
Градоначелник града Београда, 31. децембра 2014. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 52. 
тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 5. Одлуке о додатним 
облицима заштите породиља на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 36/14), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗНОСУ ЈЕДНОКРАТНОГ НОВЧАНОГ ДАВАЊА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ И НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ ЗА 2015. 

ГОДИНУ
1. Висина једнократног новчаног давања за запослене поро-

диље за 2015. годину утврђује се у износу од 10.000,00 динара;
2. Висина једнократног новчаног давања за незапослене 

породиље за 2015. годину утврђује се у износу од 20.000,00 
динара.

3.  Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Градоначелник града Београда
Број 5-5505/14-Г, 31. децембра 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Градоначелник града Београда, 31. децембра 2014. годи-
не, на основу чл. 155. и 159. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), чл. 11, 12. и 13. Правилника о мерилима за 
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања 
у предшколским установама („Службени гласник РС”, број 
146/14 ) и члана 52. тачка 10. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД

I.
Овим решењем утврђује се економска цена програма 

васпитања и образовања у предшколским установама чији 
је оснивач Град Београд.

II.
Економска цена програма васпитања и образовања у 

предшколским установама чији је оснивач Град Београд 
утврђује се у износу од 27.700 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем 
месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са 
бројем радних дана у месецу.

III.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету из-

носи 20%, односно за целодневне облике рада у трајању од 11 
часова утврђује се у износу од 5.540 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга у економској цени по детету 
за целодневне облике рада у трајању од 11 часова – програм 
припреме за школу утврђује се у износу од 3.742 динара ме-
сечно по детету.

IV.
Даном почетка примене овог решења престаје да важи 

Решење о ценама услуга за извршење програма у делат-
ности друштвене бриге о деци у Београду („Службени лист 
града Београда”, бр. 1/2010, 4/2013 и 6/2013). 

V.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београ-

да”, a примењиваће се наредног дана од дана објављивања. 

Градоначелник града Београда
Број 38-5520/14-Г, 31. децембра 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Градоначелник града Београда, 31. децембра 2014. го-
дине, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), 
Закона о главном граду члана 24, тачка 6. („Службени лист 
града Београда”, 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 52. тачка 
6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУ-
ГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ 

ПИЈАЦЕ”
1. Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног кому-

налног предузећа „Градске пијаце”, који је донео Надзорни 
одбор под бројем 11638/3 на седници одржаној 16. децембра 
2014. године.

2. Решење и ценовник из става I решења објавити у 
„Службеном листу града Београда”, а ценовник се при-
мењује од 1. јануара 2015. године. 

Градоначелник града Београда
Број 38-5507/14-Г, 31. децембра 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.
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На основу члана 33. Статута предузећа, број 2681/5 од 1. 
априла 2013. година Надзорни одбор ЈКП „Градске пијаце” 
– Београд је на XVI редовној седници, одржаној дана 16. де-
цембра 2014. године, донео следећу 

ОДЛУКУ
1. Усваја се Ценовник пијачних услуга ЈКП „Градске 

пијаце” Београд, број 11638/3 од 16. децембра 2014. године.
2. Ценовник из тачке 1. ове одлуке доставити оснивачу 

на сагласност.
О б р а з л оже њ е

Предложени Ценовник услуга ЈКП „Градске пијаце”, Бео-
град број 11638/3 од 16. децембра 2014 године садржи пред-
ложено повећање цена пијачних услуга до 5 %.

Наведено повећање цена пијачних услуга је планирано 
Програмом пословања Предузећа за 2015 годину и происти-
че из политике пројектованог раста цена, коју је Влада утвр-
дила за 2015. годину и Закључка градоначелника града Бе-
ограда број 38-1165/11-Г од 17. марта 2011. године, да јавно 
комунална предузећа, о промени ценовника услуга које се 
не односе на делатности од јавног интереса, а које су плани-
ране Програмом пословања, обавесте градоначелника Града 
Београда преко Секретаријата за привреду – Управе за цене.

Планирана нето добит Програмом пословања предузећа 
за 2015. годину, од које се 15% усмерава на финансирање 
инвестиционих улагања предузећа, а 85% усмерава оснива-
чу, проистиче из планираног физичког обима пијачних ус-
луга за 2015. годину и повећања цена пијачних услуга до 5% 
од 1. јануара 2015. године.

На основу свега наведеног, Надзорни одбор предузећа је 
донео одлуку као у диспозитиву.

Надзорни одбор ЈКП „Градске пијаце”
Број 11638, 16. децембра 2014. године

Председник 
Миљан Милић, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/12), чл. 25. 26. 28. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 
88/2011), члана 22. Одлука о пијацама („Службени лист гра-
да Београда”, број 9/2001), члана 33. Статута ЈКП „Градске 
пијаце” – Београд бр. 2681/5 од 1. априла 2013. године, на 
XVI редовној седници Надзорног одбора предузећа, одржа-
ној 16. децембра 2014. године, донета је следећа

ОДЛУКА
Члан 1.

Утврђује се Ценовник пијачних услуга Јавног комунал-
ног предузећа „Градске пијаце” као даваоца услуга и физич-
ких и правних лица и предузетника као корисника услуга, 
на пијацама на ужем подручју града Београда.

Члан 2.
Цене – накнаде за пијачне услуге које су утврђене, при-

мењиваће се за све врсте пијачних капацитета на пијацама 
и тржним центрима у Београду, према локацијској припад-
ности пијаце – зонама, степену комуналне опремљености, 
изграђености, инфраструктуре, уређености пијаца и пијач-
ног окружења и исте се утврђују као дневне или месечне 
накнаде на основу јединица мере утврђених у ценовнику 
према врстама производа који су предмет излагања, продаје 
или складиштења на пијацама.

Члан 3.
Закупнине за пословни простор(објекти предузећа) 

утврђене под II у тачки 1, су почетне цене за постојећи а 
испражњени пословни простор и новоизграђени простор 
који се додељују путем лицитације или јавног оглашавања 
за прикупљање затворених писмених понуда.

Поступак спровођења лицитације за доделу пословног 
простора, у смислу става 1. овог члана утврђује се посебним 
правилником који доноси Надзорни одбор предузећа.

Члан 4.
Према локацијској припадности пијаце – тржни центри, 

су разврстане у четири зоне (Extra, I, II и III зона), а све у 
складу са Одлуком о утврђивању критеријума и мерила за 
одређивање зона пијаца у Београду бр. 1673/4 од 29. фебру-
ара 2012. године којима управља Предузеће.

„ОТЦ”, „ТЦ Депо” и „Робна пијаца за продају старих 
ствари и робе са грешком – Миљаковац” нису разврстане 
ни у једну зону.

Пословни простор на пијацама Миријево, Блок 44, лока-
ли на пијаци Зелени венац број 37–43 и магацини 101,105, и 
107 (доњи ниво) се наплаћује по ценама пословног просто-
ра пијаца I зоне.

Пословни простор на пијацама Коњарник, Миљаковац 
и Горња варош се наплаћује по ценама пословног простора 
пијаца III зоне.

Члан 5.
Трошкови, као и накнаде за извожење и одношење 

смећа, електричну енергију, утрошену воду, као и упо-
требљавану и испуштену воду, за топлотну енергију и дру-
го, као посебни трошкови корисника пословног простора, 
објеката монтажних продавница, пијачних тезги и друге 
опреме, као и пијачних услуга, плаћају корисници, поред 
основне накнаде предвиђене овим ценовником и то по ме-
тру квадратном, метру кубном и сл. коришћења простора 
уколико трошкови за појединог корисника нису мерљиви 
постојећим уређајима.

Члан 6.
У случајевима када корисник врши продају производа 

ван сопственог објекта или власништва предузећа, плаћа 
накнаду за заузети продајни простор у висини утврђеној 
овом одлуком.

Члан 7.
У цене пијачних услуга је урачунат порез на додатну 

вредност.
Члан 8.

Ценовник пијачних услуга сачињен на основу ове одлу-
ке чини њен саставни део.

Члан 9.
Одлуку доставити оснивачу на сагласност преко Секре-

таријата за привреду – Управе за цене.

Члан 10.
Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да 

важи ценовник ЈКП „Градске пијаце” Београд број 322/2 од 
22. јануара 2014. године.

Члан 11.
Овај ценовник се примењује по добијању сагласности 

надлежног органа оснивача.

Надзорни одбор ЈКП „Градске пијаце”
Број 11638/3, 16. децембра 2014. године

Председник
Миљан Милић, ср.
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Цене накнаде за пружање пијачних услуга (физичким и правним лицима и предузетницима) су следеће:

I.
РБ Назив Јед. мере Екстра 

зона
I 

зона
II 

зона
III 

зона
1 За продају пољопривредно-прехрамбених производа (воћа, поврћа, јаја, меда, семенског материја-

ла, цвећа и сл.) корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ :
тезга 413,00 283,00 206,00 176,00
рам 344,00 236,00 176,00 116,00

бокс за цвеће 
и кабасте 

производе

1.375,00 945,00 703,00 462,00

Власници СТР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу.          
2 За продају млечних производа и заклане живине на продајном месту – витрина са расхладним 

уређајем на пијацама, корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:
продајно 

место
485,00 485,00 450,00 450,00

3 За продају свеже и смрзнуте рибе корисник плаћа дневну накнаду : пулт са базе-
ном

899,00 770,00 658,00 627,00

пулт 485,00 485,00 450,00 450,00
Власници СТР, СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу.          

4 За продају заклане прасади,јагњади,јаради и живине корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:          
* за прасад, јагњад, јарад ком. 68,00 49,00 49,00 49,00
* за живину ком. 20,80 13,90 13,90 13,90

5 За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности) корисник плаћа 
ДНЕВНУ НАКНАДУ:

тезга 472,00 383,00 246,00 187,00
рам 344,00 236,00 176,00 117,00

6 За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности), власник СЗР-а 
плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ :

         
тезга 444,00 295,00 206,00 176,00

Власници СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу          
7 За продају пољопривредно-прехрамбених производа и цвећа који се продају из моторних возила 

на пијачном платоу корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:
 m² 176,00 176,00 130,00 98,00

8 Накнада за једну употребу WC-a   21,00 21,00 21,00 21,00

РБ Назив Јед. мере цене

9 А За промет индустријско-непрехрамбених производа на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:    

* за тезге у I реону тезга 16.042,00
* за тезге у II реону тезга 13.141,00
* за тезге у III реону тезга 9.192,00
На основу распореда тезги Управни Одбор или орган кога овласти доноси одлуку о томе које пијачне тезге по бројевима припадају I, II 
или III реону.

   

Б За коришћење пословног простора у зиданим објектима на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:    
* за локале до 10 m²  m² 1.071,00
* за локале од 10 – 20 m²  m² 817,00
* за локале од 20 – 50 m²  m² 534,00
* за локале преко 50 m²  m² 444,00
За коришћење заузетог простора испред локала на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп    
* за затворени простор са све четири вертикалне стране (атријум)  m² 236,00
* за заузети простор, затворен са једне вертикалне стране (тераса, башта)  m² 131,00
Наплата закупа за терасе врши се у летњем радном времену ОТЦ-а, а за затворене баште (атријум) током целе године.    
В За коришћење киоска типа „Метал” корисник плаћа месечни закуп :    
* за киоске у I реону киоск 19.808,00
* за киоске у II реону киоск 12.874,00
* за коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта-киоска власништво корисника, плаћа се месечни закуп: киоск 11.553,00

Управни одбор или орган кога овласти, доноси одлуку о томе који киосци припадају I односно II реону пијаце.    

Г За постављање тенди испред киоска типа „Метал” корисник плаћа месечни закуп:  m² 178,00

Д За продају половних ствари корисник плаћа :    

* месечну резервацију пијачне тезге у износу: тезга 443,00

* дневну накнаду пијачне тезге у износу: тезга 135,00

* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу (обележена коцка) у износу: продајно
 место

88,00

Ђ За коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта корисник плаћа месечни закуп:  m² 534,00
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РБ Назив Јед. мере цене
10      

 За продају половних ствари на пијаци МИЉАКОВАЦ корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ у износу: тезга 135,00
За месечно резервацију пијачне тезге корисник плаћа: тезга 443,00
Резервација пијачних тезги на пијаци за промет половних ствари-Миљаковац врши се од 01-10.у текућем месецу.    
За коришћење паркинг места и продају из путничких возила на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 532,00
За коришћење паркинг места и продају из путн. возила са приколицом на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 1.066,00
За коришћење паркинг места и продају из комбија носивости до 2 тоне на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 1.416,00
За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 2 до- 5 тона на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 2.310,00
Накнада се плаћа одмах на улазној рампи пијаце. тезга  22.281,00 

11  За коришћење тезги у ТЦ „ДЕПО” за промет индустријско-непрехрамбених производа закупац плаћа месечни закуп тезге    
12 За продају цвећа и садног материјала на пијаци ТЦ „Крњача” корисник плаћа:    

* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу:  m² 74,00
* месечна резервација продајног места:  m² 138,00

13 На пијаци БЛОК 44 за месечни закуп киоска типа НИ, закупац плаћа:    
* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 4 од 8 m² киоск 12.477,00
* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 5 од 4.25 m² киоск 10.220,00
* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 2 од 3.20 m² киоск 7.168,00

14 За заузети простор на зеленим пијацама (атријум, тераса, башта, тенда и сл.), закупац плаћа месечни закуп:  m² 124,00
15 За постављање АПАРАТА ЗА СЛАДОЛЕД на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа месечни закуп: ком 11.550,00
  За постављање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА на пијачном платоу корисник плаћа месечни закуп:  m² 5.775,00

16 За постављање БАНКОМАТА корисник плаћа месечни закуп: ком 11.550,00
17 За постављање ПРОМО-ПУЛТОВА на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа дневну накнаду:  m² 2.044,00
18 За ПОКРЕТНУ ТЕЗГУ ЗА ПРОДАЈУ РОБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ корисник плаћа месечни закуп: тезга 15.750,00
19 За БОКС ЗА ПРОДАЈУ МЕШОВИТЕ РОБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ корисник плаћа месечни закуп: бокс 15.750,00
20 За МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА корисник плаћа месечни закуп: магацин 2.100,00
21 За изнајмљивање пијачне тезге ван пијачног платоа корисник плаћа дневну накнаду: тезга 441,00
  За изнајмљивање пијачног рама ван пијачног платоа корисник плаћа дневну накнаду: рам 336,00

22 Изнајмљивање пијачних капацитета за организовања САЈМОВА и ВАШАРА:    
  За изнајмљивање пијачне тезге на пијачном платоу корисник плаћа дневну накнаду: тезга 682,00
  За изнајмљивање пијачног рама на пијачном платоу корисник плаћа дневну накнаду: рам 472,00
  За изнајмљивање пијачног платоа корисник плаћа дневну накнаду: 2 m² 420,00

РБ Назив Јед. мере цене
23 А. Улазак празног путничког, пик-ап, комби возила износи: возило 63,00
    Улазак празног терет.воз. (ради куповине робе) износи возило 80,00
    Улазак празног возила се ограничава и важи за период од једног сата и иста се примењује за сваки наредни започети сат.    
  Б. У случају да возач моторног возила не поседује доказ о уласку возила у пијацу (картицу / жетон), плаћа се:    
    а) накнада за изгубљену картицу / жетон комад 686,00
    б) накнада из тачке А, и то:    
    * за временски период од почетка рада пијаце у Екстра зони до часа изласка са пијаце.    
  В. Месечно право коришћења паркинг места у току радног времена пијаце:    
    * за путничка возила, комби возила физичких лица: место 10.536,00
    * за путничка возила, комби возила правних лица: место 16.864,00
  Г. За оштећење рампе плаћа се накнада: комад 5.620,00
  Д. За возило које заузме два места плаћа се дупла цена по започетом часу.    
    За возила која се погрешно паркирају, трошкове у случају уклањања возила сноси власник возила.    

