инвалидима рата и
корисницима породичне инвалиднине, заштиту цивилних
инвалида рата и допунско материјално обезбеђење бораца, ратних војних инвалида и чланова њихових породица,
исплату инвалидских примања по републичким прописима и градском одлуком, врши послове који се односе
на пружање правне помоћи грађанима градске општине,
послове заштите и унапређења родне равноправности, помоћи у остваривању и унапређењу положаја жена у свим
сегментима живота. Помаже развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су у суштински неједнаком
положају са осталим грађанима и подстиче активности и
пружа помоћ удружењима и организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју. Обавља послове радних односа запослених у Управи градске општине, организационе
и административно-техничке послове који се односе на
рад информационог центра и општинског позивног центра и то: комуникацију са грађанима у вези са радом органа општине, пружања услуга јавних предузећа, евидентирање комуналних проблема, у циљу унапређења односа
према грађанима, ради Нацрте одлука из своје области
које се разматрају на седници Скупштине градске општине и извештаје и информације из оквира послова одељења,
као и друге послове у складу са законом, Статутом града
и одлукама општине. У оквиру Одељења за друштвене делатности и правну помоћ формирана је: Канцеларија за
младе која обавља послове који се односе на подстицање
младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима, послови заштите интереса младих и помоћ

Број 50 – 17

у остварењу њихових интереса, сарадње са омладинским
удружењима у њиховом раду, подстицању и остваривању
сарадње, која се односи на омладину и улогу младих на територији градске општине Барајево. У области омладинске политике спроводи националну стратегију за младе
и акциони план политике за младе града, утврђује акциони план политике за младе на подручју општине који је
усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за
младе града.”
Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи: „Одељење за имовинскоправне, стамбене и инспекцијске послове: на основу акта
градоначелника, у име и за рачун града, спроводи поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених
понуда за давање у закуп, односно отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини града ради изградње грађевинских објеката до 800 m² и преко 800 m² бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у
закуп, односно отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини града непосредном погодбом ради легализације
објеката до 800 m² и преко 800 m² бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима града.
Решава у поступку експропријације у складу са прописима о експропријацији, врши стручне и административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта
општине Барајево. Врши послове који се односе на евиденцију непокретности градске општине Барајево. Решава, на предлог овлашћеног правобраниоца, о престанку
права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње објекта, односно последњу измену решења, донео надлежни орган
градске општине. Спроводи поступак исељења бесправно
усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама. Води евиденцију у складу са прописима
о одржавању стамбених зграда. Поступа по замолницама
судова, других државних органа и јавних служби у области имовинско-правних, стамбених и инспекцијских послова. Подноси извештаје и даје информације из области
имовинско-правних, стамбених и инспекцијских послова. Врши друге послове складу са законом, Статутом града Београда, Статутом градске општине Барајево, другим
општим актима града и општине. Израђује нацрте одлука
из своје области које се разматрају на седници Скупштине градске општине Барајево и извештаје и информације
из оквира послова одељења, као и друге послове у складу
са законом, статутом града и одлукама општине.
У оквиру Одељења за имовинско-правне, стамбене и
инспекцијске послове образован је Одсек за инспекцијске послове и извршење који обавља послове грађевинске
инспекције и то послове инспекцијског надзора над изградњом објеката до 800 m² бруто површине (по јусу) за
које одобрење за изградњу издаје градска општина, врши
надзор над коришћењем објеката у државној својини, пре
свега објеката чији је корисник градска општина и месне
заједнице на територији градске општине, предузима потребне мере и врши друге послове у складу са важећим
прописима из области грађевинске инспекције на територији градске општине, предузима потребне мере и врши
друге послове у складу са важећим прописима из области
грађевинске инспекције на територији градске општине,
врши послове комуналне инспекције и то послове инспек-
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цијског надзора над извршавањем прописа који се односе
на спровођење инспекцијског надзора у комуналној области, на територији градске општине, доноси решења о уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске
баште, тезге и други покретни мобилијар ) и балон хала
спортске намене у складу са прописом града, стара се о
одржавању и обезбеђује комунални ред, спроводи прописе којима се уређује комунални ред и издаје одобрења
за које је прописима града утврђена надлежност градске
општине. Стара се о наменском и савесном коришћењу
јавних добара – добара у општој употреби у складу са
прописима на територији градске општине; спроводи
поступак извршења решења комуналне и грађевинске инспекције, као и послове безбедности и здравља на раду у
складу са прописима.”

словних зграда и предлаже мере за уређење зелених површина, дечијих игралишта и објеката јавног осветљења.
Предлаже одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа на територији општине, коју доноси оснивач, и врши друге послове из своје
надлежности, у складу са Законом о јавним предузећима
везане за поступак именовања директора. Израђује нацрте одлука из области грађевинских послова и извештаја и
информација из оквира послова одељења, послове који се
односе на називе улица, тргова, заселака и других делова
насељених места на свом подручју, у складу са законом и
прописима града, ради нацрте одлука из своје области које
се разматрају на седници Скупштине градске општине, извештаје и информације из оквира послова одељења, као и
друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама градске општине.”

Члан 4.
Члан 17. мења се и гласи: „Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове врши послове урбанизма који се односе на давање мишљења на просторне и
урбанистичке планове који доноси град, издавање грађевинских дозвола за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине и
претварању заједничких просторија у стамбени, односно
пословни простор осим у поступцима легализације објеката на територији градске општине, издаје грађевинску
дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и
објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на
свом подручју, издаје информацију о локацији ,локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу
у складу са Статутом града, послови издавања одобрења
за изградњу, издаје потврде о пријави извођења радова
за објекте за које је донето решење о одобреној изградњи,
пријаве радова за изградњу помоћних објеката, потврде да
су темељи изграђени у складу са главним пројектом, издаје употребне дозволе, решења о рушењу објекта и друге
послове поверене органу управе законом, односно Статутом града везане за издавање грађевинске и употребне дозволе и извођење других грађевинских радова, потврђује
пројекте парцелације и препарцелације за подручје општине. Израђује нацрт плана постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (кисоци, тезге и други покретни мобилијар), по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и
саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу
са прописом града, доноси решења о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и
други покретни мобилијар) и балон хала спортске намене
у складу са прописима града, општине и Статутом градске
општине Барајево. Врши комуналне послове који нису у
надлежности градске управе, врши стручне и административне послове за потребе скупштине градске општине,
Већа градске општине и Председника градске општине, у
вези са извођењем радова када се градска општина Барајево јавља као инвеститор, заштиту јавних и зелених површина и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама скупштине градске општине, Већа градске
општине и председника градске општине. Предузима мере
за уређење и одржавање спољњег изгледа стамбених и по-

Члан 5.
Члан 18. мења се и гласи: „Одељење за финансије обавља послове који се односе на послове буџета – планирање, припрема нацрта буџета и извршење буџета, обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним
апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење,
одобравање преузете обавезе и прослеђивање трезору
ради извршења, припремање предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве; вршење евентуалне
корекције плана, саставља консолидовани завршни рачун буџета и подноси извршном органу, вршење послова
трезора, праћење прилива средстава на консолидованом
рачуну, дефинисање тромесечне, месечне и дневне квоте
преузетих обавеза и плаћања, управљање ликвидношћу,
контрола расхода, вођење главне књиге трезора и припрема финансијских извештаја, управљање финансијским
информационим системом, вршење инспекцијског надзора над коришћењем буџетских средстава директних
и индиректних корисника и послови интерне контроле,
годишње и периодично извештавање, евиденција о другим рачунима у трезору (фондови, Општинска изборна
комисија, повереништво за избеглице, рачуни месних
заједница), финансијско праћење свих врста инвестиција;
планира, приликом израде буџета, средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају
потребе грађана у области спорта, на подручју општине. У
оквиру овог одељења обављају се послови који се односе
на стручне послове у области јавних набавки, припрему
интерних нормативних аката из области јавних набавки, праћење поступка јавних набавки за потребе Управе
градске општине и поједине послове у вези са праћењем
јавних набавки за јавна предузећа чији је оснивач градска
општина, врши израду сагласности и мишљења на одлуке
о покретању поступка, конкурсну документацију, одлуке о
одбијању понуда као и извештај о додели уговора и послове сарадње са органима који у оквиру своје надлежности
примењују прописе из области јавних набавки, ради нацрте одлука из своје области које се разматрају на седници
Скупштине градске општине извештаје и информације из
оквира послова одељења, као и друге послове у складу са
законом, Статутом града и одлукама општине.
У оквиру овог одељења образована је Група за буџет
која обавља следеће послове: организује рад групе, стара се о благовременом, законитом извршавању послова и
пуној запослености извршилаца, доноси програм и план

14. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

рада групе, обавља сложене финансијско-аналитичке послове, учествује у припреми и изради нацрта одлуке о
буџету, обавља послове финансијског планирања, координира и контролише функције трезора везане за пласирање средстава, контролу прилива прихода и извршавање
расхода,стара се о роковима и захтевима везаним за финансијско извештавање, сарађује са другим органима и организацијама општина, града и републике, обавља и друге
послове по налогу начелника одељења и начелника Управе
градске општине.
У оквиру овог одељења образована је Група послова –
рачуноводство у оквиру које се врше следећи послови: обрачун плата запослених, послови благајне и ликвидатуре,
књиговодствени послови и књиговодствено-рачуноводствени послови месних заједница.”
Члан 6.
За све што није регулисано овом одлуком примењиваће
се одредбе закона и Статута градске општине Барајево.
Члан 7.
Начелник Управе градске општине ускладиће у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке акт о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Управи градске
општине Барајево, уз сагласност Већа градске општине.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-97, 1. новембра 2013. године
Председник
Саша Костић, с.р.

Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној 1. новембра 2013. године, на основу чланова 43 и 63.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07)
и члана 19. Статута градске општине Барајево („Сл. лист
града Београда”, бр. 44/08, 30/10), донела је