  Ђ. За коришћење паркинг места на отвореном корисник плаћа дневну накнаду:
паркинг 

место 157,00

Резервацијe

А За месечну резервацију пијачних тезги са сандуком од 2 m², корисник плаћа :
  ЕКСТРА I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОЂАЧИ 2.100,00 1.422,00 1.060,00 435,00
ПРЕДУЗЕТНИЦИ 2.100,00 1.779,00 1.422,00 435,00

Б За резервацију тезги које су без сандука, подрезервацију тезги и резервацију металних рамова предходни износ из 
ове тачке под А се умањује за 78,00 динара, а у Екстра зони се умањује за 157,00 динара.

Месечна уплата резервација и подрезервација тезги врши се од 1 до 10. у месецу за текући месец.
Б-1 За резервацију бокса за продају цвећа и кабастих производа корисник плаћа накнаду за два рама.
За резервацију бокса за продају цвећа и кабастих производа на пијаци Крњача корисник плаћа месечни закуп за 4 рама.
Месечна уплата резервација бокса за продају цвећа и кабастих производа врши се од 1 до 10. у месецу за текући месец.
В За месечну резервацију продајног места – систем са расхладним уређајем и расхладном комором корисник плаћа:
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  ЕКСТРА ЗОНА I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА
ИНДИВИДУАЛНИ 
ПРОИЗВОЂАЧИ 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00
ПРЕДУЗЕТНИЦИ 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00

В-1 За подрезервацију продајног места – систем са расхладним уређајем и расхладном комором износ из тачке под В се 
умањује за 210,00 динара.

Месечна уплата резервација и подрезервација продајног места – систем са расхладним уређајем и расхладном комором 
врши се од 1 до 10. у месецу за текући месец.

Г За месечну резервацију продајног места – коморе са расхладним уређајем корисник плаћа:

  РЕJОН I ЗОНА
РАСХЛАДНА КОМОРА 1800 l I РЕJОН 2,21 дин / l
РАСХЛАДНА КОМОРА 2800 l I РЕJОН 2,21 дин / L

II.
1. Закупнина за пословни простор – Објекти предузећа

(дин. / m² месечно)
Зона Канцеларије Магацини Локали

ЕКСТРА 1.401,00 1.129,00 2.010,00
I ЗОНА 660,00 532,00 947,00
II ЗОНА 469,00 439,00 693,00
III ЗОНА 375,00 280,00 529,00

2. Закупнина за пословни простор – Објекти корисника
(дин. / m² месечно)

Зона Канцеларије Магацини Локали
ЕКСТРА * * *
I ЗОНА 469,00 428,00 693,00
II ЗОНА 375,00 313,00 533,00
III ЗОНА 252,00 201,00 351,00

Надзорни одбор ЈКП „Градска пијаца”
Број 11638/3, 13. децембра 2014. године

Председник
Миљан Милић, ср.

Градоначелник града Београда, 31. децембра 2014. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, број 88/11), Закона о главном граду члана 24, тачка 6. („Службени лист града Београда”, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС”

1. Даје се сагласност ЈКП „Паркинг сервис” на Ценовник услуга уклањања и премештања специјалним дизалицама, нис-
коносећим полуприколицама по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе, који је усвојио Надзор-
ни одбор ЈКП „Паркинг сервис” под бројем 8-XLV/1, на седници одржаној 23. децембра 2014. године. 

2. Ово решење и ценовник из става I решења објавити у „Службеном листу града Београда”, a ценовник се примењује 
наредног дана од дана објављивања. 

Градоначелник града Београда
Број 38-5508/14-Г, 31. децембра 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.
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На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд, 
Надзорни одбор је на седници одржаној 23. децембра 2014. године донео следећу

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Ценовник услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, нисконосећим полуприколи-
цама по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе који гласи:

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА УКЛАЊАЊА И ПРЕМЕШТАЊА ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНИМ ДИЗАЛИЦАМА, НИСКОНОСЕЋИМ ПО-

ЛУПРИКОЛИЦАМА ПО НАЛОГУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 522

Опис Цена услуге
ПДВ

(20%)
Цена са 

порезом
I. Мање жардињере и објекти површине до 1 m² 1.041,67 208,33 1.250,00

II.
Возила масе до 800 кг, веће жардињере, витрине, фрижидери за сладолед, чамци до 5 m, тезге и објекти површине до 2 m² 
(теретна возила -збир масе возила и носивости возила) предмети објекти,чамци до 5 m 
– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резерви-
саних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, 
жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака 
– тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског 
превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта,са надвожњака, са под-
вожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на 
рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких 
стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са 
простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, 
са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку 
одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, 
употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 5.000,00 1.000,00 6.000,00

III. Возила масе од 801 kg до 1.330 kg (збир масе возила и носивости возила)
– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резерви-
саних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, 
жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака 
– тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског 
превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са под-
вожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на 
рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких 
стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са 
простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, 
са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку 
одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, 
употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 7.358,33 1.471,67 8.830,00

IV. Возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg (збир масе возила и носивости возила)
– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резерви-
саних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, 
жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака 
– тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског 
превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са под-
вожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на 
рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких 
стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са 
простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, 
са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку 
одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, 
употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 11.037,50 2.207,50 13.245,00

V.

Возила масе од 1.901 kg и више, теретна возила од 1.901 kg до 4 t највеће дозвољене масе (збир 
масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника, камп приколица, чамаца до 7 m и објеката површине 
до 4 m²
– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резерви-
саних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, 
жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака 
– тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског 
превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са под-
вожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на 
рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких 
стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са 
простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, 
са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку 
одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, 
употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 16.555,83 3.311,17 19.867,00
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Опис Цена услуге
ПДВ

(20%)
Цена са 

порезом

VI.
Теретна возила од 4 t до 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 
45 путника, камионских приколица, киоска површине од 4 до 8 m² и објеката површине од 4 до 8 m²
– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно 
заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резерви-
саних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, 
жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака 
– тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског 
превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са под-
вожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на 
рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких 
стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са 
простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, 
са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку 
одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, 
употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености) 25.000,00 5.000,00 30.000,00

VII. Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила
– из става I, II, III и IV за сваки започети дан 416,67 83,33 500,00
– из става V, VI и VIII за сваки започети дан 583,33 116,67 700,00

VIII.

Теретна возила преко 14 t највеће дозвољене масе(збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, 
аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина, пловних објеката преко 7 m, киоска 
површине преко 8 m²и објеката површине преко 8 m²

– уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбед-
ности саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркира-
них односно заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама 
и то: са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, 
колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намење-
ним за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за 
возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, 
са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са би-
циклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке 
зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и 
другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дво-
ришта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара 
и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе 
– општине или града, као и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из 
саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара 
удаљености) 37.500,00 7.500,00 45.000,00

IX. Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови
– накнада за дежурство специјалне дизалице „ПАУК”
(без извршеног налога по започетом часу) 3.679,17 735,83 4.415,00

– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизалице „ПАУК” 625,00 125,00 750,00

– доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице „паук” преко 10 килокетара
накнада за дежурство специјалних возила: КОЛЕС 35, МАГИРУС 
и тегљача са нисконосећом приколицом (без извршеног налога по започетом часу)

83,33
4.583,33

16,67
916,67

100,00
5.500,00

– накнада за дежурство специјалних возила: КОЛЕС 55/60
(без извршеног налога по започетом часу) 5.416,67 1.083,33 6.500,00

– доплата за сваки пређени километар специјалних возила: КОЛЕС 35, КОЛЕС 55/60,
МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом преко 10 километара

125,00
833,33

25,00
166,67

150,00
1.000,00

– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: КОЛЕС 35, 
КОЛЕС 55/60, МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом

X. Накнада за премештање возила и објеката

– из става I, II, III, IV и V 5.000,00 1.000,00 6.000,00

– из става VI и VIII 11.037,50 2.207,50 13.245,00

НАПОМЕНА:

– Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила почиње да се обрачунава 
по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса.

– Накнада за смештај возила уколико ЈКП „Паркинг сервис” није извршио пренос почиње да се рачуна од момента 
смештаја возила.

– Услуге обухваћене овим ценовником, плаћају се пре преузимања возила и објеката, а по цени која важи у моменту 
преузимања.

– Цена ангажовања на рушењу привремених објеката и извршењу решења формира се по завршетку посла и зависи од 
ангажовања људства, средстава и утрошеног материјала, а по важећем ценовнику у моменту извршења.

2. Ценовник услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, нисконосећим полуприколицама по на-
логу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе доставити Оснивачу на сагласност у складу са Закључком 
градоначелника града Београда број 38-2691/12-Г од 24. маја 2012. године.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења, а ценовник из диспозитива ове одлуке примењиваће се у складу са Решењем 
оснивача након давања сагласности и објављивања у „Службеном листу града Београд”.

4. Са даном примене ценовника из диспозитива ове одлуке престаје да важи Ценовник услуга специјалним дизалица-
ма, нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС и осталог по налогу надлежних државних органа 
(по налогу комуналне инспекције и МУП-а) од 1. јануара 2013. године, Ценовник услуга за премештање специјалним ди-
залицама, нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС поводом одржавања спортских и других 
приредби на путу, проточност саобраћаја, посете државника од 10. децембра 2012. године и Ценовник услуга специјалним 
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дизалицама у поступку одузимања, чувања и поступања са 
привремено одузетим возилом које је употребљено за извр-
шење прекршаја или привредног преступа од 1. марта 2011. 
године. 

5. За извршење ове одлуке задужује се Сектор за контро-
лу паркирања и Сектор за финансијско-рачуноводствене по-
слове.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за јавне 
гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”

Број 8-XLV/1, 23. децембра 2014. године

Председник
Миливоје Илић, ср.

Градоначелник града Београда, 31. децембра 2014. го-
дине, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда” бр. 39/08, 06/10 и 23/13) и члана 60. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 и 44/14), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ РАДИОДИФУЗ-
НОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СТУДИО Б” НА СПОРАЗУМ О НА-

ЧИНУ РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

1. Даје се сагласност на Споразум о начину решавања 
вишка запослених, који је закључен 30. децембра 2014. го-
дине, бр. 741, између Јавно радиодифузног предузећа „Сту-
дио Б” из Београда и Синдикалне организације Јавног ради-
одифузног предузећа „Студио Б”. 

2. Решење са Споразумом објавити у „Службеном листу 
града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 6-5529/14-Г, 31. децембра 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 153. до 160. и члана 179. став 5. тачка 1. 
Закона о раду (Службени гласник РС бр.24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14), Синдикална оганизација Јавног радиодиоди-
фузног предузећа Студио Б и директор Јавног радиодифуз-
ног предузећа ”Студио Б”, дана 30.12.2014. год. закључују 

СПОРАЗУМ
О НАЧИНУ РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ЈАВНОМ РАДИОДИФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СТУДИО Б

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Овим Споразумом утврђују се мерила, критеријуми, на-
чин спровођења поступка за утврђивање вишка запослених 
у Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б”, права која се 
обезбеђују вишковима запослених, начин оставривања права 
и друга питања од значаја за утврђивање вишкова и њихових 
права, а на основу члана 179. став 5. тачка 1. Закона о раду.

Oвај споразум представља основ за доношење програма 
решавања вишка запослених у предузећу.

I. ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 1. 
У оквиру плана консолидације, у складу са организаци-

оним променама, директор утврђује потребан број запосле-
них за успешну пословно-финансијску консолидацију и 
даљи развој предузећа.

По завршеном распоређивању запослених у складу са ак-
том о организацији и систематизацији послова спроводи се 
поступак утврђивања запослених који представљају вишак.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ЗА-
ПОСЛЕНИХ

Члан 2.
Одређивање вишка запослених, врши се на основу сле-

дећих критеријума, датих по редоследу примене и по систе-
му елиминације:

1. резултати рада запосленог,
2. број деце запосленог на школовању,
3. дужина радног стажа у Студију Б,
4. здравствено стање запосленог и чланова његове поро-

дице
Наведени критеријуми примењују се на све запослене на 

пословима на којима се смањује број извршилаца, а крите-
ријуми се по редоследу примењују све док се за сваки посао 
не добије онај број запослених који остају на послу, који је 
утврђен као неопходан.

Члан 3.
Резултати рада запосленог утврђују се на основу писмено 

образложене оцене непосредног руководиоца запосленог о 
радној успешности у извршавању посла, полазећи од квалите-
та обављеног посла и стручности, оствареног учинка и самос-
талности у раду, одговорности и радне дисциплине, залагања, 
мотивисаности за рад, заинетерсованости за посао, преду-
зомљивости, креативности, рационалности у коришћењу рад-
ног времена, колегијалности и односу према другима.

Оцену резултата рада запослених у програмском секто-
ру ТВ и радија даје помоћник главног и одговорног уред-
ника у сарадњи и по извршеним консултацијама са нови-
нарима уредницима који су свакодневно ангажовани на 
уређивању ТВ програма, односно са одговорним уредником 
радија и помоћником одговорног уредника радија.

Оцену резултата рада запослених у продукцији програ-
ма даје директор продукције програма у сарадњи и по извр-
шеним консултацијама са шефом одговарајуће организаци-
оне целине.

Оцену резултата рада запослених у техничком сектору даје 
директор теничког сектора у сарадњи и по извршеним кон-
султацијама са шефом одговарајуће организационе целине. 

Оцену резултата рада запослених у пословном сектору 
даје директор пословног сектора у сарадњи и по изврше-
ним консултацијама са рукводиоцем одговарајуће органи-
зационе јединице.

За запослене у одељењу које нема непосредног руково-
диоца, оцену резултата рада даје директор или лице које он 
овласти.

Резултати рада запосленог утврђују се за последњу го-
дину дана рада запосленог пре утвђивања вишкова, а за за-
посленог који у том периоду није радио утврђују се за по-
следњу годину у којој је радио.

Резултати рада исказују се оценом у складу са „Упут-
ством за оцену резултата рада запосленог” које чини сас-
тавни део овог Споразума.
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Комисија из члана 10. овог споразума разматра оцене 
резултата рада и у случају сумње у објективност оцењи-
вања, овлашћена је да од руководилаца захтева образло-
жење и преиспитивање оцена. Комисија предлаже дирек-
тору листу запослених за чијим је радом престала потреба 
према редоследу оцена, полазећи од запосленог са најни-
жом оценом.

О предлозима који нису усаглашени са оценама руково-
дилаца запослених, као и о свом ставу комисија обавештава 
директора.

Коначну оцену о резултатима рада запослених у случају 
из претходног става овог члана даје директор.

Уколико два или више запослених остварују једнаке ре-
зултате рада, на њих се примењује критеријум „ број деце 
запосленог на школовању”.

Члан 4.
Ако су запослени остварили једнаке резултате рада, пот-

реба за радом престаје запосленом који има мањи број деце 
на редовном или ванредном школовању до навршених 26 
година живота, што се доказује потврдом из школе или фа-
култета, ђачком књижицом, индексом или доказом о плаће-
ној школарини.

Члан 5.
Ако су запослени остварили једнаке резултате рада, 

имају исти број деце на редовном или ванредном школо-
вању, престанак потребе за радом утврђује се за запосленог 
који има мањи радни стаж остварен у „Студију Б”.

Члан 6.
Ако су запослени остварили једнаке резултате рада, 

имају исти број деце на редовном или ванредном школо-
вању, исти радни стаж остварен у „Студију Б”, предност има 
запослени ако он или члан његове породице болује од тежег 
обољења са могућом последицом морталитета или хрони-
цитета, а према налазу надлежног здравственог органа.

Члан 7.
На пословима где постоји вишак запослених, запослени-

ма се даје могућност добровољног престанка радног односа.
На запослене који су заинтересовани да им престане радни 

однос као вишку, и поднесу писмену изјаву-сагласност о томе, 
као и на запослене који раде на пословима који се укидају, не 
примењују се критеријуми из чл. 2 до чл. 6 овог споразума.

Члан 8. 
Примену критеријума и утврђивање запослених за 

чијим радом престаје потреба, врши комисија од три члана 
од којих по једног именују директор и Синдикат, а трећег 
члана именују споразумно.

Комисија, на основу утврђеног чињеничног стања и 
спроведеног поступка рангирања по критеријумима из овог 
споразума, као и спроведене анкете међу запосленима који 
раде на пословима где је утврђен вишак ради добровољног 
престанка радног односа, сачињава предлог листе запосле-
них за чијим радом престаје потреба на пословима на који-
ма се они налазе у моменту утврђивања вишка запослених.

Комисија доноси одлуке већином гласова.
Листу запослених из претходног става овог члана коми-

сија објављује на огласној табли предузећа и исту доставља 
директору и синдикату.

Запослени има право приговора директору на листу из 
претходног става, у року од пет дана од дана објављивања 
исте. Коначну одлуку о приговору доноси директор.

Члан 9.
На запослене који су утврђени као вишак, примениће се 

Програм решавања вишка запослених у складу са овим спо-
разумом и законом.

Члан 10.
Коначну одлуку о отказу уговора о раду због престанка 

потребе за радом запосленог, доноси директор.
Члан 11. 

По основу вишка запослених неће престати радни однос 
запосленима:

– за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета, као и одсуства са рада ради посебне 
неге детета,

– самохраном родитељу малолетног детета или детета 
на редовном школовању,

– једном од супружника ако су оба запослена у предузећу.
Одредбе о заштићеним категоријама из претходног ста-

ва не односе се на запослене који се добровољно пријаве за 
престанак радног односа уз коришћење отпремнине.

III. НАЧИН РЕШАВАЊА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ 
ПОЛОЖАЈА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 12.
Социјално економски положај лица која буду утврђе-

на као вишак запослених, за које се није могао обезбедити 
ниједан вид алтернативног запошљавања, биће решен на 
следећи начин:

1 – исплата отпремнине
2 – престанак радног односа и пријављивање Национал-

ној служби за запошљавање.
Коришћење права из тачке 2. не искључује коришћење 

права из тачке 1. претходног става.
Члан 13.

У случају отказа уговора о раду због престанка потребе 
за обављањем посла, запослени има право на отпремнину у 
висини збира трећине зараде запосленог за сваку навршену 
годину рада у радном односу у „Студију Б”.

Зарада у смислу претходног става, сматра се просечна 
месечна зарада запосленог која садржи порез и доприносе 
који се плаћују из зараде, исплаћене за последња три месеца 
која претходе месецу у којем се исплаћује отпремнина.

Члан 14.
Запослени који се добровољно изјасни за престанак радног 

односа и да сагласност за проглашење технолошким вишком 
на основу члана 179. став 5. тачка 1. Закона о раду, отпремнина 
из члана 13. овог споразума, увећава се за износ једнократне 
новчане накнаде у износу од четири нето зараде запосленог за 
месец који претходи месецу престанка радног односа.

Члан 15.
Запослени коме престаје радни однос као вишку за-

послених, а не испуњава услове за одлазак у пензију, има 
право да се пријави Националној служби за запошљавање и 
остварује права у складу са законом.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Целокупан поступак решавања вишка запослених, од 

усвајања овог споразума, до појединачних одлука, спрово-
диће се у сарадњи са репрезентативним синдикатом и На-
ционалном службом за запошљавање.

Члан 17.
Овај споразум ступа на снагу наредног дана од дана до-

бијања сагласности од стране оснивача и примењује се за 
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утврђивање вишка запослених у Јавном радиодифузном 
предузећу „Студио Б” у 2014. закључно са 31. јануара 2015. 
године.
Синдикална организација Јавног радиодифузног предузећа 

„Студио Б”
Број 111, 30. децембра 2014. године 

Председник
Љубиша Живанић, ср.

Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”
Број 741, 30. децембра 2014. године

Директор
Ивана Вучићевић, ср.

Градоначелник града Београда, 31. децембра 2014. го-
дине, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС” бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ НАЈУГ-

РОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА 

I. У Интервентим мерама заштите најугроженијих 
грађана (,,Службени лист града Београда”, бр. 19/95, 13/96, 
22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01, 
1/02 11/02, 29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05, 
27/05, 27/06, 9/07, 39/07, 41/07, 42/08, 31/09, 1/10, 25/10, 
39/10, 5/12, 41/12, 67/12, 33/13, 78/13 и 27/14), у одељку III:

 у тачки в) речи: ,,за јун месец 2014. године” замењују се 
речима: ,,за јун месец 2015. године”.

II. О реализацији овог закључка стараће се Градски цен-
тaр за социјални рад, Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП 
,,Инфостан” и Секретаријата за привреду – Управа за цене.

III. Овај закључак објавити у ,,Службеном листу града 
Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 5-5506/14-Г, 31. децембра 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 9а Одлуке о јавним паркиралиштима 
(„Службени лист града Београда”, бр. 12/10 пречишћен текст 
37/11 и 42/11) и чл. 14. и 66. став 3. Одлуке о Градској управи 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 8/2013, 
9/2013, 61/2013, 15/2014, 37/2014 и 44/2014), секретар Секре-
таријата за социјалну заштиту дана 31.12.2014.године доноси

ПРА ВИЛНИК
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСОБА КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ 
ПРАВО НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕ-
НИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ ОПШТИМ ПАР-

КИРАЛИШТИМА 

Члан 1.
Правилником о одређивању особа које могу остварити 

право на бесплатно коришћење обележених паркинг места 

на јавним општим паркиралиштима (у даљем тексту: пра-
вилник) уређује се право на бесплатно коришћење обележе-
них паркинг места на јавним општим паркиралиштима на 
територији града Београда, тј. право на паркинг карту у фор-
ми налепнице, односно право на резервацију паркинг места 
код Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београ-
да, као и услове и поступак за остваривање овог права.

Овај правилник заснива се на начелима поштовања дос-
тојанства и самосталности особа са инвалидитетом кроз 
повећањe једнаких могућности приступа правима, услугама 
и ресурсима, недискриминацији и њиховом укључивању у 
све области друштвеног живота на равноправној основи.

Члан 2.
Особа са инвалидитетом, у смислу овог правилника, 

јесте лице са трајним последицама телесног и сензорног 
оштећења или болести, које се не могу отклонити лечењем 
или медицинском рехабилитацијом, које се суочава са со-
цијалним и другим ограничењима од утицаја на кретање, 
или има смањене могућности да под равноправним усло-
вима користи обележена паркинг места на јавним општим 
паркиралиштима.

Право утврђено овим правилником остварује особа која 
има утврђен статус особе са инвалидитетом:

1) војни инвалид и цивилни инвалид рата од I до IV групе;
2) лице коме је извршена категоризација, односно лице 

коме је утврђена инвалидност у складу са законом;
3) лице коме је утврђена категорија инвалидности по 

прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

Члан 3.
Право на бесплатно коришћење обележених паркинг 

места на јавним општим паркиралиштима на територији 
града Београда тј. право на паркинг карту у форми налепни-
це и право на резервацију паркинг места код Секретаријата 
за саобраћај Градске управе града Београда могу остварити 
категорије особа са инвалидитетом под условом да су:

1. војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV 
групе (100%–80% инвалидитета), којима је признато право 
на ортопедски додатак, по основу ампутације или тешког 
оштећења функције екстремитета, као и због губитка од-
носно смањења вида на оба ока од 90% до 100%.

2. особе са губитком доњих екстремитета најмање 30% 
телесног оштећења;

3. особе са губитком горњих екстремитета најмање 60% 
телесног оштећења; 

4. особе са трајним оштећењем доњих екстремитета нај-
мање 90%.

Особе под тач. 1, 2, 3. и 4. достављају један од следећих 
докумената:

– Решење надлежног органа о признатом својству војног 
и цивилног инвалида од I до IV групе (100%–80%) са приз-
натим правом на ортопедски додатак;

– Решење или уверење (издато у текућој години) ко-
мисије органа вештачења Републичког фонда за пензиј-
ско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног 
оштећења или губитка екстремитета; 

– Решење надлежног центра за социјални рад и налаз 
оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и 
степену телесног оштећења.

Члан 4.
Право на бесплатно коришћење обележених паркинг 

места на јавним општим паркиралиштима на територији 
града Београда, тј. право на паркинг карту у форми нале-
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пнице, могу да остваре и особе са инвалидитетом уколико 
испуњавају следеће услове: 

а) трајно оштећење доњих екстремитета – 70%;
б) обољење бубрега које захтева трајну хемодијализу;
в) губитак вида на оба ока – 100%, односно смањење 

обостраног вида – 90% 
г) вишеструке сметње у развоју.
Особе под а), б) и в) достављају један од следећих доку-

мената:
– Решење или уверење (издато у текућој години) ко-

мисије органа вештачења Републичког фонда за пензиј-
ско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног 
оштећења; 

– Решење надлежног центра за социјални рад и налаз 
оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и 
степену телесног оштећења.

Особе под г) достављају један од следећих докумената: 
– решење или уверење (издато у текућој години) ко-

мисије органа вештачења Републичког фонда за пензиј-
ско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног 
оштећења;

– решење надлежног центра за социјални рад и налаз 
оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и 
степену телесног оштећења;

– решење о категоризацији Секретаријата за образо-
вање издато до 2009. године;

– правоснажна судска одлука о лишавању пословне спо-
собности;

– решење органа старатељства о стављању под стара-
тељство са наводима о степену и врсти сметњи у развоју;

– одлука надлежног суда о продужењу родитељског права.

Члан 5.
Право на бесплатно коришћење обележених паркинг 

места на јавним општим паркиралиштима на територији 
града Београда особа са инвалидитетом може да оствари 
под условом:

а) да има пребивалиште на територији града Београда 
(доказ: лична карта, односно пријава пребивалишта за ма-
лолетно дете);

б) да је власник возила или корисник возила на осно-
ву уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, односно 
уговор о лизингу).

Уколико је власник возила члан уже породице корисни-
ка (родитељ, старатељ, хранитељ, брачни друг, ванбрачни 
партнер или дете), поред саобраћајне дозволе односно уго-
вора о лизингу, потребно је доставити и другу документа-
цију:

– лична карта корисника и члана уже породице (морају 
бити на истој адреси пребивалишта)

– извод из матичне књиге рођених /венчаних
– изјава два сведока оверена у суду или у општини 
– решење надлежног центра за социјални рад о ста-

вљању под старатељство, односно смештаја у хранитељску 
породицу;

в) да приложи саобраћајну дозволу са БГ регистарским 
ознакама.

Члан 6.
О праву на бесплатно коришћење обележених паркинг 

места на јавним општим паркиралиштима на територији 
града Београда, одлучује решењем Секретаријат за со-
цијалну заштиту, Градске управе града Београда, по захте-

ву странке, који се предаје непосредно Секретаријату за 
социјалну заштиту са потребним доказима у оригиналу на 
увид, а фотокопије се задржавају, или шаље поштом са ове-
реним фотокопијама доказа. 

Секретаријат за социјалну заштиту одлучује решењем 
на основу достављене документације у року од 30 дана од 
дана подношења захтева. 

Секретаријат за социјалну заштиту води евиденцију о 
донетим решењима.

Члан 7.
На основу решења Секретаријата за социјалну заштиту, 

ЈКП „Паркинг сервис” издаје паркинг карту у форми нале-
пнице, за календарску годину.

Члан 8.
Право на обележено паркинг место на јавним општим 

паркиралиштима може да оствари особа са инвалидитетом 
само за једно возило. 

Члан 9.
Право остварено овим правилником је лично право ко-

рисника и може да га користи само особа са инвалидите-
том или пратилац, али само у присуству особе са инвали-
дитетом.

Члан 10.
Власник возила или корисник возила на основу угово-

ра о лизингу, у обавези је да промену регистарских ознака 
возила пријави Секретаријату за социјалну заштиту одмах 
по настанку промене, а остале промене које су од утицаја на 
право на бесплатно коришћење обележених паркинг места 
на јавним општим паркиралиштима на територији града 
Београда, најкасније у року од 15 дана од настале промене.

Члан 11.
Даном ступања на снагу овог правилника извршиће се 

усклађивање свих издатих решења о праву на бесплатно 
коришћење резервисаног паркинг места на јавним општим 
паркиралиштима на територији града Београда донетих за 
календарску 2014. годину, ради превођења права за 2015. 
годину.

Члан 12.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о одређивању особа које могу остварити 
право на бесплатно коришћење посебно обележених пар-
кинг места на јавним паркиралиштима на територији гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/11 и 
08/12).