ОД Л У КУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2013. годину мења се и гласи:
Буџет градске општине Барајево за 2013. годину утврђује
се у износу од 394.027.896,39 динара, а састоји се од:
– Примања текуће године у износу од 346.953.000,00 динара – утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење
послова града и градских општина и утврђивању прихода и
примања која припадају граду, односно градским општинама у 2013. години,
– Текућих трансфера из буџета града Београда у износу
од 548.725,00 динара,
– Капиталних трансфера из буџета града Београда у износу од 3.314.327,00 динара,
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– Трансфера из буџета републике у износу од 50.000,00
динара,
– Вишка прихода наменског карактера из ранијих година у износу од 25.701.898,37 динара,
– Нераспоређеног вишка прихода из претходне године у
износу од 11.685.977,75 динара,
– Текућих донација од међународних организација у корист нивоа општина у износу од 2.162.819,27 динара,
– Меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 3.611.149,00 динара,
– Издатака у износу од 394.027.896,39 динара.
Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2013. годину мења се и гласи:
1. Приходи остварени од накнаде за коришћење
грађевинског земљишта, посебне накнаде за заштиту и
унaпређење животне средине, закупа пословног простора и
дела прихода од пореза на зараде усмеравају се Дирекцији
за развој и изградњу градске општине Барајево, за финансирање програма на који сагласност даје Скупштина градске општине Барајево.
2. Средства трансфера из буџета града Београда у износу од 548.725,00 динара распоређују се за следеће намене:
– средства у износу од 240.000,00 динара користиће се за
за покриће трошкова превоза пројектног тима на радионице „БЕОСАП – пројекат” на релацији Барајево – Београд –
Барајево за 30 тура и то за:
– ангажовање ауто-такси превозника – Радољуб Радовановић, предузетник, Београд – Баћевац, ул. Живорада Јанковића бр. 14 за превоз чланова пројектног тима у износу
од 120.000,00 динара и
– ангажовање ауто – такси превозника – Југослав Владисављевић, предузетник, Нови Београд, ул. Гандијева бр. 100 за
превоз чланова пројектног тима у износу од 120.000,00 динара;
– средства у износу од 100.000,00 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево, а користиће се за покриће трошкова за извршење решења комуналне инспекције Управе градске општине Барајево;
– средства у износу од 208.725,00 динара распоређују се
Управи градске општине Барајево на име покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака;
3. Средства у износу од 3.314.327,00 динара распоређују
се ЈКП „10. Октобар” за уређење атарских путева на територији градске општине Барајево.
4. Средства трансфера из буџета републике у изнсу од
50.000,00 динара распоређују се за следеће намене:
– средства у износу од 25.000,00 динара добијена од
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије
користиће се за исплату новчене помоћи Нвогу Нелди, избеглици из Републике Хрватске, тренутно настањеној на
територији општине Барајево на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације. Средства су пренета на рачун Извршење буџета ГО Барајево
Решењем Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 553-66/1 од 20. фебруара 2012. године;
– средства у износу од 25.000,00 динара добијених од
стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије користиће се за исплату новчане помоћи Нвогу Едвину, избеглици из Републике Хрватске, тренутно
настањеном на територији општине Барајево на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене
ситуације. Средства су пренета на рачун Извршење буџета
ГО Барајево Решењем Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије бр. 553-65/1 од 20. фебруара 2012.
године.
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5. Средства вишка прихода наменског карактера у износу од 25.701.898,37 динара распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 6.475.525,19 динара распоређују
се Дирекцији за развој и изградњу градске општине Барајево за финансирање израде детаљног урбанистичког плана
за градску општину Барајево, као и за побољшање услова
становања;
– Средства у износу од 2.706.692,47 динара користиће се
за економско оснаживање породица избеглих и интерно ресељених лица на територији градске општине Барајево кроз
доходовне активности;
– Средства у износу од 14.702.591,46 динара користиће
се за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала,
породицама избеглих и интерно расељених лица на територији градске општине Барајево;
– Средства у износу од 1.181.140,00 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево, а користиће се за покриће трошкова за извршење Решења грађевинске инспекције Управе градске општине Барајево;
– Неутрошена средства за куповину два стана за решавање стамбених проблема станара који су становали у
школским просторијама ОШ „Кнез Сима Марковић” у МЗ
Арнајево у износу од 611.218,04 динара су Решењем градоначелника бр. 4-5462/12–Г–од 27. децембра 2012. године
опредељена за набавку софтвера „Сервис 48 h” (веб сервис
за пријаву комуналних проблема на територији градске
општине Барајево) и пратеће опреме потребне за рад овог
софтвера;
– Средства у износу од 24.731,21 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево на име покрића дела
трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења
брака.
6. Средства из члана 1. ове oдлуке у износу од
11.685.977,75 динара представљају неангажовани вишак
прихода из претходне године који се распоређује на следеће
кориснике:
а) Раздео 1, функција 620, позиција 23, економска класификација 451191 – Текуће субвенције ЈКП „10. октобар”, у
износу од 4.000.000,00 динара;
б) Раздео 1, функција 620, позиција 23, економска класификација 451291 – Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар”,
у износу од 2.000.000,00 динара;
в) Раздео 1, функција 630, позиција 24, економска клсификација 451291 – Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар”,
у износу од 1.000.000,00 динара;
г) Раздео 2, функција 130, позиција 36, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 216.496,45
динара;
ђ) Раздео 2, глава 2.1, функција 620, позиција 50, економска класификација 421 – Стални трошкови, у износу од
2.000.000,00 динара;
е) Раздео 2, глава 2.1, функција 620, позиција 53, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 469.481,30 динара;
ж) Раздео 2, глава 2.1, функција 620, позиција 56, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти у
износу од 500.000,00 динара;
з) Раздео 2, глава 2.1, функција 620, позиција 52, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу
од 1.500.000,00 динара;
7. Средства донација од међународних организација у
корист нивоа општина у износу од 2.162.819,27 динара користиће се за покриће трошкова одржавања ГИС система и
набавку неопходне опреме потребне за његово функционисање.

14. новембар 2013.

Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2013. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву планирају се средства у висини од 670.000,00 динара.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава
сталне резерве буџета, за намене утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе надлежног за финансије.
Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2013. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву планирају се средства у укупном износу од 1.946.177,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне. Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве доноси Председник општине, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог органа управе надлежног за финансије.
Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2013. годину мења се и гласи:
Примања буџета општине у укупном износу од
394.027.896,39 динара, по врстама, односно економским
класификацијама састоје се из:
Економска
Ред.
класифиброј
кација

Примања
3

4

Одлука о
буџету 2013.

1

2

1.

321

Б Класични приходи

294,948,871.27

2.

711111

Порез на зараде

178,617,000.00

3.

711147

Порез на земљиште

4.

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

5.

711143

Порез на приходе од непокретности

6.

713120

Порез на имовину

7.

713311

Порез на наслеђе и поклон

8.

713420

Порез на пренос апсолутних права

12,000,000.00

А Неангажовани и наменски вишак прихода из
претходне године

5
37,387,876.12

1,133,000.00
19,000,000.00
6,000,000.00
53,500,000.00
1,200,000.00

9.

714,716,741

Локалне комуналне таксе

11,456,000.00

10.

742251

Административне таксе

1,200,000.00

11.

742351

Приходи органа управе

300,000.00

12.

742152

ПДВ на приход од закупа

167,000.00

13.

743350

Новчане и мандатне казне

100,000.00

14.

741100

Камате

15.

745151

Мешовити и неодређени приходи

3,500,000.00

16.

732151

Текуће донације о дмеђународних организација
у корист нивоа општина

2,162,819.27

17.

733152

Текући трансфери градова у корист нивоа
општина

18.

733253

Капитални трансфери градова у корист нивоа
општина

19.

733157

Текући трансфери од Републике у корист нивоа
општина
В Наменски приходи

58,080,000.00

20.

711111

Порез на зараде

51,247,000.00

21.

714562

ЕКО накнада

5,000,000.00

22.

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

1,000,000.00

23.

742152

24.

771,772

Приходи од закупа пословног простора
Г Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО А + Б + В + Г

700,000.00

548,725.00
3,314,327.00
50,000.00

833,000.00
3,611,149.00
394,027,896.39

14. новембар 2013.
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Члан 6.
У члану 6. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2013. годину табела којом су утврђени издаци буџета по основним наменама мења се и гласи:
Економска
класификација

Врста расхода

1

Издаци из осталих
извора

Средства из буџета

2

Укупна
средства

3

4

332,744,000.00

44,250,859.08

5

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

146,861,650.00

3,611,149.00

Плате и додаци запослених

112,931,250.00

112,931,250.00

20,299,900.00

20,299,900.00

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000
411
412

Социјалани доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјалана давања запосленима

415

Накнаде запосленима

3,867,500.00

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

1,343,000.00

1,343,000.00

417

Одборнички додатак

6,500,000.00

6,500,000.00

420000

376,994,859.08
150,472,799.00

850,000.00

850,000.00

1,070,000.00

3,611,149.00

4,681,149.00
3,867,500.00

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

89,060,500.00

12,866,099.15

101,926,599.15

421

Стални трошкови

31,393,988.00

2,000,000.00

33,393,988.00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

21,574,005.00

911,496.45

22,485,501.45

424

Специјализоване услуге

25,318,363.00

9,256,665.19

34,575,028.19

425

Текуће поправке и одржавање

3,998,644.00

469,481.30

4,468,125.30

426

Материјал

6,515,500.00

228,456.21

6,743,956.21

СУБВЕНЦИЈЕ

50,500,000.00

10,314,327.00

60,814,327.00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

50,500,000.00

10,314,327.00

60,814,327.00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

10,998,000.00

10,998,000.00

Текуће донације другим нивоима власти

10,998,000.00

10,998,000.00

450000
451
460000
463
470000

260,000.00

260,000.00

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

16,290,000.00

17,459,283.93

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16,290,000.00

17,459,283.93

ОСТАЛИ РАСХОДИ

16,417,673.00

16,417,673.00

481

Дотације невладиним организацијама

14,103,000.00

14,103,000.00

482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом

1,371,180.00

1,371,180.00

472
480000

33,749,283.93
33,749,283.93

483

Новчана казна по решењу суда

613,493.00

613,493.00

484

Накнада штете услед елементарних непогода

330,000.00

330,000.00

РЕЗЕРВЕ

2,616,177.00

2,616,177.00

Средства резерве

2,616,177.00

490000
499

2,616,177.00

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

14,209,000.00

2,824,037.31

510000

17,033,037.31

ОСНОВНА СРЕДСТВА

14,209,000.00

2,824,037.31

17,033,037.31

511

Зграде и грађевински објекти

10,252,000.00

500,000.00

10,752,000.00

512

Машине и опрема

2,407,000.00

1,929,237.31

4,336,237.31

515

Софтвер

50,000.00

394,800.00

541

Земљиште

50,000.00

1,500,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ

1,500,000.00

346,953,000.00

47,074,896.39

394,027,896.39

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Члан 7. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2013. годину мења се и гласи:
Средства буџета у укупном износу од 394.027.896,39 динара распоређују се по корисницима и то:

Раздео Глава
1

2

Економска
Функ- Позикласифиција ција
кација
3

4

5

1

Опис

Приходи из
буџета 01

6

7

Донације од
Социјални
међународдоприноси
них органи03
зација 06
8

9

Донације
од осталих
нивоа власти 07

Вишак
прихода

Укупни
издаци

10

11

12

СО, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате и додаци функционера

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

25,276,000.00
4,515,250.00

25,276,000.00
4,515,250.00

3

417

Накнаде одборницима, члановима Већа и
радних тела

6,500,000.00

6,500,000.00

4

423

Услуге по уговору

2,308,000.00

2,308,000.00

Број 50 – 22
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
7

8

14. новембар 2013.