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градска управа града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту

XIX- 01 број 07-941 /14, 31. децембра 2014. године

Секретар 
Јасмина Ивановић, ср.
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ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној дана 31.децембра 2014.године , на основу члана 43. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 
и 73/10, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07) 
и члана 17. и 24. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 
80/14), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2015. ГО-

ДИНУ 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1.
Буџет општине Гроцка за 2015. годину (у даљем тексту: 

буџет), састоји се од: 
у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине:  558.567.873
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
– Текући приходи буџета укључујући и донације 544.667.873
– Трансфери 13.900.000
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 512.367.873
– Текући буџетски расходи укљујући и донације 498.467.873
– Текући расходи из трансфера 13.900.000
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 15.900.000
– Текући издаци са донацијама 15.900.000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 30.300.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Процењени суфицит из 2014. године  – 
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 30.300.000
Нето финансирање 30.300.000 

Средства на консолидованом рачуну општине Гроцка 
утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

  Опис

Економска 
класифика-

ција буџет 2015.
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1. Текући приходи 7  539.367.873

1.1. Изворни приходи 7  221.900.650
Порез на имовину 7131 154.760.633
Локалне комуналне таксе 714, 741, 716 58.595.932
Приходи од продаје добара и услуга 742 7.499.647
Приходи од камата 741 200.000
Новчане казне 743 8.000
Мешовити и неодређени приходи 745 836.438

1.2 Уступљени приходи 317.467.223

Порез на доходак грађана 711 260.121.456
Порез на имовину 7133, 7134 53.470.767
Накнаде 714534 3.875.000

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

Економска 
класификација Опис

Укупна 
средства

41 Расходи за запослене 188.472.632
411 Плате и додаци запослених 151.759.215

Економска 
класификација Опис

Укупна 
средства

412 Социјални доприноси на терет послодавца 27.313.417
413 Накнаде у натури 850.000
414 Социјална давања запосленима 1.600.000
415 Накнада трошкова за запослене 4.700.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.250.000

42 Коришћење роба и услуга 177.371.884
421 Стални трошкови 48.050.000
422 Трошкови путовања 20.980.000
423 Услуге по уговору 38.040.000
424 Специјализоване услуге 22.858.884
425 Текуће поправке и одржавање 34.100.000
426 Материјал 13.343.000

44 Отплата камата 9.400.000
441 Отплата домаћих камата 9.200.000
444 Пратећи трошкови одржавања 200.000

45 СУБВЕНЦИЈЕ 86.500.000
451 Субвенције јавним предузећима 86.500.000

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 18.980.000
463 Дотације осталим нивоима власти 700.000
465 Остале дотације, донације и трнсфери Републици 18.280.000

47 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5.500.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.500.000

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 7.290.000
481 Дотације невладиним организацијама 3.990.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.400.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 700.000
484 Накнаде штете 200.000

49 РЕЗЕРВЕ 2.653.357
499 Средства резерве 2.653.357

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 9.900.000
511 Зграде и грађевински објекти 7.500.000
512 Машине и опрема 2.300.000
515 Нематеријална имовина 100.000

54 ЗЕМЉИШТЕ 3.000.000
541 Набавка грађевинског земљишта 3.000.000

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 30.300.000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 30.300.000

    УКУПНО 539.367.873

Члан 2. 
Средства буџетског суфицита распоредиће се за отплату 

главнице по кредитима код пословних банака. 

Члан 3. 
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се про-

грамске активности за следеће програме: 
Назив програма Износ у динарима

Локални развој и просторно планирање 52.405.000
Комунална делатност 126.335.000
Локални економски развој 500.000
Развој туризма
Развој пољопривреде 2.800.000
Заштита животне средине
Путна инфраструктура 15.000.000
Предшколско васпитање
Основно образовање 22.000.000
Средње образовање
Социјална и дечја заштита 4.200.000
Примарна здравствена заштита
Развој културе 11.816.516
Развој спорта и омладине 2.000.000
Локална самоуправа 302.311.357
Укупно 539.367.873

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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Члан 4.
Планирани капитални издаци у периоду од 2015 до 2017 године исказују се у табелама – прилозима 2 и 2а и то:

Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2015–2017. године

27.500.000 0 13.500.000 10.000.000 4.000.000

 

Прио-
ритет Назив капиталног пројекта

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финан-
сирања 

пројекта
Укупна вред-
ност пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2013. 

године  2014 2015 2016  2017
Након 
2017

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1
Израда инвестиционо – техничке доку-
ментације   5.000.000     1.500.000 1.500.000 2.000.000

2  Израда планске документације     3.000.000      1.000.000  1.500.000   500.000

3
 Капитално одржавање зграда и посло-
вног простора     5.500.000      3.500.000  1.500.000   500.000

4
 Реконструкција бунара за водоснабде-
вање у Врчину     5.000.000      3.500.000  1.500.000 

5  Реконструкција канализационе мреже     3.000.000      1.000.000  1.000.000 
 1.000.000

6  Откуп земљиштљ за проширење гробаља     6.000.000      3.000.000  3.000.000   
7                  

Прилог 2а

Капитални пројекти у периоду 2015–2017. године
Укупно 27.500.000 13.500.000 10.000.000 4.000.000

Р.бр. Назив капиталног пројекта
Конто 3. 

ниво
Конто 
4. ниво Опис конта Извор Опис извора  2014 2015 2016  2017

Након 
2017

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10

1
 Израда инвестиционо – техничке 
документације 511   5114  Прјектно планирање 01 

 Приходи из 
буџета   1.500.000  1.500.000  2.000.000   

2  Израда планске документације  511  5114
 Пројектно плани-
рање  01

 Приходи из 
буџета   1.000.000  1.500.000  500.000   

3
 Капитално одржавање зграда и 
пословног простора 511   5113

 Капитално одржа-
вање зграда и објеката 01 

 Приходи из 
буџета   3.500.000  1.500.000  500.000   

4
 Реконструкција бунара за водос-
набдевање у Врчину  511  5112

 Изградња зграда и 
објеката 01 

 Приходи из 
буџета   1.000.000  1.500.000     

5
Реконструкција бунара за водос-
набдевање у Врчину  511  5112 

 Изградња зграда и 
објеката 08   Донације   2.500.000       

6
 Реконструкција канализационе 
мреже 511  5112 

Изградња зграда и 
објеката 01 

 Приходи из 
буџета  500.000  1.000.000 1.000.000  

7
 Реконструкција канализационе 
мреже 511   5112

 Изградња зграда и 
објеката 08   Донације  500.000   

8
 Откуп земљишта за проширење 
гробаља 541  5411   Земљиште  01

 Приходи из 
буџета   3.000.000  3.000.000   

9                     

Члан 5.
Приходи од накнаде за коришћење градског грађевин-

ског земљишта распоређују се и усмеравају за реализацију 
програма комуналне потрошње, програма путне привреде 
и одржавања сеоских, пољских и некатегорисаних путе-
ва, програма израде урбанистичке документације и спро-
вођења других урбанистичких планова и пројеката. 

Приходи од давања у закуп пословног простора ко-
ристиће се за намене предвићене законом.

Члан 6.
Део остварених прихода од прихода од пореза на до-

ходак грађана – зараде у висини од 72,55% усмериће се за 
финансирање потреба изградње, одржавање, управљање и 
коришћење сеоских, пољских и других некатегорисаних пу-
тева и за комуналну делатност као и за класичне функције 
индиректних корисника буџета.

Члан 7.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства од 

500.000 динара. 
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у виси-

ни од 2.653.357 динара. 

Средства текуће буџетске резерве опредељенa су у изно-
су од 0,49% прихода буџета.

О коришћењу средстава сталне и текуће резерве одлу-
чује Председник општине на предлог Одељења за финан-
сије, привреду и друштвене делатности. 

Одобрена средства по овом основу представљају по-
већање апропријација корисника буџета за одређене намене 
и програме и исказују се на класификацији намена за коју 
су средства усмерена.

Члан 8.
Приходи и примања буџета, планирају се у следећим из-

носима: 
ЕКОНОМ-

СКА
КЛАСИФИ-

КАЦИЈА ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Износ
1 2

321311 
 Процењени нераспорећени вишак прихода из претхо-
дне године  
I Текући приходи

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711111 Порез на зараде 182.276.055
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 77.845.401
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ЕКОНОМ-
СКА

КЛАСИФИ-
КАЦИЈА ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Износ

 Укупно 711000 260.121.456
713000 Порез на имовину

713120 Порез на имови ну
 

154.760.633
713310 Порез на наслеђе и поклон  2.600.000
713420 Порез на капиталне трансакције  50.870.767

Укупно 713000
 

208.231.400
714000 Порез на добра и услуге
714431 Комунална такса за држање рекламних паноа  1.200.000 
714513 Комунална такса за држање моторних возила 46.395.932

Укупно 714000 47.595.932
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму  11.000.000

Укупно 716000 11.000.000
733000 Трансфери од других нивоа власти
733141  Трансфери Града Београда  900.000
733151 Текући трансфери од других нивоа власти  10.000.000

Укупно 733000  10.900.000
741000 Приходи од имовине
741100 Камате  200.000
741534 Накнада за коришћење граћевинског земљишта  3.875.000

 Укупно 741000  4.075.000
742000 Приходи од продаје добара и услуга  
742152 Приходи од давања у закуп непокретности 6.257.825
742251 Општинске административне таксе 1.200.000

742351
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
општине 41.822
 Укупно 742000 7.499.647

743000  Новчане казне и одузета имовинска корист 

743351
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку 8.000
 Укупно 743000 8.000

ЕКОНОМ-
СКА

КЛАСИФИ-
КАЦИЈА ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Износ

744000 Добровољни трансфери од правних и физичких лица 

744151
Текући добровољни трансфери од правних и физичких 
лица 2.300.000

744251
Капитални добровољни трансфери од правних и фи-
зичких лица у корист општине 3.000.000
Укупно 744000  5.300.000

745000 Мешовити и неодређени приходи
745151 Мешовити приходи у корист општине 836.438

Укупно 745000 836.438
771000 Меморандумске ставке
771111 Рефундација расхода 3.000.000

Укупно 771000 3.000.000
СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000 – 771000 558.567.873
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 558.567.873

II. ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 9.

Средства буџета општине Гроцка за 2015. годину, 
утврђена су у износу од 558.567.873 динара, а обухватају 
средства на подрачуну извршења буџета и средства на под-
рачунима индиректних корисника која се воде у оквиру 
консолидованог рачуна трезора општине Гроцка.

Укупна срества из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора: 

– текући приходи у износу од 539.367.873 динара – из-
вор финансирања 01, 

– приходи од трансфера у износу од 13.900.000 динара– 
извор финансирања 07,

– средства од донација у износу од 5.300.000 динара – 
извор финансирања 08.

Члан 10. 
Средства буџета ГО Гроцка у износу од 539.367.873 динара и средства из осталих извора у износу од 19.200.000 динара 

у 2015. години утврђени су и распоређени по програмској класификацији, а циљане вредности буџета општине Гроцка за 
2016. и 2017. годину у укупном износу од 1.042.300.000 динара распорећене су по програмској класификацији, и то: 

ПРОГРАМ / ПA / 
Пројекат

Шифра Циљ Индикатор Вредност 
у базној 
години 
(2014)

Циљана 
вредност 

201 5

Циљана 
вредност 

2016

Циљана 
вредност 

2017

Средства из 
буџета

Сопствени 
и други 
приходи

Укупна сред-
ства

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно
1 – Локални развој 
и просторно пла-
нирање

1101 Развој локалне 
заједнице у складу 
са стратегијом 
развоја

1. Усвојена страте-
гија развоја 

2. Плански и ур-
банистички развој 
локалне заједнице

3. Повечање покри-
вености територије 
планском докумен-
тацијом
.

Стратешко, прос-
торно и урбанис-
тичко планирање

0001 1. Локални развој 
кроз израду стра-
тешке докумен-
тације
2. Израда планске 
и зрбанистич-
ко – техничке 
документације

1. Број усвојених 
акционих планова
2,Број усвојених 
планова детаљнљ 
регулације

31.905.000 32.000.000 32.500.000 96.405.000  500.000 96.905.000

Уређивање грађе-
винског земљишта

0002 1. опремање лока-
ција за привредну 
делатност
2. Опремање лока-
ција за зоне јавне 
намене

2. Број опремљених 
локација за при-
вредну делатност
3. Проценат реали-
зације годишњег 
програма

20.500.000 25.000.000 25.000.000 70.500.000 3.000.000 73.000.000
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно
Пројекат 1101 – 
1001

 3.000.000

Пројекат 1101 – 
1002

 2.000.000

Пројекат 1101 – 
1003

 2.000.000

Пројекат 1101 – 
1004

 1.000.000

Пројекат 1101 – 
1005

2.000.000

Пројекат 1101 – 
1006

1.000.000 2.500.000 3.500.000

Пројекат 1101 – 
1007

2.500.000

Пројекат 1101 – 
1008

3.500.000

Пројекат 1101 – 
1009

 500.000  500.000 1.000.000

Пројекат 1101 – 
1010

3.000.000

Свега ПА Про-
грама 1

52.405.000 57.000.000 57.500.000 166.905.000  3.500.000 169.905.000

2 – Комунална 
делатност

0601 1.Максимална 
покривеност ус-
лугама комуналне 
делатност
3.Ефикасно и 
рационално спро-
воћење комуналне 
делатности

1. Степен покриве-
ности корисника 
услугама комунал-
не делатности
3.Степен наплате 
комуналних услуга

Водоснабдевање 0001 1.Максимална мо-
гућа покривеност 
корисника слугама 
водоснабдевања
3. Ефикасно 
и рационално 
спровоћење водос-
набдевања

3.Проценат покри-
вености корисника 
услугама водосна-
бдевања
2. Степен наплате

 30.000.000  25.000.000 20.000.000 75.000.000  75.000.000

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Управљање отпад-
ним водама  

0002 1.Максимална мо-
гућа покривеност 
територије услу-
гама уклањања 
отпадних вода
3. Ефикасно и 
рационално ук-
лањање отпадних 
вода

Степен покриве-
ности корисника 
услугом канали-
зације
3.Ниво цене услуге 
у односу на просеч-
ну зараду

 1.000.000  1.000.000 1.500.000 3.500.000  3.500.000

Одржавање 
депонија

0003 1.Максимална 
могућа покри-
веност услугама 
уклањања чврстог 
отпада
2.Адекватан ква-
литет пружених 
услуга

1.Степен покри-
вености услугама 
уклањања отпа
Да
4. Укупна количина 
сакупљеног отпада

 41.500.000 35.000.000 30.000.000 106.500.000  106.500.000

Даљинско грејање 0004 1.Оптимална пок-
ривеносткорисни-
ка даљинског 
грејања
2.Ефикасно и 
рационално спро-
воћење даљинског 
грејања

1. Степен покриве-
ности корисника 
услугом даљинског 
грејања
2.Ниво цене услуге 
у односу на просеч-
ну зараду 

10.000.000 8.000.000 5.000.000 23.000.000  23.000.000

Јавни превоз 0005

Паркинг сервис 0006

Пројекат бр. 3

Уређивање, одржа-
вање и коришћење 
пијаца

0007 1. Оптимална 
покривеност 
територијеуслу-
гама урећења и 
коришћења пијаца
3.Ефикасно и 
рационално спро-
вођење уређивања, 
одржавања и ко-
ришћења пијаца

1, Број насеља у 
којима постоји и 
одржава се пијаца 
сваког дана
2.Остварени при-
ходи од пружене 
услуге уређивања, 
одржавања и ко-
ришћења пијаца

3.000.000 3.000.000 2.000.000  8.000.000  8.000.000
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно
Јавна хигијена 0008 Максимална 

покривеност 
територије услу-
гама одржавања 
чистоће јавних 
површина
2. Адекватан ква-
литет пружених 
услуга чистоће 
јавних површина

1. Степен покриве-
ности територије 
услугама одржа-
вања чистоће
2.Динамика 
чишћења јавних 
површина

6.000.000 6.000.000 7.000.000 19.000.000  19.000.000

Уређење и одржа-
вање зеленила

0009 1.Максимална по-
кривеност насеља 
услугама уређења 
и одржавања 
зеленила
2. Адекватан ква-
литет пружених 
услуга уређења 
и одржавања 
зеленила

1. Укупан број 
урбаних целина/
паркова у којима се 
одржава и уређује 
зеленило
2. Динамика 
уређења јавних 
зелених површина

5.000.000 4.000.000 3.000.000 12.000.000  12.000.000

Пројекат бр. 4
Пројекат бр. 5
Јавна осветљење 0010 1. Оптимална 

покривеност те-
риторије услугама 
јавне расвете
2. Адекватан 
квалитет
Пружених услуга 
јавне расвете

1. Број км улица 
и саобраћајница 
које су покривене 
јавним осветљењем 
светиљки

29.835.000 40.000.000 40.000.000 109.835.000  109.835.000

Пројекат бр.6
Одржавање гро-
баља и погребне 
услуге

0011

Пројекат бр. 7
Одржавање стам-
бених зграда

0012

Ауто – такси пре-
воз путника

0013

Пројекат бр. 8 П – 1005
Остале комуналне 
услуге

0014

Свега ПА Про-
грама 2

126.335.000 122.000.000 108.500.000 356.835.000  356.835.000

3 – Локални еко-
номски развој

1501 1.Повећање запос-
лености на терито-
рији Општине
2. Повећање 
просечне плате 
на територији 
општине

1. Број становника 
који су запослени-
на новим радним 
местима
2. Број нових 
предузећа и преду-
зетничких радњи

Подршка 
постојећој при-
вреди

0001

Унапређење при-
вредног амбијента

0002

Подстицаји за 
развој предузет-
ништва

0003

Одржавање еко-
номске инфра-
структуре

0004

Финансијска 
подршка локалном 
економском 
развоју

0005 1.Успостављање 
механизма за фи-
нансијску подршку 
самозапошљављњу
4. Успостављање 
механизма за фи-
нансијску подршку 
професионалних 
радних пракса

1. Број новоза-
послених уз помоћ 
успостављених 
механизама
2. Број реализова-
них радних пракса

500.000  500.000 400.000  1.400.000  1.400.000

Свега ПА програ-
ма 3

500.000  500.000  400.000  1.400.000  1.400.000

4 – Развој туризма 1502
Управљање раз-
војем туризма

0001
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно
Туристичка промо-
ција

0002

Свега ПА програ-
ма 4

 

5 – Развој 
пољопривреде

0101 1. Спровођење 
усвојене пољопри-
вредне политикена 
подручју локалне 
самоуправе

2. Проценат оства-
рења мера усвојене 
стратегије развоја

Унапређење услова 
за пољопривредну 
делатност

0001 1.Ефикасно 
управљање 
пољопривредним 
земљиштем

1. Проценат буџет-
ских средстава 
који се издваја за 
програме развоја 
пољопривреде 

2.800.000 2.800.000 2.000.000  7.600.000  7.600.000

Подстицаји 
пољопривредној 
производњи

0002

Рурални развој 0003
Свега ПА програ-
ма 5

2.800.000  2.800.000  2.000.000  7.600.000  7.600.000

6 – Заштита жи-
вотне средине

0401

Управљање зашти-
том животне сре-
дине и природних 
вредности

0001

Управљање кому-
налним отпадом

0002

Праћење квалитета 
елемената животне 
средине

0003

Заштита природ-
них вредности 
и унапређење 
подручја са приро-
дним својствима

0004

Свега ПА програ-
ма 6
7 – Путна инфра-
структура

0701 1.Развијеност 
инфраструктуре у 
контексту допри-
носа социо еко-
номском развоју

1. Дужина изграђе-
них саобраћајница 
у надлежности 
Општине

Управљање 
саобраћајном ин-
фраструктуром

0001 1, Повећање путне 
мреже и адекватна 
покривеност 
територије

1. Број км новоиз-
грађених путева

9.000.000 12.000.000 10.000.000  31.000.000  31.000.000

Одржавање путева 0002 1. Одржавање 
квалитета улица 
кроз редовно 
одржавање 

3. Износ трошкова 
одржавања улица 
по км

6.000.000 8.000.000 8.000.000  22.000.000  22.000.000

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Свега програмске 
активности про-
грама 7

15.000.000  20.000.000  18.000.000  53.000.000  53.000.000

8 – Предшколско 
васпитање

2001

Функционисање 
предшколских 
установа

0001

9 – Основно обра-
зовање

2002 1. Потпуни 
обухват основним 
обрзовсњем и 
васпитањем
2.Унапређење 
доступности осно-
вног образовања

1. Број деце која су 
обухваћена основ-
ним образовањем
2. Број деце са до-
датним образовним 
потребама

Функционисање 
основних школа

0001 2. Унапрешење 
квалитета образо-
вањаи васпитања у 
основним школама
2. Повећање 
доступности осно-
вног образовања 
деци са сметњама у 
развоју

2. Број ученика по 
успеху
7. Број талентоване 
деце подржане од 
стране Општине
1. Број деце укљу-
чених у инклузивно 
образовање

22.000.000 25.000.000 25.000.000  72.000.000  72.000.000
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно
Пројекат бр. 1
Пројекат 2
Пројекат бр. 3
Пројекат бр. 4

Пројекат бр. 5
Ројекат бр. 6
Свега ПА програ-
ма 9

22.000.000 25.000.000 25.000.000 72.000.000  72.000.000

10 – Средње обра-
зовање

2003  

Функционисање 
средњих школа

0001

Пројекат бр. 1

11 – Социјална и 
дечја заштита

0901 1,Унапређење 
положаја грађана 
који припадају уг-
роженим групама 
обезбеђивањем 
мера материјалне 
подршке

1. Број грађана 
корисника мера ма-
теријалне подршке 
средствима буџета

Социјалне помоћи 0001 1. Унапређење 
заштите сиромаш-
них
2, Побољшљње 
социјално – еко-
номских услова 
живота грађана

1. Број корисника 
једнократне новча-
не помоћи
2. Висина буџет-
ских издвајања за 
мере материјалне 
подршке 

1.800.000 2.000.000 2.000.000  5.800.000  5.800.000

Прихватилишта, 
прихватне станице 
и друге врсте 
смештаја 

0002 1. Обезбеђивање 
привреме-
ног смештаја, 
задовољавање 
основних потреба 
породицама 
којима је потребно 
осигурати безбед-
ност 

1. Број лица која су 
боравила у прихва-
тилишту
3. Висина буџет-
ских издвајања 

1.700.000 2.000.000 2.000.000  5.700.000 10.000.000  15.700.000

Подршка социо 
– хуманитарним 
организацијама

0003 1. Подстицање 
развоја социјалних 
услуга и укључи-
вање пружања 
услуга што више 
различитих со-
цијалних актера

1. Број удружења 
и хуматирних 
организација која 
добијају средства 
из буџета

400.000  500.000 500.000  1.400.000  1.400.000

Саветодавно – те-
рапијске и социјал-
но – едукативне 
услуге

0004

Активности Црве-
ног крста

0005 1. Социјално де-
ловање – олакша-
вање људске патње 
пружањем помоћи 
лицима у невољи 
организовањем 
различитих облика 
помоћи

1. Број акција 
на прикупљању 
различитих врста 
помоћи
4. Број волонтера 
Црвеног крста

300.000  500.000 500.000  1.300.000  1.300.000

Дечја заштита 0006
Пројекат 0901 – 
1002

 1.700.000  8.000.000  9.700.000

Свега ПА програ-
ма 11

4.200.000  5.000.000  5.000.000 14.200.000 10.000.000  24.200.000

12 – Примарна 
здравствена 
заштита

1801

Функционисање 
установа примарне 
здравствене 
заштите

001

13 – Развој културе 1201 1. Подстицање раз-
воја културе кроз 
јачање капацитета 
културне инфра-
структуре

1. Усвојена стра-
тегија културе и 
остварења мера 
усвојене стратегије
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно
Функционисање 
локалних установа 
културе 

0001 1. Подстицање 
развоја културе 
кроз јачње устано-
ва културе
2. Унапређење 
ефикасности уста-
нова културе

2. Проценат 
учешћа издвјања за 
културне програме 
у буџету
3. Учешће соп-
ствених прихода 
установа културе

7.816.516 9.000.000 9.000.000 25.816.516  25.816.516

Подстицаји кул-
турном и уметнич-
ком стваралаштву

0002 1. Повећање инте-
ресовања грађана 
за развој културе
2. Подстицање 
развоја културе 
код младих

1. Укупан број 
посетилаца на 
свим културним 
догађајима
2. Број реализова-
них програма за 
младе

4.000.000 4.000.000 5.000.000 13.000.000  13.000.000

Пројекат 1201 – 
1002

4.000.000 +

Пројекат бр. 2

Пројекат бр. 3

Свега ПА програ-
ма 13

11.816.516  13.000.000 14.000.000 38.816.516  38.816.516

14 – Развој спорта 
и омладине

1301 1. План-
ско подстицање и 
креирање услова 
за бављење спор-
том 
 2. Остваривање 
омладинске поли-
тике на локалном 
нивоу 

 2. Проценат 
реализације мер и 
циљева постојећег 
програма развоја 
спорта
2. 4. 
Проценат буџета 
намењен за спорт

Подршка локал-
ним спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима

0001 1. Обезбеђивање 
услова за рад 
и унапређење 
капацитета спорт-
ских удружења и 
организација 

1. Број организа-
ција и удружења у 
области спорта
2. Проценат буџета 
намењен финан-
сирању спортских 
организација

1.500.000  2.000.000 3.000.000  6.500.000  6.500.000

Подршка 
предшколском, 
школском и рекре-
ативном спорту и 
масовној физичкој 
култури

0002 1. Максимална 
доступност 
постојећих спорт-
ских објеката 
предшколском, 
школском и рекре-
ативном спорту и 
масовној физичкој 
култури

1. број објека-
та доступан за 
коришћење предш-
колском, школском 
и рекреативном 
спорту
2. Број годишњих и 
посебних програма 
намењених развоју 
школског спорта

 500.000  1.000.000 1.000.000  2.500.000  2.500.000

Одржавање 
спортске инфра-
структуре

0003

Свега ПА програ-
ма14 

 2.000.000  3.000.000  4.000.000  9.000.000  9.000.000

15 – Локална 
самоуправа

0602 1. Одрживо управ-
но и финансијско 
функционисање 
општине у складу 
са надлежности-
ма и пословима 
Општине

1. Стабилност 
локалног буџета
2. Однос броја 
запослених и 
законом утврђеног 
максимума
2. Број донетих 
аката

Функционисање 
локалне самоу-
праве и градских 
општина 

Пројекат 0602 – 
1001

0001 1.Обезбеђено 
континуирано 
функционисање 
органа ЈЛС и орга-
на Општине
2. Унапређење и 
модернизација 
рада управе

1. Број седнца 
Скупштине и 
Општинског већа
2. Проценат реше-
них предмета 
3. Број службеника 
и функционера

251.458.000

 2.000.000

240.000.000 230.000.000 721.458.000  4.700.000  726.158.000
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Укупно
Месне заједнице 0002

 1. Обезбешивање 
ззадовољења 
потреба локалног 
становништва 
деловањем месних 
заједница

 

1. Проценат
буџета који се ко-
ристи за трошкове 
и планове рада 
месних заједница
5. Број акција 
организованих 
од стране месних 
заједница

 3.500.000  3.000.000 3.000.000  9.500.000  1.000.000  10.500.000

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Управљање јавним 
дугом

0003 1. Одржавање фи-
нансијске стабил-
ности Општине 
и финансирање 
капиталних инвес-
тиционих радова

7. Учешће издатака 
за сервисирање 
дугова у текућим 
приходима
11. Годишњи износ 
камата на јавни дуг

 39.700.000  37.000.000 30.000.000 106.700.000  106.700.000

Општинско јавно 
правобранилаштво

0004 1. Заштита имо-
винских права и 
интереса Општине

1. Број предмета у 
раду правобрани-
лаштва
2. Финансијски 
ефекат рада у одно-
су на буџет

 200.000  300.000  300.000  800.000  800.000

Заштитник грађана 0005
Информисање 006
Канцеларија за 
младе

0007 1. Успостављање 
услова за подршку 
активном укљу-
чивању младих 
у различитим 
друштвеним 
активностима

1. Број корисника 
канцеларије за 
младе
2. Број организова-
них активности 

 4.800.000  5.000.000 5.000.000  14.800.000  14.800.000

Пројекат бр. 1
Програми нацио-
налних мањина

0008

Правна помоћ 0009
Резерве 0010 1, Обезбеђење и 

осигурање потреба 
Општине у ванред-
ним ситуацијама

1. Усвојен годишњи 
план за оствари-
вање програма

 2.653.357  3.000.000 3.000.000  8.653.357  8.653.357

Свега ПА програ-
ма 15

 302.311.357 288.300.000 271.300.000 861.911.357  5.700.000  867.611.357

Укупно за буџет
539.367.873 536.600.000 505.700.000 1.581.667.873 19.200.000  1.600.867.873

 Члан 11.
Средства из члана 9. распоређују се по корисницима, и то: 

Гла-
ва

функ-
ција

Програмска
класифика-

ција
Позиција

Еко-
номска 

класифи-
кација

Извор 
финанси-

ранја
Опис

Средства 
из буџе-

та(01)

Сред-
ства из 
осталих 
иѕвора

Укупна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 – ПА 0001

 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе
110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови

1 411 Плате, додаци и накнаде изабраних лица 3.800.000 3.800.000
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 700.000 700.000
3 416 Награде запосленима и посебни расходи 1.000.000 1.000.000
4 421 Стални трошкови 850.000 850.000
5 422 Трошкови путовања 750.000 750.000
6 423 Услуге по уговору 200.000 200.000
7 426 Материјал 500.000 500.000
8 481 Дотације политичким партијама 570.000 570.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 8.370.000 8.370.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 8.370.000 8.370.000

Извори финансирања за ПА програма 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета 8.370.000 8.370.000

Укупни извори финансирања за Раздео 1
01 Приходи из буџета 8.370.000 8.370.000

РАЗДЕО 2 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 0602 ПРОГРАМ 15 –ЛОКАЛНА САМОУПРАВА   

Програмска активност 0001 – ПА 0001
 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе

110  Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови
9 411 Плате, додаци и накнаде изабраних лица 29.000,000 29.000.000

10 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.220.000 5.220.000
11 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
12 423 Услуге по уговору 8.400.000 600.000 9.000.000
13 424 Специјализоване услуге 6.700.000 6.700.000
14 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 200.000 200.000
15 465 Остале донације, дотације и трансфери Републици 16.000.000 16.000.000
16 481 Дотације невладиним организацијама 200.000 200.000
17 483 Трошкови извршења судских решења 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију ПА 0001
01 Приходи из буџета 66.320.000 66.320.000
08 Приходи из донација 600.000 600.000