4

5

6

5

481

Дотације невладиним организацијама Ова
апропријација користиће се за: -финансирање
редовног рада политичких партија у износу
од 521.000 динара -дотације невладиним организацијама и удружењима грађана у износу
од 1.050.000,00

9

10

11

6

483

Новчане казне по решењу суда

500,000.00

500,000.00

7

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода

330,000.00

330,000.00

8

499

Средства сталне резерве

670,000.00

670,000.00

9

499

Средства текуће резерве

1,946,177.00

1,946,177.00

Приходи из буџета

43,616,427.00

43,616,427.00

Укупно за функцију 110

43,616,427.00

43,616,427.00

500,000.00

500,000.00

50,000.00

50,000.00

1,571,000.00

12
1,571,000.00

Извори финансирања за функцију 110
01
090

Социјална заштита некласификована на
другом месту
10

423

Накнaда за превоз категоризоване деце и
њихових пратиоца

11

424

Специјализоване услуге (Локални акциони
план за Роме)

12

472

Социјална помоћ – ова апропријација користиће
се за: – једнократне помоћи материјално и здравствено угроженим грађанима од 1.500.000,00
динара – стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање услова становања набавком
грађевинског материјала, породицама избеглих
и породицама ИР лица на територији ГО Барајево у износу од 16.342.591,46 динара – Средства
у износу од 2.806.692,47 динара користиће се за
економско оснаживање породица избеглих и ИР
лица на територији ГО Барајево кроз доходовне
активности, -трошкове сахране нн лица у износу
од 50.000,00 динара – Средства у износу од
50.000,00 динара добијених од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије користиће се за за исплату новчене помоћи
Нвогу Нелди и Нвогу Едвину, избеглим лицима
из Републике Хрватске, тренутно настањенима
на територији општине Барајево на име помоћи
за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације

3,290,000.00

50,000.00 17,409,283.93

20,749,283.93

Извори финансирања за функцију 090
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

180

3,840,000.00

3,840,000.00
50,000.00

3,840,000.00

50,000.00
17,409,283.93

17,409,283.93

50,000.00 17,409,283.93

21,299,283.93

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
13

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

698,000.00

698,000.00

Извори финансирања за функцију 180
01
330

Приходи из буџета

698,000.00

698,000.00

Укупно за функцију 180

698,000.00

698,000.00

4,277,000.00

4,277,000.00

766,400.00

766,400.00

Општинско јавно правобранилаштво
14

411

Плате и додаци запослених

15

412

Социјални доприноси на терет послодавца

16

415

Накнаде за запослене( превоз)

10,000.00

10,000.00

17

422

Трошкови путовања

40,000.00

40,000.00

18

426

Материјал

11,000.00

11,000.00

19

512

Машине и опрема

15,000.00

15,000.00

Приходи из буџета

5,119,400.00

5,119,400.00

Укупно за функцију 180

5,119,400.00

5,119,400.00

Извори финансирања за функцију 180
01
421

Пољопривреда
20

424

Специјализоване услуге

20а

481

Дотације невладиним организацијама

483,000.00

483,000.00

1,517,000.00

1,517,000.00

Приходи из буџета

2,000,000.00

2,000,000.00

Укупно за функцију 421

2,000,000.00

2,000,000.00

200,000.00

200,000.00

Извори финансирања за функцију 421
01
473

Туризам
21

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473

01

Приходи из буџета

200,000.00

200,000.00

Укупно за функцију 473

200,000.00

200,000.00

14. новембар 2013.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

620

6

7

8

Број 50 – 23
9

10

11

12

Развој заједнице
22

424

Специјализоване услуге

23

451

Субвенције ЈКП „10. октобар”
– ова апропријација користиће се за
– текуће субвенције ЈКП „10. октобар” у износу од 5.000.000,00 динара
– капиталне субвенције ЈКП „10. октобар у
износу од 20.500.000,00 динара

23a

541

Земљиште

1,334,000.00

1,334,000.00

19,500,000.00

3,314,327.00

6,000,000.00

1,500,000.00

28,814,327.00

1,500,000.00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

630

22,334,000.00

22,334,000.00
3,314,327.00

22,334,000.00

3,314,327.00

3,314,327.00
6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

31,648,327.00

1,000,000.00

32,000,000.00

Водоснабдевање
24

451

Капиталне субвенције ЈКП „10.октобар’’

31,000,000.00

Извори финансирања за функцију 630
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 630

860

31,000,000.00

31,000,000.00

31,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

32,000,000.00

Рекреација, спорт, култура и вере
25

481

Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација користиће се за финансирање: – Спортског савеза Барајево у износу од
4.100.000,00 динара – Спортских организација
у износу од 2.150.000,00 динара – Културно
уметничког друштва „Вранић” у износу од
390.000,00 динара – Фолклорног ансамбла
„Шумадија” у износу од 350.000,00 динара –
Верских заједница у износу 4.025.000,00 динара

11,015,000.00

11,015,000.00

Приходи из буџета

11,015,000.00

11,015,000.00

Укупно за функцију 860

11,015,000.00

11,015,000.00

Извори финансирања за функцију 860
01
950

Образовање које није дефинисано нивоом
26

463

Трансфери школама

10,300,000.00

10,300,000.00

27

472

Накнаде из буџета за образовање

13,000,000.00

13,000,000.00

Приходи из буџета

23,300,000.00

23,300,000.00

Укупно за функцију 950

23,300,000.00

23,300,000.00

143,122,827.00

3,364,327.00 24,409,283.93 170,896,437.93

Извори финансирања за функцију 950:

Укупно за раздео 1
2

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
28

411

Плате и додаци запослених

68,542,000.00

68,542,000.00

29

412

Социјални доприноси на терет послодавца

12,270,500.00

12,270,500.00

30

413

Накнаде у натури

750,000.00

31

414

Социјална давања запосленима

500,000.00 3,000,000.00

32

415

Накнаде за запослене (превоз)

33

416

Награде, бонуси и остали расходи

34

421

Стални трошкови

35

422

Трошкови путовања

36

423

Услуге по уговору

37

424

Специјализоване услуге -ова апропријација користиће се за – Специјализоване услуге у оквиру
редовне делатности у износу од 1.570.000,00
динара – извршење Решења грађевинске инспекције 1.181.140,00 динара – извршење решења
комуналне инспекције 1.100.000,00 динара

2,570,000.00

38

425

Текуће поправке и одржавање зграде и
опреме

3,044,000.00

39

426

Материјал

5,291,000.00

40

482

Порези и обавезне таксе

1,090,000.00

41

511

Зграде и грађевински објекти

42

512

Машине и опрема

43

515

Софтвери

750,000.00
3,500,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

748,000.00

748,000.00

8,282,000.00

8,282,000.00

220,000.00

220,000.00

15,414,000.00

450,000.00

245,000.00

216,496.45

16,325,496.45

100,000.00

1,181,140.00

3,851,140.00

3,044,000.00
203,725.00

24,731.21

5,519,456.21
1,090,000.00

10,252,000.00

10,252,000.00

1,662,000.00

1,712,819.27

50,000.00

216,418.04

3,591,237.31

394,800.00

444,800.00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

06

Донације од међународних организација

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

133,685,500.00

133,685,500.00
3,000,000.00

3,000,000.00
2,162,819.27

2,162,819.27
548,725.00

548,725.00
2,033,585.70

133,685,500.00 3,000,000.00

2,162,819.27

548,725.00

2,033,585.70

2,033,585.70 141,430,629.97

Број 50 – 24
1

2
2.1

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

411
412
413
414
415
416
421
423
424
425
426
482

55a
56
57

483
511
512

620

01
2.2
160
58
59
60
61
62
62a

421
423
424
425
426
483
01

2.3
860
63
64
64a
65
66
67
68
69
70
71
72

411
412
414
415
421
423
424
425
426
512
482

01
03

01
03
06
07
13

6
ЈП Дирекција за развој и изградњу општине
Барајево
Развој заједнице
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Новчане казне по решењу суда
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 2.1 функције 620
Приходи из буџета
Укупно за главу 2.1 функције 620
Месне заједнице
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање зграде
Материјал
Новчане казне по решењу суда
Извори финансирања за главу 4.1 функције 160
Приходи из буџета
Укупно за главу 2.2 функције 160
Центар за културу „Барајево”
Рекреација, спорт, култура и вере
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Порези и обавезне таксе
Извори финансирања за главу 2.3 функције 860
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Укупно за главу 2.3 функције 860
Укупно за раздео 2
Укупно раздели 1+2
Извори финансирања укупно
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Вишак прихода
УКУПНО

7

8

10,395,250.00
1,860,750.00
100,000.00
570,000.00
500,000.00
595,000.00
22,488,000.00
1,971,000.00
18,000,000.00
600,000.00
550,000.00
250,000.00

14. новембар 2013.
9

10

11

2,000,000.00
7,975,525.19
469,481.30

100,000.00

10,395,250.00
1,860,750.00
100,000.00
570,000.00
500,000.00
595,000.00
24,488,000.00
1,971,000.00
25,975,525.19
1,069,481.30
550,000.00
250,000.00

500,000.00

100,000.00
500,000.00
100,000.00

10,945,006.49
10,945,006.49

69,025,006.49
69,025,006.49

100,000.00
58,080,000.00
58,080,000.00

12

150,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
240,000.00
13,493.00

150,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
240,000.00
13,493.00

753,493.00
753,493.00

753,493.00
753,493.00

4,441,000.00
887,000.00

4,441,000.00
887,000.00
611,149.00
357,500.00
473,988.00
1,031,005.00
2,781,363.00
254,644.00
423,500.00
630,000.00
31,180.00

611,149.00
357,500.00
473,988.00
1,031,005.00
2,781,363.00
254,644.00
423,500.00
630,000.00
31,180.00
11,311,180.00
611,149.00
11,311,180.00 611,149.00
203,830,173.00 3,611,149.00
346,953,000.00 3,611,149.00
346,953,000.00
3,611,149.00

346,953,000.00 3,611,149.00

11,311,180.00
611,149.00
11,922,329.00
2,162,819.27
548,725.00 12,978,592.19 223,131,458.46
2,162,819.27 3,913,052.00 37,387,876.12 387,952,025.12
346,953,000.00
3,611,149.00
2,162,819.27
2,162,819.27
3,913,052.00
3,913,052.00
37,387,876.12 37,387,876.12
2,162,819.27 3,913,052.00 37,387,876.12 394,027,896.39

Члан 8.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од
дана доношења.
Скупштина општине Барајево
Број 06-30/2013-95, 1. новембра 2013. године
Председник
Саша Костић, с.р.

14. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 19. тачка 14. Статута градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист града
Београда”, бр. 30/10 и 40/13), Скупштина градске општине
Барајево, на седници одржаној 1. новембра 2013. године,
донела је

ОД Л У КУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број месних заједница, називи и подручја за које су образоване и финансирање послова
месне заједнице.
Члан 2.
Месна заједница оснива се ради задовољавања потреба
од непосредног заједничког интереса за грађане на одређеном подручју градске општине Барајево (у даљем тексту:
општина).
Месна заједница образује се за једно или више села, односно насељених места.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица.
Месна заједница има печат округлог облика са текстом
исписаним ћирилицом по ободу: Република Србија – Град
Београд – Градска општина Барајево – Месна заједница______________.
ОБРАЗОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 4.
На територији градске општине Барајево образоване су
следеће месне заједнице:
Арнајево, Барајево, Баћевац, Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Насеље Гај, Глумчево брдо, Гунцати, Лисовић, Манић, Мељак, Рожанци, Шиљаковац.
Месне заједнице образују се у границама постојећих
месних заједница.
Члан 5.
Одлуку о образовању, спајању, припајању, подели
или укидању месне заједнице доноси Скупштина градске
општине Барајево, већином од укупног броја одборника,
по претходно прибављеном мишљењу грађана са тог подручја.
Члан 6.
Иницијативу за образовање, спајање, припајање, подели
или укидању месне заједнице може поднети најмање 10%
бирача са тог подручја.
Иницијативу из става 1. овог члана може поднети и:
председник општине, Веће градске општине и савет месне
заједнице.
ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 7.
У оквиру права и дужности месна заједница, у складу са
Статутом градске општине Барајево, статутом месне зајед-
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нице и Одлуком о оснивању, разматра питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, а
нарочито на:
– бригу о деци, старим лицима са посебним потребама и
социјално угроженим лицима,
– заштиту и унапређење животне средине,
– урбани развој, уређење и одржавање насељених места,
– стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет
комуналних услуга,
– снабдевање и заштита потрошача,
– распоред пословног простора и утврђивање радног
времена на њеном подручју,
– развој пољопривреде,
– oдржавање културних и спортских манифестација,
као и активности везане за одмор и рекреацију,
– комуналну зоохигијену,
– организовање противпожарне заштите,
– друга питања од значаја за грађане са свог подручја.
Члан 8.
У месној заједници могу се организовати неки послови
из надлежности општине а који се односе на непосредно задовољавање свакодневних и непосредних потреба грађана
са подручја месне заједнице.
Обезбеђивање средстава из буџета општине Барајево
за обављање послова из става 1. овог члана, врста и начин
обављања послова, утврђује се одлуком Скупштине градске
општине.
Члан 9.
За обављање одређених послова из надлежности Управе градске општине Барајево, а посебно у вези са остваривањем непосредних права грађана на територији месне
заједнице, може се образовати месна канцеларија.
ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 10.
У месној заједници, као представничко тело грађана,
образује се савет месне заједнице (у даљем тексту: савет), чији се број чланова утврђује статутом месне заједнице.
Чланове савета месне заједнице бирају грађани са тог
подручја који имају бирачко право, на основу слободно изражене воље, на тајним, непосредним изборима, на време
од четири године, a разрешавају се у поступку предвиђеном
статутом месне заједнице.
Изборе за чланове савета расписује председник
Скупштине градске општине Барајево, с тим да се избори,
у циљу економичности, по могућности одрже заједно са
расписаним локалним односно градским или парламентарним изборима.
Изборе за чланове савета спроводи Општинска изборна комисија (у даљем тексту: комисија) и бирачки одбори, у
складу са законом.
Члан 11.
Кандидате за чланове савета предлажу грађани са тог
подручја који имају бирачко право, а кандидатуру може
поднети, непосредно за себе и сваки грађанин.
Кандидат за члана савета може бити сваки грађанин
са тог подручја који има бирачко право, с тим што је по-
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требно да се за кандидата прикупи 15 потписа, оверених у
Управи општине. Бирач може дати потпис само за једног
кандидата.
Комисија, у складу са законом и овом одлуком, на основу свих предлога утврђује јединствену листу кандидата, за
сваку месну заједницу појединачно, с тим што свака месна
заједница чини посебну изборну јединицу.
За чланове савета избрани су они кандидати који су добили највећи број гласова, од броја који се бира.
АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 12.
Органи месне заједнице, начин избора, сазивање седница савета, рад и одлучивање савета, послови и начин обављања послова које врши месна заједница, ближе се уређују
статутом месне заједнице, који доноси савет, већином гласова од укупног броја чланова савета.
Статут месне заједнице мора бити у сагласности са Законом о локалној самоуправи, Статутом града Београда,
Статутом градске општине Барајево и овом одлуком.
Члан 13.
Статут месне заједнице објављује се на огласној табли, у
седишту месне заједнице.

14. новембар 2013.

Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о месним заједницама на територији градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 12/09 и 54/09).
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-98, 1. новембра 2013. године
Председник
Саша Костић, с.р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13) и члана 23. Одлуке о промени оснивачког акта Дирекције за развој и изградњу градске општине
Барајево ЈП („Службени лист града Београда”, број 6/13),
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 1. новембра 2013. године, донела је

ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

РЕШЕЊЕ

Члан 14.
Средства месне заједнице су:
1. средства утврђена Одлуком о буџету градске општине
Барајево, укључујући и самодопринос;
2. донације;
3. приходи које месна заједница оствари својом активношћу.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЈП

Члан 15.
О располагању средствима месне заједнице одлучује савет.
Средства из претходног члана користе се за обављање
послова месне заједнице, као и за материјалне трошкове и
текуће одржавање.
Члан 16.
Финансијско пословање месне заједнице обавља се преко текућег рачуна месне заједнице, који збирно води Управа
градске општине Барајево.
Наредбодавац за коришћење средстава месне заједнице
је председник савета.
Средства која се налазе на рачуну месне заједнице не
могу се користити без сачињеног финансијског програма, а
за свако коришћење мимо Програма потребна је сагласност
савета.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Досадашњи чланови савета, које је изабрала Скупштина
градске општине Барајево, обављаће дужност до избора нових чланова савета, у складу са одредбама ове одлуке.
Члан 18.
Месне заједнице дужне су да донесу статуте, у складу са
одредбама ове одлуке у року од 90 дана, након спроведених
непосредних избора за чланове савета.

1. Утврђује се да Златомиру Николићу престаје функција директора Дирекције за развој и изградњу градске
општине Барајево ЈП са 1. новембром 2013. године, тј. пре
истека мандата на који је именован због избора директора
предузећа по јавном конкурсу.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-106, 1. новембра 2013. године
Председник
Саша Костић, с.р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13) и члана 21. став 3 Одлуке о промени
оснивачког акта Дирекције за развој и изградњу градске
општине Барајево ЈП („Службени лист града Београда”, број
6/13), Скупштина општине Барајево, на седници одржаној
1. новембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЈП
1. Нада Обрадовић именује се за директора Дирекције
за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП, са 1. но-

14. новембар 2013.
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вембром 2013. године, на време од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
2. Ово решење је коначно.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику РС”,
„Службеном листу града Београда” и на интернет-страници градске општине Барајево.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-107, 1. новембра 2013. године
Председник
Саша Костић, с.р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13) и члана 23. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево („Службени лист
града Београда”, број 6/13), Скупштина општине Барајево,
на седници одржаној 1. новембра 2013. године, донела је
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На основу члана 13. став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево – пречишћен
текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13),
Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној 1. новембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЈП И ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. У Решењу о именовању председника и чланова надзорних одбора Дирекције за развој и изградњу градске општине
Барајево ЈП и ЈКП „10. октобар” Барајево („Службени лист
града Београда”, бр. 37/13 и 40/13), у Надзорном одбору ЈКП
„10. октобар” Барајево, разрешава се члан Одбора Марко
Матановић, а уместо њега именује Горан Зелић.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-110, 1. новембра 2013. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Саша Костић, с.р.

О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР”
БАРАЈЕВО
1. Небојша Пешић, разрешава се дужности в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево, са даном 1. новембар 2013.
године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-108, 1. новембра 2013. године
Председник
Саша Костић, с.р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине
Барајево – пречишћени текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13) и члана 20. став 3. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево („Службени
лист града Београда” број 6/13), Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 1. новембра 2013. године, донела је

На основу члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), и члана 19.
тачка 10. Статута градске општине Барајево – пречишћен
текст („Службени лист града Београда”, бр. 30/10 и 40/13),
Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној 1. новембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ЦЕНА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА КОЈА ЈЕ ДОНЕТА
НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. Даје се сагласност на Одлуку о усклађивању цена изношења смећа која је донета на седници Надзорног одбора ЈКП
„10. октобар” Барајево број 1449 од 9. октобра 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-111, 1. новембра 2013. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Саша Костић, с.р.

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. Небојша Пешић, именује се за директора ЈКП „10. октобар” Барајево, са даном 1. новембар 2013. године, на време
од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
2. Ово решење је коначно.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Србије”, „Службеном листу града Београда” и
на интернет-страници градске општине Барајево.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-30/2013-109, 1. новембра 2013. године
Председник
Саша Костић, с.р.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 39. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево, Надзорни одбор ЈКП „10. октобар” на четвртој седници одржаној 9. октобра 2013. године донео је следећу

ОДЛУКУ
I. Усваја се предлог одлуке о усклађивању цена изношења смећа и то:
1.1 домаћинства у ГУП-у –1. зона
4,46 дин/m²
1.2 домаћинства – 2. зона
2,70 дин/m²
1.3 домаћинства – 3. зона
1,80 дин/m²
1.4 остали корисници
12,10 дин/m²
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1.5 ПВЦ канта 120 литара (4× месечно 357,00 дин/ком.
1.6 ПВЦ канта 240 литара (4× месечно) 535,00 дин/ком
1.7

ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА КОЈА ПОСЕДУЈУ СВОЈЕ
КОНТЕЈНЕРЕ У СОПСТЕВНОМ КРУГУ И КОЈИ СУ
ЈЕДИНИ КОРИСНИЦИ ИСТИХ, НАПЛАТА СЕ ВРШИ ПО
ИЗВЕЖЕНОМ КОНТЕЈНЕРУ (4 × МЕСЕЧНО)
– Контејнер 5 m³

11.017,48 дин/ком

– Контејнер 1,1 m³

3.851,45 дин/ком

II. Ова одлука примењиваће се од 1. новембра 2013. године када на исту да сагласност Скупштина општине Барајево.
Надзорни одбор ЈКП „10. октобар” Барајево
Број 1449, 9. октобра 2013. године
Председник
Живорад Милошевић, с.р.

14. новембар 2013.

децембра 2012. године о ценама пијачних услуга допуњава се у члану 1. тако што се после редног броја 22. – коришћење продајног простора половне робе 2 m2 – месечно
– додаје редни број 22а за услугу „месечна резервација места за продају половне робе – 12 m2 – цена 900,00 динара са
ПДВ-ом.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац број
091-III/12-2-2 од 21. децембра 2012. године о ценама пијачних услуга се не мењају и остају на снази.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 091-II/13-9, 12. августа 2013. године

ЛАЗАРЕВАЦ
Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 31.
октобра 2013. године на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/08), донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ
ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”
ЛАЗАРЕВАЦ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА БРОЈ
091-III/12-2-2 ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о допуни Одлуке Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о ценама пијачних
услуга број 091-III/12-2-2 од 21. децембра 2012. године, коју
је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац” Лазаревац под бројем 091-II/13-9 донео на седници одржаној 12. августа 2013. године.
2. Ово решење и Одлуку објавити у „Службеном листу
града Београда”.

Председник
Радован Милановић, с.р.

СУРЧИН
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 4. новембра 2013. године, на основу члана 18. Статута
градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”,
бр. 44/08, 12/10 и 39/13) и члана 76. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/2010),
донела је следећу

ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о извршењу буџета ГО Сурчин за период од 1. јануара 2013 до 30. септембра 2013. године.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-314/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-277.7/2013, 31. октобра 2013. године
Председник
Драган Алимпијевић, с.р.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на седници одржаној 12. августа
2013. године на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и
члана 36. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац” Лазаревац, донео је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ УПРАВОГ ОДБОРА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
БРОЈ 091-III/12-2-2 ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ
Члан 1.
Одлука Управног одбора Јавног предузећа за комуналну
привреду „Лазаревац” Лазаревац број 091-III/12-2-2 од 21.

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013. године у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 18. став 1.
тачка 2. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), сходно одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС”, број 129/07), а на предлог Већа
градске општине Сурчин, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА БРОЈ I–01–06–
326/12; I–01–06–53/13 и I–01–06–227/13
Члан 1.
Члан 2. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013. годину се
мења и гласи:
„Текућа примања буџета у 2013. години утврђују се у износу од 564.295.000,00 динара и представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.

14. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Класични приходи се утврђују у износу од 355.335.00,00
динара, а наменски приходи у износу од 208.960.000,00.”

71 Порези

Члан 6.
У члану 7, тачка 2. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.
годину, назив пројекта се мења и гласи:
„Гасификација са изградњом водоводне мреже на територији општине Сурчин”.
У осталом делу овај члан се не мења.
Члан 7.
Приходи из члана 8. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.
годину се мењају, тако да се утврђују у следећим износима:
71 Порези

Опис
711111 Порез на зараде

Износ
252.020.000,00

711120 Порез на приходе од сам. делатности

28.000.000,00

711143 Порез на приходе од непокретности

16.000.000,00

Износ
0,00

711147 Порез на земљиште

50.000.000,00

713121/122 Порез на имовину

62.041.000,00

7133 Порез на наслеђе и поклон

5.000.000,00

7134 Порез на пренос апсолутних права

60.000.000,00

7144 Комунална такса за коришћење рекламних
паноа

50.000,00

7145 Ком.такса за држање моторних возила

10.324.000,00

7145 Комунална такса за држање чамаца

48.000,00

716 Ком.такса за истицање фирме на посл.простору

5.500.000.00

7145 Загађивачи

0,00

7145 Посебна накнада за заштиту ж.ср.