Укупни извори финансирања за ПА 0001 66.320.000 600.000 66.920.000
Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 66.320.000 66.320.000
08 Приходи из донација 600.000 600.000

170 Укупни извори финансирања за функцију 110 66.320.000 600.000 66.920.000
Трансакције јавног дуга

0602 – 0003 Програмска активност 0003 – ПА 0003
Управљање јавним дугом

18 441 Отплата камата 9.200.000 9.200.000
19 444 Пратећи трошкови задуживања 200.000 200.000
20 611 Отплата главнице 30.300.000 30.300.000

Извори финансирања за ПА 0003
01 Приходи из буџета 39.700.000 39.700.000

Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета 39.700.000 39.700.000

0602 – 0010 Програмска активност 0010 – Резерве
112 Финансијски и фискални послови

21 499 Стална буџетска резерва 500.000 500.000
22 499 Текућа буџетска резерва 2.153.357 2.153.357

Извори финансирања за ПА 0010
01 Приходи из буџета  2.653.357 2.653.357

Извори финансирања за функцију 112
01 Приходи из буџета 2.653..357 2.653.357

Извори финансирања за ПА програма 15
01 Приходи из буџета 108.673.357 108.673.357
08 Приходи од донација 600.000 600.000

0601 Укупно за ПА програма 15 108.673.357 600.000 109.273.357
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601 – 0001 Програмска активност 0001 – ПА 0001
630 Водоснабдевање

Водоснабдевање
23 451 Субвенције ЈП водовод и канализација Гроцка 30.000.000 30.000.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 30.000.000 30.000.000

Извори финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета 30.000.000 30.000.000

0601 – 0003 Програмска активност 0003 – ПА 0003
560 Одржавање депонија

Заштита животне средина
24 451 Субвенције ЈКП Гроцка 40.000.000 40.000.000
25 451 Субвенције ЈКП Грочански комуналац Гроцка 1.500.000 1.500.000

Извори финансирања за ПА 0003
01 Приходи из буџета 41.500.000 41.500.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 41.500.000 41.500.000

0601 – 0004 Програмска активност 0004 – ПА 0004
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
610 Даљинско грејање

Станбени развој
26 451 Субвенције ЈП Топлификација Гроцка 10.000.000 10.000.000

Извори финансирања за ПА 0004
01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000

Извори финансирања за функцију 610
01 Приходи из буџета 10.000.000 10.000.000

0601 – 0009 Програмска активност 0009 ПА – 0009
540 Уређење и одржавање зеленила

Заштита биљног и животињског света и крајолика
27 451 Субвенције ЈП Пијаце и зеленило Гроцка 5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за ПА 0009
01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за функцију 540
01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за програм 2
Укупно за ПА програма 2 86.500.000 86.500.000

1501 ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0005 – ПА 0005

1501 – 0005 Финансијска подршка локалном економском развоју
050 Незапосленост

28 472 Учешће Општине у програмима за запошљавање 500.0000 500.0000
Извори финансирања за ПА 0005

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Извори финансирања за функцију 050

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Извори финансирања за ПА програма 3

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Укупно за ПА програма 3 500.000 500.000
ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101 – 0001 Програмска активност 0001 – ПА 0001
540 Унапређење услова за пољопривредну делатност

Заштита биљног и животињског света
29 424 Услуге по уговору 2.800.000 2.800.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 2.800.000 2.800.000

Извори финансирања за функцију 540
01 Приходи из буџета 2.800.000 2.800.000

Извори финансирања за ПА програма 5
01 Приходи из буџета 2.800.000 2.800.000

2002 Укупно за ПА програма 5 2.800.000 2.800.000
ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002 – 0001 Програмска активност 0001 – ПА 0001
912 Функционисање основних школа

Основно образовање
30 422 Трошкови путовања ученика 20.000.000 20.000.000
31 472 Трошкови смештаја ученика у основне школе 1.500.000 1.500.000
32 463 Текући трансфери школама 500.000 500.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 22.000.000 22.000.000

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета 22.000.000 22.000.000

Извори финансирања за ПА програма 9
01 Приходи из буџета 22.000.000 22.000.000

0901 Укупно за ПА програма 9 22.000.000 22.000.000
ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901 – 0001 Програмска активност 0001 – ПА 0001
090 Социјалне помоћи

Социјална заштита некласификована на другом месту
33 472 Ученичке награде 500.000 500.000
34 472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 1.300.000 1.300.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 1.800.000 1.800.000

0901 – 0003 Подршка социо – хуманитарним организацијама
090 35 481 Дотације социо – хуманитарним организацијама 400.000 400.000

Извори финансирања за ПА 0003
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01 Приходи из буџета 400.000 400.000

0901 – 0005 Активности Црвеног крста
090 36 481 Дотације Црвеном крсту Гроцка 300.000 300.000

Извори финансирања за ПА 0005
01 Приходи из буџета 300.000 300.000

Извори финансирања за функцију 090 програма 11
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за ПА програма 11
01 Приходи из буџета 2.500.000 2.500.000

1201 Укупно за ПА програма 11 2.500.000 2.500.000
ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0002 – ПА 0002

1201 – 0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву
1201 – 1002 Пројекат 1201 – 1002 – Грочанске свечаности

820 Услуге културе
37 424 Културне манифестације 3.500.000 3.500.000
38 481 Дотације организацијама и удружењима 500.000 500.000

Извори финансирања за пројекат 1201 – 1002
01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за ПА програма 13
01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

1301 Укупно за ПА програма 13 4.000.000 4.000.000
ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001

1301 – 0001
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима

810 Услуге рекреације и спорта
39 481 Дотације спортским организацијама,удружењима и савезима 1.500.000 1.500.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 1.500.000 1.500.000

1301 – 0002
Подршка предшколском,школском и рекреативном спорту и масов-
ној физичкој култури

810 40 481 Дотације општинским организацијама 500.000 500.000
Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
Извори финансирања за функцију 810 за програм 14

01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000
Извори финансирања за ПА програма 14

01 Приходи из буџета 2.000.000  2.000.000
Укупно за ПА програма 14 2.000.000 2.000.000
Извори финансирања за раздео 2

01 Приходи из буџета 228.973.357 228.973.357
08 Приходи од донација 600.000 600.000

Укупно за раздео 2 228.973.357 600.000 229.573.357
3.1 РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА

0602 Глава 3.1 – Општинска управа
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602 – 0001 Програмска активност 0001 – ПА 0001
Функционисање локалне самоуправе

130 Опште услуге
Опште услуге

41 411 Плате, додаци и накнаде запослених 101.150.000 101.150.000
 42 412 Социјални доприноси на терет послодавца 18.200.000 18.200.000
43 413 Накнаде у натури 600.000 600.000
44 414 Социјална давања запосленима 1.500.000 2.500.000 4.000.000
45 415 Накнаде запосленима 4.200.000 4.200.000
46 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1.000.000 1.000.000
47 421 Стални трошкови 14.500.000 700.000 15.200.000
48 422 Трошкови путовања 60.000 60.000
49 423 Услуге по уговору 18.000.000 18.000.000
50 424 Специјализоване услуге 1.658.000 200.000 1.858.000
51 425 Текуће поправке и одржавање 4.900.000 200.000 5.100.000
52 426 Материјал 8.500.000 500.000 9.000.000
53 482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 300.000
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54 484 Накнада штете нанете од стране државних органа 200.000  200.000

0602 – 1001 Пројекат 0602 – 1001 – Набавка опреме
55 512 Машине и опрема 2.000.000  2.000.000

Извори финансирања за пројекат 0602 – 1001
01 Приходи из буџета  2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 176.768.000 176.768.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.400.000 3.400.000
08 Приходи из донација 700.000 700.000

Укупно за ПА 0001 176.768.000 4.100.000 180.868.000
Извори финансирања за функцију 130

01 Приходи из буџета 176.768.000 176.768.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.400.000 3.400.000
08 Приходи из донација 700.000 700.000

Укупно за функцију 130 176.768.000 4.100.000 180.868.000
Извори финансирања за главу 3.1

01 Приходи из буџета 176.768.000 176.768.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.400.000  3.400.000
08 Приходи из донација 700.000 700.000

3.2 Укупно за главу 3.1 176.768.000 1.600.000 180.868.000
0602 – 0002 Глава 3.2 – Месне заједнице

Месне заједнице
160 Опште јавне услуге

56 421 Стални трошкови 2.500.000 1.000.000 3.500.000
57 425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000
58 426 Материјал 500.000 500.000

Извори финансирања за ПА 0002
01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000

Укупно за ПА 0002 3.500.000 1.000.000 4.500.000
Извори финансирања за функцију 160

01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000

Укупно за функцију 160 3.500.000 1.000.000 4.500.000
Извори финансирања за главу 3.2

01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000
08 Приходи из донација 1.000.000 1.000.000

Укупно за главу 3.2 3.500.000 1.000.000 4.500.000
3.3 Глава 3.3 – Општинско јавно правобранилаштво

0602 – 0004 Општинско јавно правобранилаштво
330 Судови

59 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
60 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 100.000
61 512 Набавка опреме 50.000 50.000

Извори финансирања за ПА 0004
01 Приходи из буџета 200.000 200.000

Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 200.000 200.000

Извори финансирања за главу 3.3
01 Приходи из буџета 200.000 200.000

3.4 Укупно за главу 3.3 200.000 200.000
Глава 3.4 – Канцеларија за младе

0602 – 0007 Канцеларија за младе
130 Опште услуге

62 421 Стални трошкови 200.000 200.000
63 423 Услуге по уговору 4.400.000 4.400.000
64 426 Материјал 200.000 200.000

Извори финансирања за ПА 0007
01 Приходи из буџета 4.800.000 4.800.000
07 Трансфери других нивоа власти

Укупно за ПА 0007 4.800.000 4.800.000
Укупно за функцију 130

01 Приходи из буџета 4.800.000 4.800.000
07 Трансфери других нивоа власти

Укупно за функцију 130 4.800.000 4.800.000
Извори финансирања за главу 3.4 
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01 Приходи из буџета 4.800.000 4.800.000
07 Трансфери других нивоа власти

Укупно за главу 3.4 4.800.000 4.800.000
Извори финансирања за ПА програма 15

01 Приходи из буџета 185.268.000 185.268.000
07 Трансфери других нивоа власти 3.400.000 3.400.000
08 Приходи из донација 1.700.000 1.700.000

3.5 Укупно за ПА програма 15 185.268.000 5.100.000 190.368.000
0901 Глава 3.5 – Комесаријат за избеглице

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901 – 0002 Програмска активност 0002 – ПА 0002

070 Прихватилишта,прихватне станице и друге врсте смештаја
Социјална помоћ угроженом становништву

65 421 Стални трошкови 1.000.000 1.000.000
66 426 Материјал 1.000.000 1.000.000

0901 – 1002
Пројекат 0901 – 1002 – Социјално збрињавање избеглих и расеље-
них лица

67 472 Накнаде за социјалну заштиту 1.700.000 8.000.000 9.700.000
Извори финансирања за пројекат 0901 – 1002

01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 8.000.000 8.000.000

Укупно за пројекат 0901 – 1002 1.700.000 8.000.000 9.700.000
Извори финансирања за ПА 002

01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 10.000.000 10.000.000

Укупно за ПА 0002 1.700.000 10.000.000 11.700.000
Извори финансирања за функцију 070

01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 10.000.000 10.000.000

Укупно за функцију 070 1.700.000 10.000.000 11.700.000
Извори финансирања за главу 3.5

01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 10.000.000 10.000.000

Укупно за главу 3.5 1.700.000 10.000.000 11.700.000
3.6 Глава 3.6 – Дирекција за изградњу Гроцка

1101 ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001

1101 – 0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
620 Развој заједнице

68 411 Плате, додаци и накнаде запослених 15.800.000 15.800.000
69 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.850.000 2.850.000
70 414 Социјална давања запослених 100.000 500.000 600.000
71 415 Накнаде трошкова запослених 500.000 500.000
72 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  250.000 250.000
73 421 Стални трошкови 2.465.000 2.465.000
74 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
75 423 Услуге по уговору 4.000.000 4.000.000
76 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000
77 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000
78 426 Материјал 1.000.000 1.000.000
79 465 Остале донације, дотације и трансфери Републици 2.000.000 2.000.000
80 481 Дотације невладиним организацијама 20.000 20.000
81 482 Порези, обавезне таксе , казне и пенали 2.000.000 2.000.000
82 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000 200.000
83 512 Машине и опрема 200.000 200.000
84 515 Нематеријална имовина 100.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 31.905.000 31.905.000
07 Трансфери других нивоа власти 500.000 500.000

Укупно за ПА 0001 31.905.000 500.000 32.405.000
Програмска активност 0002 –ПА 0002

1101 – 0002 Уређивање грађевинског земљишта
1101 – 1001 Пројекат 1101 – 1001 – Адаптација Дома здравља у Бегаљици

620 Развој заједнице
85 425 Текуће поправке и одржавање  3.000.000  3.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101 – 1001
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01  Приходи из буџета  3.000.000  3.000.000

1101 – 1002 Пројекат 1101 – 1002 –Одржавање пословних зграда и просторија
620 Развој заједнице

86 425 Текуће поправке и одржавање  2.000.000  2.000.000
Извори финансирања за пројекат 1101 – 1002

01 Приходи из буџета  2.000.000  2.000.000
1101 – 1003 Пројекат 1101 – 003 – Одржавање основних школа   

620 Развој заједнице
87 425 Текуће поправке и одржавање  2.000.000  2.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101 – 1003  
01 Приходи из буџета  2.000.000  2.000.000

1101 – 1004 Пројекат 1101 – 1004 – Одржавање топловода
620 Развој заједнице

88 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000
Извори финансирања за пројекат 1101 – 1004

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
1101 – 1005 Пројекат 1101 – 1005 – Одржавање канала

620 Развој заједнице
89 425 Текуће одржавање канала  2.000.000  2.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101 – 1005
01 Приходи из буџета 2.000.000 2.000.000

1101 – 1006 Пројекат 1101 – 1006 – Реконструкција бунара у Врчину
620 Развој заједнице

90 511 Изградња зграда и објеката  1.000.000 2.500.000  3.500.000 
Извори финансирања за пројекат 1101 – 1006

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
08 Приходи од донација  2.500.000  2.500.000

Укупно за пројекат 1101 – 1006 1.000.000 2.500.000 3.500.000

1101 – 1007
Пројекат 1101 – 1007 – Израда инвестиционо – техничке и планске 
документације

620 Развој заједнице
91 511 Пројектно планирање 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за пројекат 1101 – 0007
01 Приходи из буџета  2.500.000  2.500.000

1101 – 1008
Пројекат 1101 – 1008 – Капитално одржавање зграда и пословног 
простора

620 Развој заједнице
92 511 Капитално одржавање зграда и пословног простора  3.500.000  3.500.000

Извори финансирања за пројекат 1101 – 1008
01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000

1101 – 1009 Пројекат 1101 – 1009 – Реконструкција канализационе мреже
620 Развој заједнице

93 511 Изградња зграда и објеката  500.000  500.000  1.000.000
Извори финансирања за пројекат 1101 – 1009