5.000.000,00

Укупно 71:

493.983.000,00

74 Други приходи
7411 Приходи од камата

250.000,00

7415 Накнада за коришћење гр.зем.

62.567.000,00

7415 Накнада за коришћење паркинг простора

140.000,00

741531 Ком.такса за кориш.јавних површина

500.000,00

742152 Нето закуп пословног простора

4.167.000,00

-ПДВ на закуп пословног простора

833.000,00

742151 Приходи од продаје добара и услуга

68.315.000,00

742251 О. административне таксе

1.600.000,00

742351 Приходи органа

22.000,00

743351 Новчане казне

80.000,00

743 Мандатне казне

20.000,00

745 Мешовити и неодређени приходи

27.657.000,00

Укупно 74:

166.151.000,00

82 Примања од
продаје залиха
822151 Примања од продаје залиха

15.934.000,00

823151 Примања од продаје робе за даљу продају

67.077.000,00

Укупно 82:

83.011.000,00

Укупни текући приходи:

Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве из члана 5. Одлуке о
буџету ГО Сурчин за 2013. годину распоређена су на основу
решења председника градске општине Сурчин у складу са
чланом 70. Закона о буџетском систему и овом одлуком.
Члан 5.
Средства текуће буџетске резерве из члана 6. Одлуке о
буџету ГО Сурчин за 2013. годину распоређена су на основу
решења председника градске општине Сурчин у складу са
чланом 69. Закона о буџетском систему.

Опис
711146 Порез на приход од пољопр.

Члан 2.
Члан 3. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013. годину
мења се и гласи:
„Оквир за потрошњу у 2013. години се повећава за износ прихода који су, до ступања на снагу Закона о изменама
и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 93/12), остваривани преко подрачуна индиректних буџетских корисника консолидованог рачуна трезора градске општине Сурчин у износу од 178.850.000,00.”
Члан 3.
Члан 4. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013. годину се
мења и гласи:
„Оквир за потрошњу у 2013. години се повећава за:
– пренета средства по завршном рачуну за 2012. годину
у износу од 15.494.645,64;
– добровољне текуће трансфере од физичких и правних
лица у износу од 15.000.000,00 а на основу склопљених уговора за учешће у изградњи канализационе и гасификационе мреже и изградњи позоришта;
– донацију од фирме „Нелт” за Бојчинско културно лето
у износу од 420.000,00;
– меморандумске ставке за рефундацију расхода боловања у износу од 1.751.188,41;
– наменске трансфере од града Београда за рад матичара
у износу од 401.225,00;
– средства од Комесаријата за избеглице за исплату једнократних помоћи у износу од 110.000,00;
– средства од Комесаријата за избеглице за грађевински
материјал и доходовне активности у износу од 8.196.300,00;
– трансферна средства од Секретаријата за пољопривреду у износу од 4.070.383,00
тако да укупан обим средстава у 2013-ој години износи
788.588.742,05.”

Број 50 – 29

743.145.000,00

733151 Трансфери од града за рад матичара

401.225,00

733152 Приходи од комесаријата

110.000,00

733152 Наменски приходи од комесаријата

8.196.300,00

733253 Наменски трансфер од Секретаријата за
пољопривреду

4.070.383,00

744151 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица на име учешћа на изградњи канализационе и гасификационе мреже
744151 Донација за Бојчинско културно лето

15.000.000,00
420.000,00

771111 Рефундација трошкова боловања

1.751.188,41

311 Пренета средства по завршном рачуну за 2012.
годину
Укупан обим средстава:

15.494.645,64
788.588.742,05

Члан 8.
Табела из члана 9. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.
годину се мења и гласи:
Ек.
клас.

Врста издатка

Расходи
Укупни расхоиз осталих
ди из буџета
извора

Укупни
расходи

41 Издаци за запослене
411 Плате,накнаде и додаци за
запослене
412 Социјални допринос послодавца

214.989.000,00

0,00 214.989.000,00

39.277.000,00

0,00

39.277.000,00

413 Накнаде у натури

1.515.000,00

0,00

1.515.000,00

414 Социјална давања запосленима

2.700.000,00

1.919.898,70

4.619.898,70

415 Накнаде за запослене

7.618.000,00

0,00

7.618.000,00

965.000,00

160.000,00

1.125.000,00

4.570.000,00

0,00

4.570.000,00

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи
417 Посланички додатак
Укупно 41:

271.634.000,00

2.079.898,70 273.713.898,70

42 Коришћење роба и услуга
421 Стални трошкови

39.180.000,00

150.897,35

39.330.897,35

Број 50 – 30
Ек.
клас.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Расходи
Укупни расхоиз осталих
ди из буџета
извора

Врста издатка

422 Трошкови пословних путовања
423 Услуге по уговорима

296.000,00
127.650.000,00

Укупни
расходи

0,00

296.000,00

2.050.000,00 129.700.000,00

424 Специјализоване услуге

89.344.000,00

3.490.383,00

425 Текуће поправке и одржавање

20.089.000,00

2.692.586,69

22.781.586,69

426 Материјал

53.414.000,00

2.541.225,00

55.955.225,00

Укупно 42

92.834.383,00

329.973.000,00 10.925.092,04 340.898.092,04

441 Отплата домаћих камата

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

444 Таксе од задуживања

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

6.900.000,00

0,00

6.900.000,00

Укупно 44
45 Субвенције
451 Субвенције неф.предузећима
и орг.
Укупно 45

Ек.
клас.

14. новембар 2013.
Расходи
Укупни расхоиз осталих
ди из буџета
извора

Врста издатка

484 Накнаде за ел.непогоде

0,00

0,00

23.372.000,00

13.984,00

23.385.984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511 Зграде и грађевински
објекти

51.300.000,00 21.108.231,27

72.408.231,27

512 Машине и опрема

12.030.000,00

0,00

12.030.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

63.870.000,00 21.108.231,27

84.978.231,27

Укупно 49
51 Основна средства

2.000,00

0,00

2.000,00

514 Култивисана имовина

2.000,00

0,00

2.000,00

515 Нематеријална имовина
52 Залихе

4.205.000,00

0,00

4.205.000,00

522 Залихе производње

4.205.000,00

0,00

4.205.000,00

523 Залихе робе за даљу продају

47 Социјална заштита

Укупно 52

472 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Укупно 47

3.862.000,00 11.316.536,04

15.178.536,04

3.862.000,00 11.316.536,04

15.178.536,04

48 Остали расходи
481 Донације невладиним организацијама
482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне по решењу судова

1.050.000,00

49 Административни трансфери
499 Средства резерве

Укупно 51

Укупно 46

0,00

0,00

513 Остала некретнина и опрема

46 Донације и трансфери
463 Донације и трансфери осталим
нивоима власти

1.050.000,00

485 Накнада штете
Укупно 48

Укупни
расходи

13.984,00

7.109.984,00

12.856.000,00

0,00

12.856.000,00

2.370.000,00

0,00

2.370.000,00

0,00

0,00

0,00

5.927.000,00

5.927.000,00

0,00

5.927.000,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

54 Природна имовина
541 Земљиште
542 Копови
543 Побољшања вода

7.096.000,00

0,00
5.927.000,00

Укупно 54
6 Отплата главнице
УКУПНИ РАСХОДИ

7.400.000,00

0,00

7.400.000,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

743.145.000,00 45.443.742,05 788.588.742.05

Члан 9.
Табела из члана 10. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013. годину се мења и гласи:

Раз
део

Гла
ва

Функ
ција

Позиција

Економска
класификација

1

2

3

4

5

1

1

Опис

Буџетска средства

Пренета средства

Средства из осталих извора

Укупна средства

6

7

8

9

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИK,
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате и накнаде функционера

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

41.400.000,00

41.400.000,00

7.280.000,00

3

413

Накнаде у натури

7.280.000,00

15.000,00

4

414

Социјална давања запосленима

15.000,00

5

415

Накнаде за запослене

6

416

Награде, бонуси и посебни расходи

7

417

Одборнички додатак

8

422

Трошкови путовања

9

423

Трошкови репрезентације и поклони

10

423

Чланарине

11

423

Услуге рекламе и штампања

12

423

Објављивање прописа и аката

13

423

Накнаде за рад комисија

14

423

Уговори о делу

15

441

Камате

5.000.000,00

5.000.000,00

16

444

Таксе проистекле из задуживања

1.900.000,00

1.900.000,00

0,00

0,00

683.000,00

683.000,00

0,00

0,00

4.570.000,00

4.570.000,00

105.000,00

105.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100.000,00

100.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

100.000,00

100.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

530.000,00

2.000.000,00

2.530.000,00

17

451

Субвенције

18

481

Дотације невладиним и друштвеним организацијама

19

481

Финансирање политичких странака

846.442,50

20

482

Порези

100.000,00

100.000,00

21

482

Такса за одводњавање

4.660.557,50

4.660.557,50

22

482

Судске таксе

23

483

Казне по решењу судова

0,00

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00
13.984,00

860.426,50

300.000,00

300.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

24

484

Накнаде штете

0,00

0,00

25

485

Остале накнаде штете

0,00

0,00

26

499

Средства резерве
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1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4

5

27

611

6
Отплата главнице

7

Број 50 – 31
8

9

26.000.000,00

Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Пренета средства

118.990.000,00

Укупно за функцију 110

118.990.000,00

10
26.000.000,00

2.013.984,00

118.990.000,00
2.013.984,00

2.013.984,00

121.003.984,00

Развој заједнице
620

Развој заједнице-инфраструктурна изградња
28

423

Објављивање тендера

80.000,00

80.000,00

29

424

Услуге стручног надзора

1.400.000,00

1.400.000,00

30

424

Остале специјализоване услуге

1.500.000,00

31

425

Текуће поправке и одржавање грађевинских
објеката

32

511

Зграде и грађевински објекти – Капитални буџет

33

512

Опрема

34

541

Земљиште
Извори финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
Пренета средства
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Укупно за функцију 620

090

1.000.000,00

3.000.000,00

2.136.586,69

45.000.000,00

6.108.231,27

2.500.000,00
5.136.586,69
15.000.000,00

66.108.231,27

60.000,00

60.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

54.540.000,00

54.540.000,00
9.244.817,96

9.244.817,96

54.540.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

9.244.817,96

15.000.000,00

78.784.817,96

3.010.236,04

8.306.300,00

12.216.536,04

Социјална заштита
35

472

Хуманитарна акција ‘Устанак доброте’

36

472

Помоћ избеглим,расељеним и прогнаним
лицима

37

472

Накнаде из буџета за једнократне помоћи, становање, сахране...

38

472

39

481

40

423

62.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Превоз ученика

250.000,00

250.000,00

Унапређење животног стандарда ромске популације

150.000,00

150.000,00

Унапређење животног стандарда ромске популације–уговори

800.000,00

800.000,00

Извори финанс. за функцију 090
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери
Укупно за функцију 090
2

62.000,00
900.000,00

4.662.000,00
8.306.300,00

4.662.000,00
3.010.236,04
8.306.300,00

8.306.300,00

15.978.536,04

3.010.236,04
4.662.000,00

3.010.236,04

Управа градске општине
130

Опште услуге
41

411

Плате и додаци запослених

80.890.000,00

80.890.000,00

42

412

Социјални допринос на терет послодавца

14.500.000,00

14.500.000,00

43

413

Накнаде у натури

44

414

Социјална давања запосленима

1.500.000,00
3.100.000,00

500.000,00

500.000,00
168.710,29

45

415

Накнаде за запослене

46

416

Јубиларне награде

965.000,00

160.000,00

47

421

Стални трошкови

23.920.000,00

50.897,35

48

422

Путни трошкови

49

423

1.751.188,41

3.419.898,70
3.100.000,00
1.125.000,00

100.000,00

24.070.897,35

60.000,00

60.000,00

Услуге одржавања софтвера

735.000,00

735.000,00
800.000,00

50

423

Трошкови репрезентације

800.000,00

51

423

Котизације за семинаре и сајмове

100.000,00

100.000,00

52

423

Издаци за стручне испите

200.000,00

200.000,00

53

423

Опште услуге по уговору о делу

54

424

Специјализоване услуге

1.050.000,00

1.050.000,00

55

425

Трошкови одржавања опреме

3.000.000,00

3.000.000,00

56

425

Трошкови одржавања објекта

2.500.000,00

556.000,00

57

426

Kанцеларијски материјал

1.700.000,00

40.000,00

58

426

Бензин

2.800.000,00

100.000,00

150.000,00

3.050.000,00

59

426

Остали материјал

1.100.000,00

100.000,00

151.225,00

1.351.225,00

60

482

Порези и таксе

2.300.000,00

61

511

Изградња објеката и пројектна документација

62

512

Набавка опреме

62А

515

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130 Приходи
из буџета
Пренета средства
Трансфери
Укупно за функцију 130

23.500.000,00

50.000,00

23.550.000,00

3.056.000,00
1.740.000,00

2.300.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

25.000,00

25.000,00

167.245.000,00
2.152.413,41

167.245.000,00
1.225.607,64
2.152.413,41

2.152.413,41

170.623.021,05

1.225.607,64
167.245.000,00

1.225.607,64

Опште услуге некласификоване на другом месту
160

Месне заједнице
63

421

Стални трошкови

3.000.000,00

3.000.000,00

Број 50 – 32
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

63А

423

Репрезентација

6

64

423

7
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8

9

10

300.000,00

300.000,00

Трошкови по уговорима

3.280.000,00

3.280.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

65

423

Накнаде председницима МЗ

66

424

Специјализоване услуге

67

425

Текуће поправке и одржавање

68

426

Материјал

30.000,00

30.000,00

69

482

Порези и таксе

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

450.000,00

450.000,00

Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета

8.340.000,00

8.340.000,00

Укупно за функцију 160

8.340.000,00

8.340.000,00

38.321.000,00

38.321.000,00

6.859.000,00

6.859.000,00
200.000,00

ЈП „Сурчин”
410

Општи економски послови и послови по питању
рада
70

411

Плате и додаци запослених

71

412

Социјални допринос на терет послодавца

72

413

Награде у натури

200.000,00

73

414

Социјална давања запосленима

450.000,00

450.000,00

74

415

Накнаде за запослене

2.200.000,00

2.200.000,00

75

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

76

421

Стални трошкови

77

422

Трошкови путовања

50.000,00

50.000,00

78

423

Услуге по уговорима

24.710.000,00

24.710.000,00

79

424

Специјализоване услуге

60.869.000,00

80

425

Текуће поправке и одржавање

81

426

Материјал

82

441

Камате на куповину лизингом

82А

451

Субвенције

83

482

84

483

85

511

0,00

0,00

4.240.000,00

4.240.000,00

2.070.383,00

62.939.383,00

2.000.000,00

25.300.000,00

8.939.000,00
23.300.000,00

8.939.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

Остали порези

1.765.000,00

1.765.000,00

Новчане казне

100.000,00

100.000,00

Зграде и грађевински објекти

6.300.000,00

6.300.000,00

8.725.000,00

8.725.000,00

86

512

Машине и опрема

86А

514

Култивисана имовина

500.000,00

500.000,00

87

541

Земљиште

100.000,00

100.000,00

88

542

Копови

89

543

Побољшања вода
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга индиректних корисника
Трансфери
Укупно за функцију 410

150.000,00

150.000,00

3.650.000,00

3.650.000,00

77.930.000,00
113.500.000,00

77.930.000,00
113.500.000,00

191.430.000,00

4.070.383,00

4.070.383,00

4.070.383,00

195.500.383,00

ЈП „Сурчин гас”
432

Гасовод
90

411

Плате и додаци запослених

9.036.000,00

9.036.000,00

91

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.668.000,00

1.668.000,00

92

413

Награде у натури

93

414

Социјална давања запосленима

94

415

Накнаде за запослене

95

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

96

421

Стални трошкови

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

380.000,00

380.000,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

97

423

Услуге по уговорима

4.000.000,00

4.000.000,00

97А

423

Адвокатске услуге

1.600.000,00

1.600.000,00

98

424

Специјализоване услуге

99

425

Текуће поправке и одржавање

100

426

Материјал

100А

482

Порези

100Б

483

Казне по решењу судова

100Ц

515

Компјутерски софтвер

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

800.000,00

800.000,00

30.000,00

30.000,00

270.000,00

270.000,00

15.000,00

15.000,00

Извори финансирања за функцију 432
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга индиректних корисника

14.279.000,00
4.000.000,00

14.279.000,00
4.000.000,00

Укупно за функцију 432

18.279.000,00

18.279.000,00

21.291.000,00

21.291.000,00

4.533.000,00

4.533.000,00

210.000,00

210.000,00

ЈП „Аграр-Сурчин”
421

Пољопривреда
101

411

Плате и додаци запослених

102

412

Социјални допринос на терет послодавца

103

413

Награде у натури
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

Број 50 – 33

4

5

104

414

Социјална давања запосленима

580.000,00

8

9

10
580.000,00

105

415

Накнаде за запослене

660.000,00

660.000,00

106

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

107

421

Стални трошкови

108

422

Трошкови путовања

61.000,00

61.000,00

109

423

Услуге по уговорима

5.055.000,00

5.055.000,00

110

424

Специјализоване услуге

2.475.000,00

2.475.000,00

111

425

Текуће поправке и одржавање

112

426

0,00

0,00

3.450.000,00

3.450.000,00

550.000,00

550.000,00

Материјал

1.100.000,00

1.100.000,00

113

482

Остали порези

1.450.000,00

1.450.000,00

114

484

Накнаде штете

1.050.000,00

1.050.000,00

115

511

Зграде и грађевински објекти

116

512

Машине и опрема

117

522

Залихе производње

118

523

Залихе робе за даљу продају

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

5.927.000,00

5.927.000,00

Извори финансирања за функцију 421
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга индиректних корисника

28.642.000,00
19.800.000,00

28.642.000,00
19.800.000,00

Укупно за функцију 421

48.442.000,00

48.442.000,00

ЈП за туризам
473

Туризам
119

411

Плате и додаци запослених

8.862.000,00

8.862.000,00

120

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.530.000,00

1.530.000,00

121

413

Награде у натури

122

414

Социјална давања запосленима

123

415

Накнаде за запослене

124

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

125

421

Стални трошкови

126

422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

127

423

Услуге по уговорима

20.600.000,00

20.600.000,00

128

424

Специјализоване услуге

740.000,00

740.000,00

129

425

Текуће поправке

400.000,00

400.000,00

130

426

Материјал

6.900.000,00

6.900.000,00

131

441

Камате на куповину лизингом

132

482

133

512

560

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

510.000,00

510.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

Порези

770.000,00

770.000,00

Машине и опрема

350.000,00

350.000,00

Извори финансирања за функцију 473
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга индиректних корисника

25.902.000,00
16.850.000,00

25.902.000,00
16.850.000,00

Укупно за функцију 473

42.752.000,00

42.752.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

180.000,00

180.000,00

Заштита животне средине
134

424

Рециклирање отпадних материјала

135

424

Противградна одбрана

760

Извори финансирања
Приходи из буџета

1.380.000,00

1.380.000,00

Укупно за функцију 560

1.380.000,00

1.380.000,00

Донације ост.нивоима.вл.

1.110.000,00

1.110.000,00

Извори финансирања
Приходи из буџета

1.110.000,00

1.110.000,00

Укупно за функцију 760

1.110.000,00

1.110.000,00

10.537.000,00

10.537.000,00

2.039.000,00

2.039.000,00

550.000,00

550.000,00

70.000,00

70.000,00

Здравство некласиф. на другом месту
136

463

ЈП за културу и спорт
860

Култура, спорт и вера
137

411

Плате и додаци запослених

138

412

Социјални допринос на терет послодавца

139

413

Награде у натури

140

414

Социјална давања запосленима

141

415

Накнаде за запослене

0,00

0,00

142

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

0,00

0,00

1.900.000,00

1.900.000,00

143

421

Стални трошкови

144

422

Трошкови путовања

0,00

0,00

145

423

Услуге по уговорима

11.000.000,00

11.000.000,00

146

424

Специјализоване услуге

1.000.000,00

1.000.000,00

147

425

Текуће поправке

148

426

Материјал

149

482

Порези

900.000,00

900.000,00

14.684.000,00

14.684.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Број 50 – 34
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

150

512

810

6
Машине и опрема

7
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8

9

10

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за функцију 860
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга индиректних корисника

24.380.000,00
20.000.000,00

24.380.000,00
20.000.000,00

Укупно за функцију 860

44.380.000,00

44.380.000,00
50.000,00

Спорт
151

472

Награде из буџета за успешне спортисте

50.000,00

152

424

Спортске манифестације

50.000,00

50.000,00

153

481

Дотације спортским клубовима

1.700.000,00

1.700.000,00

Извори финансирања
Приходи из буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

Укупно за функцију 810

1.800.000,00

1.800.000,00

820

Услуге културе
154

424

Бојчинско културно лето

155

424

Услуге културе

156

424

Културне манифестације

157

481

830

Дотације удружењима културе

13.500.000,00

420.000,00

13.920.000,00

400.000,00

400.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

800.000,00

800.000,00

Извори финансирања
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица

17.400.000,00

Укупно за функцију 820

17.400.000,00

420.000,00

17.400.000,00
420.000,00

420.000,00

17.820.000,00

JП за информисање
158

411

Плате и додаци запослених

159

412

Социјални допринос на терет послодавца

160

413

Награде у натури

161

414

Социјална давања запосленима

162

415

Накнаде за запослене

163

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

164

421

Стални трошкови

165

422

Трошкови путовања

0,00

0,00

166

423

Услуге по уговорима

6.100.000,00

6.100.000,00

167

424

Специјализоване услуге

1.280.000,00

1.280.000,00

168

425

Текуће поправке

169

426

Материјал

170

482

Порези и таксе

171

511

Зграде и грађевински објекти

172

512

Машине и опрема

173

515

Нематеријална имовина

840

4.652.000,00

4.652.000,00

868.000,00

868.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

270.000,00

270.000,00

300.000,00

300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

160.000,00

160.000,00

0,00

0,00

445.000,00

445.000,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 830
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга индиректних корисника

10.500.000,00
4.700.000,00

10.500.000,00
4.700.000,00

Укупно за функцију 830

15.200.000,00

15.200.000,00

Верске заједнице
174

481

910

Дотације верским заједницама

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања
Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 840

2.000.000,00

2.000.000,00

Предшколско и основно образовање
175

423

Рад одељења за описмењавање

1.000.000,00

1.000.000,00

176

424

Школски спорт

1.000.000,00

1.000.000,00

177

463

Текући трансфери

2.500.000,00

2.500.000,00

178

463

Капитални трансфери

595.000,00

595.000,00

179

472

Награде из буџета за образовање (награде најбољим ученицима )

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 910
Приходи из буџета

5.195.000,00

5.195.000,00

Укупно за функцију 910

5.195.000,00

5.195.000,00

Укупно раздео 1

743.145.000,00

15.494.645,64

29.949.096,41

788.588.742,05

УКУПНИ РАСХОДИ

743.145.000,00

15.494.645,64

29.949.096,41

788.588.742,05

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Београда”, а примењује се од 4.
новембра 2013. године.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-315/2013, 4. новембра 2013. година
Председник
Стеван Шуша, с.р.

14. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 31. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчини и
Извештаја поднетог од директора о пословању тог предузећа за период 1. јануар 2013 – 30. септембар 2013. године
Скупштина градске општине Сурчин већином гласова донела је следећу

Број 50 – 35

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и
дистрибуцију гаса и Извештаја поднетог од стране директора о пословању тог предузећа за период 1. јануар 2013 – 30.
септембар 2013. године Скупштина градске општине Сурчин већином гласова донела је следећу

ОДЛУКУ

ОД Л У КУ
Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса
за грађане градске општине Сурчин за период 1. јануар 2013
– 30. септембар 2013. године.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-317/2013, 4. новембра 2013. године

Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса за период 1. јануар 2013 – 30. септембар 2013. године.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-319/2013, 4. новембра 2013. године

Председник
Стеван Шуша, с.р.

Председник
Стеван Шуша, с.р.

На основу члана 31. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчини и
Извештаја поднетог од директора о пословању тог предузећа за период 1. јануар 2013 – 30. септембар 2013. године
Скупштина градске општине Сурчин већином гласова донела је следећу

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма и Извештаја поднетог од директора о пословању тог предузећа за период 1. јануар 2013 – 30. септембар 2013. године
Скупштина градске општине Сурчин већином гласова донела је следећу

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса
за грађане градске општине Сурчин за период 1. јануар 2013
– 30. септембар 2013. године.

Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма за период 1. јануар 2013
– 30. септембар 2013. године.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-317/2013, 4. новембра 2013. године

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-321/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Председник
Стеван Шуша, с.р.

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања и Извештаја поднетог од директора о пословању тог предузећа за период
1. јануар 2013 – 30. септембар 2013. године Скупштина
градске општине Сурчин већином гласова донела је следећу

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта и
Извештаја поднетог од директора о пословању тог предузећа за период 1. јануар 2013 – 30. септембар 2013. године
Скупштина градске општине Сурчин већином гласова донела је следећу

ОДЛУКУ

ОД Л У КУ
Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање послова информисања за период 1. јануар 2013 – 30.
септембар 2013. године.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-318/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта за период 1. јануар 2013 – 30. септембар 2013. године.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-322/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Број 50 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр – Сурчин” и Извештаја поднетог од директора о пословању тог предузећа за период 1. јануар 2013 – 30.
септембар 2013. године Скупштина градске општине Сурчин већином гласова донела је следећу

ОД Л У КУ
Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа „Аграр
– Сурчин” за период 1. јануар 2013 – 30. септембар 2013. године.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-323/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

14. новембар 2013.

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници, одржаној 4. новембра 2013. године разматрајући молбу
Ненада Ердељана за разрешење са функције заменика директора Јавног предузећа за обављање послова информисања, а на
основу члана 41. став 5. Статута Јавног предузећа за обављање
послова информисања („Службени лист града Београда”, број
37/13) и члана 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) једногласно је
донела следећу

ОДЛУКУ
Прихвата се молба, па се Ненад Ердељан, са 4. новембром 2013. године, разрешава функције заменика директора Јавног предузећа за обављање послова информисања.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-339/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници, одржаној 4. новембра 2013. године, разматрајући
молбу Милана Брзаковића за разрешење са функције заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из
области културе и спорта, а на основу члана 41. став 5. Статута Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта („Службени лист града Београда”, број 37/13)
и члана 13. Статута градске општине Сурчин („Службени
лист града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) једногласно
је донела следећу

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013 године, на основу члана 18. став
1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13), члана 35. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и
члана 27. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане
градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
6/05 и 13/13) већином гласова донела је

РЕШЕЊЕ

ОД Л У КУ
Прихвата се молба, па се Милан Брзаковић, са 4. новембром 2013. године, разрешава функције заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-334/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013. године разматрајући
молбу Бранислава Мандраша за разрешење са функције
заменика директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”,
а на основу члана 41. став 5. Статута ЈП „Аграр – Сурчин”
(„Службени лист града Београда”, број 37/13) и члана 13.
Статута градске општине Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) једногласно је донела
следећу

ОД Л У КУ
Прихвата се молба, па се Бранислав Мандраш, са 4. новембром 2013. године, разрешава функције заменика директора ЈП „Аграр – Сурчин”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-337/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Разрешава се са 4. новембром 2013. године Бојан Игњатић дужности директора Јавног предузећа за обављање
комуналних и других делатности од општег интереса за
грађане градске општине Сурчин.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-324/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.
Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници, одржаној 4. новембра 2013. године након разматрања
Предлога решења Већа градске општине Сурчин о именовању
директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, број III-01-06-269/2013 од 6. септембра 2013. године на основу члана 31. став 3 и 4, члана 32. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана
18. став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Бојан Игњатић, VI степен стручне спреме, из Бечмена,
Улица једанаестог октобра број 32, именује се за директора

14. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, на период од четири године.
2. Ово решење је коначно.
3. Решење о именовању објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу града Београда”.
Обра зложење
Дана 5. септембра 2013. године Комисија за именовање директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин доставила је Записник о изборном поступку, број
IV-01-111- 5/2013-1 од 27. августа 2013. године. Увидом у исти
констатује се, да се на јавни конкурс за именовање директора пријавило укупно пет кандидата од чега су три кандидата
приложила комплетну документацију и испуњавају све услове наведене у тексту јавног конкурса, и то:
1. Бојан Игњатић, Бечмен, ул. Једанаестог октобра бр. 32,
2. Бранислав Бокић, Сурчин, ул. Бановачка бр. 34, и
3. Миодраг Миловановић, Београд, Беле воде бр. 1/III.
Увидом у ранг-листу за именовање директора Јавног
предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчин, број IV01-111-5/2013-3, констатује се да су пријављени кандидати увршћени на ранг-листу за именовање директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин овим редом:
1. Бојан Игњатић, Бечмен, ул. Једанаестог октобра бр. 32,
2. Бранислав Бокић, Сурчин, ул. Бановачка бр. 34,
3. Миодраг Миловановић, Београд, Беле воде бр. 1/III.
На основу описних и бројчаних оцена којим је комисија
оценила појединачно сваког кандидата, Веће градске општине Сурчин предложило је Скупштини градске општине Сурчин да Бојана Игњатића именује за директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин, на основу чега
је Скупштина и донела решење као у диспозитиву.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-325/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.
Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013. године на основу члана 18. став
1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања („Службени лист града Београда”, бр. 27/08 и
13/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА
1. Разрешава се са 4. новембром 2013. године, Драган
Богдановић дужности директора Јавног предузећа за обављање послова информисања.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-326/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Број 50 – 37

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој
седници одржаној 4. новембра 2013. године након разматрања предлога решења о именовању директора Јавног
предузећа за обављање послова из области информисања, број III-01-06-268/2013 од 6. септембра 2013. године на основу члана 31. став 3 и 4, члана 32. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и
члана 18. став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и
39/13) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВАИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА
1. Драган Богдановић, VI степен стручне спреме, из Новог Београда, улица Шпанских бораца, број 22д/2, именује
се за директора Јавног предузећа за обављање послова из
области информисања, на период од четири године.
2. Ово решење је коначно.
3. Решење о именовању објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије” и „Службеном листу града
Београда”.
Обра зложење
Дана, 5. септембра 2013. године Комисија за именовање директора Јавног предузећаза обављање послова из
области информисања, доставила је Записник о изборном
поступку, број IV-01-111-4/2013-1 од 27. августа 2013. године. Увидом у исти констатује се, да се на Јавни конкурс за
именовање директора пријавило укупно четири кандидата
од чега су два кандидата приложила комплетну документацију и испуњавају све услове наведене у тексту јавног конкурса, и то:
1. Драган Богдановић, Нови Београд, ул. Шапанских бораца бр. 22д/2,
2. Бранислав Бокић, Сурчин, ул. Бановачка бр. 34.
Увидом у ранг-листу за именовање директора Јавног
предузећа за обављање послова из области информисања,
број IV-01-111-4/2013-3, констатује се да су пријављени
кандидати увршћени на ранг-листу за именовање директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања овим редом:
1. Драган Богдановић, Нови Београд, ул. Шапанских бораца бр. 22д/2,
2. Бранислав Бокић, Сурчин, ул. Бановачка бр. 34.
На основу описних и бројчаних оцена којим је комисија оценила појединачно сваког кандидата, Веће градске општине Сурчин, предложило је Скупштини градске
општине Сурчин да Драгана Богдановића именује за директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања, на основу чега је Скупштина и донела решење
као у диспозитиву.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-327/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Број 50 – 38
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Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013. године на основу члана 18.
став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) члана
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже
и дистрибуцију гаса („Службени лист града Београда”, бр.
36/08 и 13/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ
МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА

14. новембар 2013.

же и дистрибуцију гаса, број IV- 01-111-3/2013-3 од 29. августа 2013. године, констатује се да је пријављени кандидат,
Мајсторовић Драган увршћен на ранг-листу за именовање
директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса.
На основу описних и бројчаних оцена којим је комисија оценила овог кандидата, Веће градске општине Сурчин,
предложило је Скупштини градске општине Сурчин да
Драгана Мајсторовића именује за директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и
дистрибуцију гаса, на основу чега је Скупштина и донела
решење као у диспозитиву.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-329/2013, 4. новембра 2013. године

1. Разрешава се са 4. новембром 2013. године, Драган
Мајсторовић дужности директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-328/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници, одржаној 4. новембра 2013. године након разматрања предлога Решења Већа градске општине Сурчин о
именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса, број
III-01-06-267/2013 од 6. септембра 2013. године на основу
члана 31. став 3 и 4, члана 32. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 18. став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ
МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
1. Драган Мајсторовић, VII степен стручне спреме, из
Београда, улица Санџачка, број 8, именује се за директора
Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса, на период од четири године.
2. Ово решење је коначно.
3. Решење о именовању објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу града Београда”.
Обра зложење
Дана 5. септембра 2013. године Комисија за именовање директора Јавног предузећа за обављање послова на
изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса Сурчин,
доставила је Записник о изборном поступку, број IV-01111-3/2013-1 од 27. августа 2013. године. Увидом у исти,
констатује се, да се на јавни конкурс за именовање директора пријавио један кандидат, који је приложио комплетну
документацију и испуњава све услове наведене у тексту јавног конкурса, и то:
1. Мајсторовић Драган, Београд, Санџачка бр. 8.
Увидом у ранг-листу за именовање директора Јавног
предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мре-

Председник
Стеван Шуша, с.р.