01 Приходи из буџета  500.000  500.000
08 Приходи из донација  500.000  500.000

Укупноза пројекат 1101 – 1009  500.000  500.000  1.000.000
1101 – 1010 Пројекат 1101 – 1010 – Откуп земљишта

620 Развој заједнице    
94 541 Откуп земљишта  3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101 – 1010
01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за ПА 0002
01 Приходи из буџета 20.500.000 20.500.000
08 Приходи из донација  3.000.000  3.000.000

Укупно за ПА 0002 20.500.000  3.000.000 23.500.000
Извори финансирања за функцију 620 за ПА програма 1

01 Приходи из буџета 52.405.000 52.405.000

07 Трансфери других нивоа власти
 

13.900.000  13.900.000
08 Приходи из донација  3.000.000  3.000.000

Укупно за функцију 620 за ПА програма 1  52.405.000  3.500.000  55.905.000
Извори финансирања за ПА програма 1

01 Приходи из буџета 52.405.000 52.405.000
07 Трансфери других нивоа власти 500.000 500.000
08 Приходи из донација  3.000.000  3.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0601 Укупно за ПА програма 1  52.405.000  3.500.000  55.905.000

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0601 – 0002 Програмска активност 0002 – ПА 0002

620 Управљање отпадним водама
Развој заједнице

95 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000
Извори финансирања за ПА 0002

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
Програмска активност 0007 – ПА 0007

0601 – 0007 Урећивање, одржавање и коришћење пијаца
620 Развој заједнице

 96 425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000 3.000.000
Извори финансирања за ПА 0007

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000
Програмска активност 0008 – ПА 0008

0601 – 0008 Јавна хигијена
620 Развој заједнице

97 424 Специјализоване услуге 6.000.000 6.000.000
Извори финансирања за ПА 0008

01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000
Програмска активност 0010 – ПА 0010

0601 – 0010 Јавна расвета
620 Развој заједнице

98 421 Стални трошкови 26.835.000 26.835.000
99 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000 1.500.000

100 426 Материјал 1.500.000 1.500.000
Извори финансирања за ПА 0010

01 Приходи из буџета 29.835.000 29.835.000
Укупни извори финансирања за функцију 620 за ПА програма 2

01 Приходи из буџета 39.835.000 39.835.000
Укупно за функцију 620 за ПА програма 2 39.835.000 39.835.000
Извори финансирања за ПА програма 2

01 Приходи из буџета 39.835.000 39.835.000
Укупно за ПА програма 2 39.835.000 39.835.000
ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701 – 0001
Програмска активност – Управљање саобраћакном инфраструкту-
ром – локални и некатегорисани путеви – ПА 0001

620 Развој заједнице
101 425 Одржавање локалних и некатегорисаних путева 9.000.000 9.000.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета 9.000.000 9.000.000

0701 – 0002
Програмска активност – Одржавање путева у зимском периоду – 
ПА 0002

620 Развој заједнице
102 425 Текуће поправке и одржавање 5.000,000 5.000.000
103 426 Материјал 1.000.000 1.000,000

Извори финансирања за ПА 0002
01 Приходи из буџета 6.000.000 6.000.000

Укупно за ПА 0002  6.000.000  6.000.000
Извори финансирања за функцију 620 за ПА програма 7

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000
07 Трансфери других нивоа власти

Укупно за функцију 620 за ПА програма 7 15.000.000 15.000.000
Извори финансирања за ПА програма 7

01 Приходи из буџета  15.000.000  15.000.000
07 Трансфери других нивоа власти

Укупно за ПА програма 7  15.000.000  15.000.000
Извори финансирања за главу 3.6

01 Приходи из буџета
 

107.240.000
 

102.240.000
07 Трансфери других нивоа власти  500.000  500.000
08 Приходи из донација  3.000.000  3.000.000

Укупно за главу 3.6
 

107.240.000  3.500.000
 

110.740.000
3.7 Глава 3.7 – Културни центар Гроцка

1201 ПРОГРАМ 13 –РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001 –ПА 0001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1201 – 0001 Функционисање локакних уатанова културе

820 Услуге лултуре
104 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.009.215  2.009.215
105 412 Социјални допринос на терет послодавца  343.417  343.417
106 413 Накнаде у натури  250.000  250.000
107 421 Стални трошкови  700.000  700.000
108 423 Услуге по уговору  3.040.000   3.040.000
109 424 Специјализоване услуге  1.000.884  1.000.884
110 426 Материјал  143.000  143.000
111 465 Остале текуће донације, дотације и трансфери Републици  280.000  280.000
112 512 Машине и опрема  50.000  50.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџет  7.816.516  7.816.516

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета  7.816.516  7.816.516

Извори финансирања за главу 3.7
01 Приходи из буџета  7.816.516  7.816.516

Укупно за главу 3.7  7.816.516  7.816.516
Извори финансирања за Раздео 3

01 Приходи из буџета
 

302.024.516
 

302.024.516

07 Трансфери других нивоа власти
 

13.900.000  13.900.000
08 Приходи из донација  4.700.000  4.700.000

Укупно за Раздео 3
 

302.024.516
 

18.600.000
 

320.624.516
Укупни извори финансирања буџета

01 Приходи из буџета
 

539.367.873
 

539.367.873

07 Трансфери других нивоа власти
 

13.900.000  13.900.000
08 Приходи из донација  5.300.000  5.300.000

Укупна средства
 

539.367.873
 

19.200.000
 

558.567.873

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 12. 
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину, које је донео министар надлежан 

за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12), и Закона о одређивању максималнмог броја запослених у локалној администрацији („Службени 
гласник РС”, број 104/09), број запослених код корисника буџета општине Гроцка (директни и индиректни корисници) не 
може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време, и то: 

Ред.
Бр.

Директни и индиректни корисници
Буџетских средстава локалне власти

Број запослених 
На неодређено

време
 Број запослених на 

одређено време
Укупан број
запослених

1 2 3 4 5(3+4)
1 Органи и организације локалне власти

Изабрана лица  15 5 20
Постављена лица  7  7
Запослени 120 120

2 Установе културе  3  3

3

Остале установе из области јавних служби
које се финансирају из буџета (осим 
предшколских установа;навести назив:
установа у области културе и сл.)

4 Месне заједнице

5
Дирекције основане од стране локалне
власти

Именована 1 
Запослени 17 2

1
19

6

Укупно за све кориснике буџета на које
се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у 
локалној администрацији

7 Предшколске установе

8

Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт(индиректни корисници
буџета – навести назив)

9
Укупно за све кориснике буџетских 
средстава 163 7 170
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ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред.
бр. Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти

Маса средстава за плате планирана 
за 2014. годину

Маса средстава за плате планирана за 
2015. годину

Буџетска средства Остали извори Буџетска средства Остали извори
1 2 3 4 5 6
1 Органи и организације локалне власти 177.450.000     158.070.000   
2 Установе културе      2.352.632  

3

Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр: установе у обла-
сти културе и сл.)
–
–
–        

4 Месне заједнице        
5 Дирекције основане од стране локалне власти 21.340.000     18.650.000   
6 Предшколске установе        

7
Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних 
прихода чија је намена утврђена посебним законом        

8

Остали индиректни корисници буџета (навести називе)
–
–
–        

           
9 Укупно за све кориснике буџетских средстава 198.790.000 0  179.072.632 0

Члaн 13.
Приходи и примања буџета општине Гроцка прикупљају 

се и наплаћују у складу са законом и другим прописима не-
зависно од износа утврђених овом одлуком за поједине вр-
сте прихода и примања.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-
шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџе-
та извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додат-
не приходе, утврђене у члану 9. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред-
става из буџета.

Члан 14.
Председник општине је наредбодавац за извршење 

буџета и одговоран је за извршење ове одлуке. 
Председник општине је одговоран за спровођење фи-

скалне политике и управљање јавном имовином, приходи-
ма и примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему. 

Председник општине може донети Одлуку о промени 
апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему.

Корисници буџетских средстава уз одобрења Одељења 
за финансије могу вршити преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода до 5% вредности апро-
пријација за расход чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења. 

Ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 
општине може донети Одлуку да се износ апропријације 
који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску ре-
зерву и може се користити за намене које нису предвиђене 
буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у 
довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања средстава из става 5. овог 
члана не може бити већи од разлике између буџетом одо-

брених средстава текуће буџетске резерве и половине мак-
сималног могућег износа средстава текуће буџетске резерве 
утврђеног законом. 

Члaн 15.
Одељење за финансије, привреду и друштвене делат-

ности непосредно врши контролу законитости, рационал-
ности и наменског коришћења средстава распоређених ди-
ректним и индиректим корисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе зако-
нито, наменски и рационално Одељење неће извршити под-
нете налоге за плаћање.

Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев за 
плаћање доставе Одељењу за финансије документацију на 
основу које се врши финансирање њихових издатака. 

Одељење за финансије обавезно је да редовно прати 
извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у 
року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног 
периода информише председника општине. 

У року од 15 дана по подношењу извештаја, председник 
општине усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Члан 16.
У случају да се буџету општине из другог буџета (Града 

или Републике) определе наменска трансферна средства 
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
ове одлуке, Одељење за финансије отвара одговарајуће ап-
ропријације за извршење расхода по том основу.

Члaн 17.
У оквиру распоређених средстава у члану 9. ове одлуке, 

старешина органа и директори јавних предузећа могу у име 
Општине закључити уговоре и преузети обавезе само до 
износа средстава расположивих у буџету. 

Буџетски корисници могу користити средства распо-
ређена овом одлуком само за намене за које су им, по њихо-
вом захтеву, та средства одобрена. 

Корисници средстава буџета, који одређени расход из-
вршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни 
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих 
других извора.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
предвиђених овом одлуком или су у супротности са Зако-
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ном о буџетском систему не могу се извршавати на терет 
средстава буџета. 

За закониту, наменску, економичну и ефикасну упо-
требу буџетских апропријација одговоран је руководилац 
директног,односно индиректног корисника буџетских сред-
става. 

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријација-
ма у 2015. години, а неизвршене у тој години, преносе се и 
имају статус пренетих обавеза и у 2016. години и изврша-
вају се на терет одобрених апропријација одобрених овом 
одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, од-
носно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члaн 18.
Средства текуће резерве користе се за непланиране свр-

хе за које апропријације нису донете или за сврхе за које 
се у току године покаже да планиране апропријације нису 
биле довољне. 

Средства сталне резерве користиће се за финансирање 
расхода у отклањању последица ванредних околности као 
што су поплава, суша, земљотрес, пожар,клизишта, град 
и друге елементарне непогоде који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Члан 19.
Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реализа-

цију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу 
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем кон-
солидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 
коприсници нису добили сагласност на финансијски план 
на начин прописан законом и уколико тај план нису доста-
вили Управи за трезор. 

Члан 20. 
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком, дође до измене у прописима који дефинишу стан-
дардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, председник општине ће извршити одговарајуће из-
мене ове одлуке на предлог Одељења за финансије. 

Члaн 21.
Директи корисници средстава буџета општине Гроцка, 

дужни су да, средства утврђена овом одлуком, годишњим 
финансијским планом, на који сагласност даје председник 
опшптине, распореде по наменама.

Годишњи финансијски план из става 1. овог члана дос-
тавља се председнику општине најкасније 10 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке по претходно прибављеном 
мишљењу Одељења за финансије. 

Годишњим финансијским планом средства буџета рас-
поређују се по ближим наменама у складу са економском, 
функционалном и програмском класификацијом и по изво-
рима финансирања. 

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променом апропријација утврђених чланом 11. 
ове одлуке у складу са законом.

Измене финансијског плана у оквиру апропријација 
утврђених чланом 14. ове одлуке могу се вршити највише 
једанпут месечно.

Члaн 22.
Директи и индиректни корисници буџетских средста-

ва чија се делатност у целини или претежно финансира из 

буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад 
у 2015. години сразмерно делу средстава обезбеђених из 
буџета.

Члaн 23.
Јавне набавке врше сe у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним 

набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана 
Законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2015. 
годину.

Члан 24.
У случају недовољног прилива средстава буџета, за ре-

довно измиривање обавеза, буџет може користити кратко-
рочне позајмице.

За финансирање капиталних инвестиционих расхода 
општина се може задуживати код домаћих или иностраних 
поверилаца у складу и под условима утврђених у чл.33 – 37. 
закона о јавном дугу.

Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2015. године.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 401 – 1, 31. децембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 31. децембра 2014. године на основу члана 2. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14), 
члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07 ) и члана 21. Статута градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 
59/11, 36/13, 80/14), донела је

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овом одлуком уређује се делокруг и положај Општин-

ског правобранилаштва градске општине Гроцка, надлеж-
ност, уређење и организација, као и друга питања од значаја 
за рад Општинског правобранилаштва Градске општине 
Гроцка.

Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган који 

врши послове правне заштите имовинских права и интере-
са градске општине Гроцка (у даљем тексту: општина).

Општинско правобранилаштво градске општине Гроцка 
(у даљем тексту: Правобранилаштво) је законски заступ-
ник општине.

Правобранилаштво може да заступа јавна предузећа и 
установе, чији је општина оснивач, као и месне заједнице.

Ово заступање врши се на основу овлашћења.
Седиште Правобранилаштва је у Гроцкој, Булевар осло-

бођења бр. 39.
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Члан 3.
Правобранилаштво има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, са текстом по ободу, исписан 

на српском језику, ћириличним писмом: Република Ср-
бија, Град Београд, Општинско правобранилаштво Градске 
општине Гроцка и грбом Републике Србије у средини.

Штамбиљ је четвртастог облика са текстом: Република 
Србија, Град Београд, Oпштинско правобранилаштво град-
ске општине Гроцка, број_______, Датум_______, Гроцка и 
грбом Републике Србије изнад текста.

Општински правобранилац и заменици општинског 
правобраниоца имају легитимацију којом пред судом, дру-
гим надлежним органом или трећим лицима доказују своје 
својство.

Комисија Скупштине општине за административна, 
кадровска, и мандатна питања прописује садржину, облик 
и начин издавања легитимације и вођење евиденције изда-
тих легитимација.

Општински правобранилац и заменик општинског пра-
вобраниоца дужни су да врате легитимацију по престанку 
функције. 

II. ДЕЛОКРУГ 

Члан 4.
Правобранилаштво предузима правне радње и корис-

ти правна средства пред судовима и другим надлежним 
органима, ради остваривања имовинских права и интере-
са општине и њених органа, који немају својство правних 
лица и има положај законског заступника.

Правобранилаштво може као пуномоћник да предузима 
правне радње и користи правна средства пред судовима и 
другим надлежним органима, ради остваривања имовин-
ских права и интереса месних заједница, јавних предузећа и 
установа чији је оснивач општина, као и свих других прав-
них лица, чије се финансирање обезбеђује у буџету општи-
не, уколико то није у супротности са интересима општине, 
односно у супротности са функцијом коју врши правобра-
нилаштво.

Члан 5.
Правна и физичка лица која имају намеру да покрену 

поступак против лица из члана 2. ове одлуке могу се обра-
тити са предлогом за споразумно решење спорног односа.