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013 године на основу члана 18.
став 1. тачка 13 Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда“, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) члана
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма („Службени
лист града Београда”, бр. 27/08 и 13/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1. Разрешава се, са 4. новембром 2013. године, Горан
Шушњар дужности директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-330/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Скупштина ГО Сурчин на једанаестој седници, одржаној 4. новембра 2013. године након разматрања предлога
Решења Већа градске општине Сурчин о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области
туризма, број III-01-06-270/2013 од 6. септембра 2013. године на основу члана 31. став 3 и 4, члана 32. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и
члана 18. став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1. Шушњар Горан, VI степен стручне спреме, из Сурчина, улица Бановачка, број 11 ц, именује се за директора Ја-

14. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

вног предузећа за обављање послова из области туризма, на
период од четири године.
2. Ово решење је коначно.
3. Решење о именовању објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу града Београда”.
Обра зложење
Дана 5. септембра 2013. године Комисија за именовање
директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма, доставила је Записник о изборном поступку,
број IV-01-111-6/2013-1 од 27. августа 2013. године. Увидом у исти констатује се, да се на Јавни конкурс за именовање директора пријавило укупно четири кандидата од
чега је само један кандидат приложио комплетну документацију и испуњава све услове наведене у тексту јавног конкурса, и то:
1. Горан Шушњар, Сурчин, Бановачка бр. 11 ц.
Увидом у ранг-листу за именовање директора Јавног
предузећаза обављање послова из области туризма, број IV01-111-6/2013-3 од 29. августа 2013. године, констатује се да
је пријављени кандидат, Горан Шушњар увршћен на ранглисту за именовање директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма.
На основу описних и бројчаних оцена којим је комисија оценила овог кандидата, Веће градске општине Сурчин
предложило је Скупштини градске општине Сурчин да Горана Шушњара именује за директора Јавног предузећа за
обављање послова из области туризма, на основу чега је
Скупштина и донела решење као у диспозитиву.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-331/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013. године на основу члана 18. став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13)
члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и
спорта („Службени лист града Београда”, бр. 27/08 и 13/13)
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И
СПОРТА
1. Разрешава се, са 4. новембром 2013. године, Драган
Ђорђевић дужности директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-332/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Број 50 – 39

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници, одржаној 4. новембра 2013. године након разматрања
Предлога решења Већа градске општине Сурчин о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из
области културе и спорта, број III-01-06-265/2013 од 6. септембра 2013. године на основу члана 31. став 3 и 4, члана 32.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/12) и члана 18. став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08,
112/10 и 39/13) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И
СПОРТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Драган Ђорђевић, IVстепен стручне спреме, из Београда, Улица војвођанска број 355, именује се за директора
Јавног предузећа за обављање послова из области културе и
спорта, на период од четири године.
2. Ово решење је коначно.
3. Решење о именовању објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу града Београда”.
Обра зложење
Дана, 5. септембра 2013. године Комисија за именовање
директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта градске општине Сурчин, доставила
је Записник о изборном поступку, број IV-01-111-1/2013-1
од 27. августа 2013. године. Увидом у исти констатује се, да
се на јавни конкурс за именовање директора пријавио шест
кандидата, од чега су два кандидата приложила комплетну
документацију и испуњавају све услове наведене у тексту
јавног конкурса, и то:
1. Ђорђевић Драган, Београд, Војвођанска бр. 355.
2. Милосављевић Бојан, Сурчин, ул. Браће Николић
бр. 59 а.
Увидом у ранг-листу за именовање директора Јавног
предузећа за обављање послова из области културе и
спорта, број IV-01-111-1/2013-3 од 30. августа 2013. године, констатује се да су пријављени кандидати увршћени на
ранг-листу за именовање директора Јавног предузећа за
обављање послова из области културе и спорта следећим
редом:
1. Ђорђевић Драган, Сурчин, ул. Војвођанска бр. 355,
2. Милосављевић Бојан, Сурчин, ул. Браће Николић бр.
59 а.
На основу описних и бројчаних оцена којим је Комисија оценила појединачно сваког кандидата, Веће градске општине Сурчин, предложило је Скупштини градске
општине Сурчин да Драгана Ђорђевића именује за директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта, на основу чега је Скупштина и донела решење као у диспозитиву.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-333/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.
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Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013. године на основу члана 18.
став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) члана
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр – Сурчин” („Службени лист града Београд”, бр.
26/06 и 13/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„АГРАР – СУРЧИН”

14. новембар 2013.

августа 2013. године, констатује се да је пријављени кандидат, Милан Брзаковић увршћен на ранг-листу за именовање
директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”.
На основу описних и бројчаних оцена којим је комисија оценила овог кандидата, Веће градске општине Сурчин,
предложило је Скупштини градске општине Сурчин да
Милана Брзаковића именује за директора Јавног предузећа
„Аграр – Сурчин”, на основу чега је Скупштина и донела решење као у диспозитиву.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-336/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

1. Разрешава се са 4. новембром 2013. године, Милан
Михић дужности директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-335/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

Скупштина ГО Сурчин на једанаестој седници одржаној 4. новембра 2013 године након разматрања Предлога
решења Већа градске општине Сурчин о именовању директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”, број III-01-06266/2013 од 6. септембра 2013. године на основу члана 31.
став 3 и 4, члана 32. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 18. став 1. тачка 13.
Статута градске општине Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) доноси

Скупштина градске општине Сурчин на једанаестој седници одржаној дана 4. новембра 2013. године на основу
члана 18. став 1. тачка 13 Статута градске општине Сурчин
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13)
и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр –
Сурчин” („Службени лист града Београда”, бр. 26/06, 27/08,
17/11 и 13/13), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Милан Михић, од 5. новембра 2013. године, именује се
за заменика директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”,
на период од четири године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-338/2013, 4. новембра 2013. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Стеван Шуша, с.р.

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
АГРАР – СУРЧИН
1. Милан Брзаковић, VI степен стручне спреме, из Сурчина, Улица војвођанска број 379 б, именује се за директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”, на период од четири
године.
2. Ово решење је коначно.
3. Решење о именовању објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије” и „Службеном листу града
Београда”.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 4. новембра 2013. године разматрајући Извештај о
раду Управе градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2013 – 30. јуна 2013. године а на основу члана 51. став
2. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) a на предлог Већа градске
општине Сурчин, већином гласова донела је

Обра зложење

ЗА К ЉУЧА К

Дана 5. септембра 2013. године Комисија за именовање
директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”, доставила
је Записник о изборном поступку, број IV-01-111- 2/2013-1
од 27. августа 2013. године. Увидом у исти констатује се, да
се на Јавни конкурс за именовање директора пријавио пет
кандидата, од чега је само један кандидата приложио комплетну документацију и испуњава све услове наведене у
тексту Јавног конкурса, и то:
1. Милан Брзаковић, Сурчин, Војвођанска бр. 379 б.
Увидом у ранг-листу за именовање директора Јавног
предузећа „Аграр – Сурчин”, број: IV-01-111-2/2013-3 од 29.

Усваја се Извештај о раду Управе градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2013 – 30. јуна 2013. године у
свему како је дат у материјалу а који чини саставни део овог
закључка.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-316/2013, 4. новембра 2013. године
Председник
Стеван Шуша, с.р.

14. новембар 2013.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра
2013. године до 15. марта 2014. године (у зимским
условима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ раста потрошачких цена у октобру
2013. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о успостављању сарадње између градске
општине Савски венац, Република Србија и општине Мирна, Република Словенија– – – – – – – – – – –
ЧУКАРИЦА
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа „Пословни простор општине
Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15
15

2

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о престанку мандата одборнице
Скупштине градске општине Врачар – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине градске општине Врачар – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Врачар за 2013. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о одређивању критеријума за доделу пословног простора чији је корисник градска општина Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника/одборница
у Скупштини градске општине Врачар и платама
изабраних, именованих и постављених лица – – –
Одлука о финансирању програма, пројеката и
активности корисника средстава буџета градске
општине Врачар у 2014. години – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције члана и чланице
Већа градске општине Врачар – – – – – – – – – – – –
Решење о избору чланова Већа градске општине
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд– – – – – – – – – – – – –

Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Јавног предузећа „Пословни простор
општине Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за израду Локалног акционог плана за младе– – – – – – – – – – –

2
2
2
10

13
13
13
14
14

14

15

БАРАЈЕВО
Одлука о изменама и допунама Пословника
Скупштине градске општине Барајево – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о унутрашњем уређењу Управе градске општине Барајево –
Одлука о трећем ребалансу буџета градске
општине Барајево за 2013. годину– – – – – – – – – –
Одлука о месним заједницама на територији
градске општине Барајево – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције директора Дирекције за развој и изградњу градске
општине Барајево ЈП – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Дирекције за
развој и изградњу градске општине Барајево ЈП– –
Решење о разрешењу в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора ЈКП „10. октобар” Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова надзорних одбора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП и ЈКП
„10. октобар” Барајево – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о
усклађивању цена изношења смећа која је донета на
седници Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15
16
19
25
26
26
27
27

27

27

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о ценама пијачних услуга број 091-III/12-22 од 21. децембра 2012. године са Одлуком – – – – –

28

СУРЧИН
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета ГО Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

28
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Страна

Страна
Одлука о изменама и допунама одлука број I-0106-326/12, I-01-06-53/13 и I-01-06-227/13 – – – – – –
Одлуке о усвајању извештаја о пословању јавних
предузећа за период 1. јануар 2013. године – 30. септембар 2013. године (Јавно предузеће за обављање
комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, Јавно предузеће за обављање послова информисања, Јавно предузеће за обављање послова на изградњи гасоводне
мреже и дистрибуцију гаса, Јавно предузеће за обављање послова из области туризма, Јавно предузеће
за обављање послова из области културе и спорта,
Јавно предузеће „Аграр – Сурчин”) – – – – – – – – –
Одлуке којима се прихватају молбе заменика
директора појединих јавних предузећа за разрешење функције (Јавно предузеће за обављање послова из области културе и спорта, Јавно предузеће
„Аграр – Сурчин”, Јавно предузеће за обављање послова информисања) – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова информисања – – – – – –

28

35

36

36

36
37

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне
мреже и дистрибуцију гаса – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне
мреже и дистрибуцију гаса – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма– – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма– – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и
спорта – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и
спорта градске општине Сурчин – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин” – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин” – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика директора Јавног
предузећа „Аграр – Сурчин”– – – – – – – – – – – – –
Закључак о усвајању Извештаја о раду Управе
градске општине Сурчин за период од 1. јануара
2013. до 30. јуна 2013. године – – – – – – – – – – – –

37
38
38
38
38
39
39
40
40
40
40

14. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЈП Службени гласник и
Правни факултет Универзитета у Београду
организују

СЕМИНАР
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНИКА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
СА СУДСКОМ ПРАКСОМ
Правни факултет Универзитета у Београду,
Булевар краља Александра 67 – Амфитеатар II „Слободан Јовановић“

СУБОТА, 7. ДЕЦЕМБАР 2013. ОД 10.00 ДО 17.00 ЧАСОВА

Предавачи
Др Миодраг Мајић – судија Апелационог
суда у Београду,
Др Слободан Бељански – адвокат, декан
Адвокатске академије Војводине,
Саша Иванић – заменик тужиоца за
организовани криминал,
Мр Александар Трешњев – судија Вишег
суда у Београду –
посебно одељење за организовани
криминал,
Др Горан П. Илић – професор Правног
факултета

Цена по учеснику: 7.900 са ПДВ-ом
У цену је укључено: присуствовање семинару, књига „Коментар Законика о кривичном
поступку“, фасцикла са рекламним материјалом, сертификат и освежење.
За све информације обратите се Служби за маркетинг и односе с јавношћу ЈП Службени гласник,
на телефоне: 011/ 30 60 585, 30 60 392, 30 60 533, или на електронску адресу: seminar@slglasnik.com,
marketing@slglasnik.com или Центру за издаваштво Правног факултета на телефон: 011/ 30 27 725,
или на електронску адресу: centar@ius.bg.ac.rs
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

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