Правобранилаштво је дужно да подносиоца захтева 
обавести у року од 30 дана, од дана пријема захтева о пре-
дузетим мерама.

Члан 6.
Правобранилаштво може давати правна мишљења у 

вези имовинско правних питања која су од значаја за њихов 
рад субјектима из члана 2. ове одлуке, али дато мишљење не 
може стварати обавезу у поступању тих субјеката.

Мишљење из става 1. овог члана правобранилаштво је 
дужно доставити у разумном року, који не може бити дужи 
од 30 дана, од дана пријема захтева. 

Приликом закључења уговора које закључује општина а 
посебно из области имовинско правних односа правобра-
нилаштво даје правна мишљења на испуњеност формално 
правних услова у вези са појединачним уговором. 

Члан 7.
У случајевима у којима то природа спора допушта пра-

вобранилаштво ће по прибављеној сагласности председни-
ка општине пре покретања парнице или другог поступка, 

односно у току поступка, иницирати поступак медијације у 
складу са Законом о парничном поступку и предузети све 
друге потребне мере ради мирног решења спорног односа и 
смањења трошкова лица која заступа.

Члан 8.
Правобранилаштво у погледу повлачења, одрицања, 

признавања и поравнања у поступцима у којима заступа 
субјекте из члана 2. ове одлуке поступа и у складу са писме-
ним упутствима и налозима заступаног субјекта.

Уколико се правобранилаштво не слаже са писменим 
упутствима и налозима субјекта којег заступа може образ-
ложено неслагање доставити заступаном субјекту у року од 
три дана од дана пријема налога или упутства.

Уколико заступани субјект и после обавештења о несла-
гању остане при издатом налогу или упутству, општинско 
правобранилаштво ће поступати по том упуству и налогу.

Уколико поступи у складу са претходним ставом, право-
бранилаштво не може због тога трпети штетне последице.

Члан 9.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да у току 

поступка пред судовима или другим органима закључује 
судска или друга поравнања на основу одлуке надлежног 
органа градске општине односног правног лица које заступа 
по пуномоћју, а чија имовинска права и интересе заступа.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 10.
Правобранилаштво представља и његовим радом руко-

води општински правобранилац градске општине Гроцка.
Општински правобранилац има два заменика.
Заменик оппштинског правобраниоца може предузети 

сваку радњу у поступку пред судом и другим органима на 
коју је овлашћен општински правобранилац.

Члан 11.
Када је општински правобранилац одсутан или спречен 

да руководи општинским правобранилаштвом, замењује га 
заменик кога он одреди.

Уколико општински правобранилац не одреди свог за-
меника, општинским правобранилаштвом руководи заме-
ник кога одреди председниик општине.

Члан 12.
Општински правобранилац руководи управом у право-

бранилаштву и одговоран је за правилан и благовремени 
рад правобранилаштва.

Општински правобранилац уређује организацију и рад 
правобранилаштва, и одлучује о правима по основу рада за-
меника правобраниоца и запослених у правобранилаштву. 

Члан 13. 
Општински правобранилац, заменици општинског пра-

вобраниоца и запослени у правобранилаштву остварују 
права из радног односа у складу са прописима који уређују 
положај запослених у локалној самоуправи.

Члан 14.
Органи општине дужни су да општинском правобра-

нилаштву достављају све потребне податке, обавештења и 
доказе који су неопходни за вршење функције у року од пет 
дана од дана када их правобранилаштво писменим путем 
затражи.
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Члан 15.
Судови и други органи дужни су да у стварима у којима је 

предвиђено заступање од стране општинског правобранилаш-
тва, достављају сва писмена непосредно правобранилаштву.

Достављање извршено противно одредби из става 1. 
овог члана, не производи правно дејство. 

IV. ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВУ 

Члан 16.
У општинском правобранилаштву запослени су: струч-

ни сарадник, и виши референт за административне послове. 
Стручни сарадник може предузети радње заступања у 

поступку пред судом, органом управе или другим надлеж-
ним органом у границама писменог овлашћења општинског 
правобраниоца или заменика општинског правобраниоца.

Члан 17.
О правима, обавезама и одговорностима запослених 

лица у општинском правобранилаштву одлучује општин-
ски правобранилац у складу са законом и овом одлуком.

Број запослених и делокруг послова запослених у право-
бранилаштву одређује општински правобранилац актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Општински правобранилац ће у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке донети правилник о унутра-
шњем уређењу и систематизацији радних места у општин-
ском правобранилаштву.

Члан 18.
Општинско правобранилаштво у свом саставу има пи-

сарницу која је организована по принципу судске писарнице.
Члан 19.

Остале административне послове, кадровске, рачуно-
водствене и друге пратеће послове (изузев послова писа-
рнице правобранилаштва) за потребе правобранилаштва 
врше одговарајућа одељења и службе у Управи општине.

V. ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ 

Члан 20.
За општинског правобраниоца може бити именовано 

лице које је држављанин Републике Србије, које испуњава 
опште услове за рад у државним органима, које је заврши-
ло правни факултет, има положени правосудни испит, дос-
тојан је правобранилачке функције, и има десет година рад-
ног искуства на пословима правне струке, после положеног 
правосудног испита.

За заменике општинског правобраниоца могу бити име-
нована лица која су држављани Републике Србије, која ис-
пуњавају опште услове за рад у државним органима, која 
су завршила правни факултет, имају положени правосудни 
испит, достојни су правобранилачке функције и имају осам 
година радног искуства на пословима правне струке, после 
положеног правосудног испита.

Члан 21.
Општинског правобраниоца и његове заменике именује 

и разрешава скупштина градске општине Гроцка.
Општинског правобраниоца именује скупштина на 

предлог председника градске општине на период од пет го-
дина и може бити поново именован, по истеку мандата.

Заменике општинског правобраниоца именује скупшти-
на градске општине Гроцка, на предлог општинског право-
браниоца и послове заменика врше као сталну функцију.

Члан 22.
Правобраниоцу и заменику престаје функција пре ис-

тека времена на које је изабран: на лични захтев, у случају 

смрти или трајног губитка радне способности, испуњењем 
услова за пензију, када су правоснажно осуђени за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кривично дело које их чини недостојним функције.

Члан 23.
Општински правобранилац и заменици општинског 

правобраниоца могу бити разрешени функције.
О разрешењу одлучује скупштина на предлог председ-

ника општине, односно општинског правобраниоца.
Предлог мора бити образложен и садржати разлоге због 

којих се разрешење предлаже.
VI. НАДЗОР НАД РАДОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Члан 24.
Општински правобранилац за свој рад и рад правобра-

нилаштва одговара скупштини општине. 
Заменици општинског правобраниоца за свој рад одго-

варају општинском правобраниоцу и скупштини општине.
Правобранилаштво најкасније до 31. марта текуће годи-

не подноси скупштини општине извештај о раду правобра-
нилаштва за претходну годину.

Члан 25.
Општински правобранилац је дужан да обавести пред-

седника када прими тужбу против општине као и других 
субјеката ближе наведених у члану 2. ове одлуке, чији за-
хтев у новчаном износу прелази 1.000.000,00 динара.

VII. СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 26.

Средства за рад правобранилаштва обезбеђују се у 
буџету општине.

Члан 27.
Трошкови заступања у поступцима пред судом, органом 

управе, и другим надлежним органом, признају се правоб-
ранилаштву по прописима о награди и накнади трошкова 
за рад адвоката.

Остварени приходи у заступању представљају приход 
општине.

Члан 28.
На питања у вези са радом општинског правобранилаштва 

која нису уређена овом одлуком сходно се примењују одредбе 
закона и других прописа који регулишу предметну област.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Ступањем на снагу ове одлуке Јавно правобранилаштво 

градске општине Гроцка наставља са радом под називом 
Општинско правобранилаштво градске општине Гроцка.

Општински јавни правобранилац именован на основу 
Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Гроц-
ка („Службени лист града Београда”, бр. 43/09, 6/13, 27/13) 
наставља са радом све до именовања општинског право-
браниоца у складу са одредбама ове одлуке.

Именовањем општинског правобраниоца у складу са 
овом одлуком престаје функција општинског јавног пра-
вобраниоца који је именован у складу са Одлуком о јавном 
правобранилаштву градске општине Гроцка („Службени 
лист града Београд”, бр. 43/09, 6/13, 27/13).

Заменици општинског јавног правобраниоца именова-
ни по Одлуци о јавном правобранилаштву градске општи-
не Гроцка („Службени лист града Београд”, бр. 43/09, 6/13, 
27/13) настављају да обављају своју функцију као заменици 
општинског правобраниоца градске општине Гроцка на не-
одређено време, у складу са овом одлуком. 
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Члан 30.
Запослени у јавном правобранилаштву градске општине 

Гроцка настављају са радом до распоређивања запослених 
у општинском правобранилаштву у складу са овом одлу-
ком и актом о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у општинском правобранилаштву градске 
општине Гроцка.

Члан 31.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о јавном правобранилаштву градске општине Гроцка. 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/09, 6/13, 27/13).

Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 021-1, 31. децембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 31. децембра 2014. године, на основу чл. 79. и 86. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 41. став 1. тачка 2. и члана 74. став 1. 
Статута Градске општине Гроцка („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Гроцка („Служ-

бени лист града Београда”, бр. 49/08, 11/09, 62–I/09, 26/10, 
39/10, 43/10 и 80/14) у члану 1. Одлуке испред речи „органи-
зационих јединица”, додаје се реч: „унутрашње”.

У свим наредним члановима Одлуке о Управи градске 
општине Гроцка у којима стоје речи: „организациона једи-
ница” испред истих додаје се реч „унутрашња” у одгова-
рајућем падежу.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 020-1, 31. децембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 31. децембра 2014. године на основу члана 41. тачка 8. 
Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА 
ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА ЗА 2015. 

ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈП „Водовод и 
канализација” Гроцка за 2015 годину, број: 4092/3-1 од 25. 
децембра 2014. године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а са Одлуком 
Надзорног одбора и Ценовником објавиће се у „Службеном 
листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 38-1, 31. децембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић ср.

На својој 16. редовној седници десетог сазива Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Водовод и канализација” – Гроц-
ка, која је одржана 25. децембра 2014. године, разматрајући 
предлог новог ценовника услуга бр. 4078 од 25. децембра 
2014. године, имајући у виду планирани раст потрошачких 
цена у 2015. години, а на основу члана 25. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011 
),као и члана 32. Статута предузећа и члана 17. Пословника 
о раду надзорног одбора, донео је следећу

ОДЛУКУ

1) Усваја се нови ценовник услуга ЈП „Водовод и кана-
лизација”, Гроцка за 2015. годину, са увећање досадашњих 
цена услуга за 4,2%, осим цена услуга цистерни за воду, фе-
калије и прање улица

2 ) Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3) Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности од 

стране оснивача, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
4) По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це-

новником објавити у „Службеном листу града Београда”.

Надзорни одбор ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Број 4092/3, 25. децембра 2014. године

Председник НО
Љубиша Ристић дипл. ек. ср.

ЦЕНОВНИК ВОДА – КАНАЛИЗАЦИЈА – НАКНАДА ЗА 
МЕРНО МЕСТО 

 ФИЗИЧКА ЛИЦА: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек, Калуђери-
ца, Винча, Лештане

УСЛУГА ОСНОВИЦА ПДВ 10% УКУПНО
Вода 74,08 7,41 81,49
Kaнализација 17,72 1,77 19,49
Накнада за мерно место 88,89 8,89 97,78
Kaнализација паушал 253,65 25,36 279,01
 ФИЗИЧКА ЛИЦА: Умчари, Пударци

УСЛУГА ОСНОВИЦА ПДВ 10% УКУПНО
Вода 52,15 5,21 57,36
Накнада за мерно место 88,89 8,89 97,78

 ПРАВНА ЛИЦА: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек, Калуђерица, 
Винча, Лештане

УСЛУГА ОСНОВИЦА ПДВ 10% УКУПНО
Вода 163,96 16,39 180,35
Kaнализација 32,56 3,25 35,81
Накнада за мерно место 131,35 13,13 144,48
Kaнализација паушал по m2 15,59 1,56 17,15
Канализација паушал 567,88 56,78 624,66
 ПРАВНА ЛИЦА: Умчари, Пударци

УСЛУГА ОСНОВИЦА ПДВ 10% УКУПНО
Вода 122,86 12,28 135,14
Накнада за мерно место 131,35 13,13 144,48

Важи од 1. јануара 2015. године

Надзорни одбор ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Број 4092/3-1, 25. децембар 2014. године

Председник
Љубиша Ристић, ср.
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УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИ-
ОНУ МРЕЖУ

РЕД. 
БР УСЛУГА ОСНОВНА 

ЦЕНА ПДВ 20% УКУПНО 
ДИНАРА

1 Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 3/4” 28.355,84 5.671,16 34.027,00
2 Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 1” 34.580,01 6.915,99 41.496,00
3 Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø1/2” 36.910,84 7.382,16 44.293,00
4 Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø3/4” 39.083,34 7.816,66 46.900,00
5 Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø1” 44.698,34 8.939,66 53.638,00
6 Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø5/4” 58.625,00 11.725,00 70.350,00
7 Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø6/4” 69.791,67 13.958,33 83.750,00
8 Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø2” 89.333,34 17.866,66 107.200,00
9 Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø3” 145.170,85 29.034,15 174.205,00

10 Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства (у цену улази само монтажа прикључка) 26.092,50 5.218,50 31.311,00
11 Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø1/2”,Ø3/4”, Ø1”) 33.757,50 6.751,50 40.509,00
12 Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø5/4”, Ø6/4”) 50.249,00 10.050,00 60.299,00
13 Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø2”) 78.168,34 15.633,66 93.802,00
14 Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø3”) 125.628,35 25.125,65 150.754,00

15 Легализација бесправно урађеног прикључка за индивидуална домаћинства ( у цену је урачуната контрола изрвше-
них радова и уцртавање у плански документ) – ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА 9.768,34 1.953,66 11.722,00

16 Легализација бесправно урађеног прикључка за пословни простор ( у цену је урачуната контрола изрвшених радо-
ва и уцртавање у плански документ) – ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА 13.955,84 2.791,16 16.747,00

17 Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења (за неблаговремено плаћање потрошње воде, неовла-
шћена замена водомера)
 искључење са главног цевовода 6.747,50 1.349,50 8.097,00
 искључење из водоводног склоништа 1.346,67 269,33 1.616,00
Замена стакла на водомеру
 Ø 3/4” 1.178,34 235,66 1.414,00

18  Ø 1” 1.492,50 298,50 1.791,00
19 Промена власника корисника комуналних улсуга

 – физичка лица брише се брише се брише се
 – пословни простор – правна лица брише се брише се брише се

20 Издавање потрвра о измирењу комуналних услуга, издавање потврде о легалном прикључку
 – физичка лица 698,34 139,66 838,00
 – пословни простор – правна лица 978,34 195,66 1.174,00

21 Цена водоводног и канализационог прикључка за корисника који су учествовали у изградњи мреже умањује се за 
50% од вредности утврђене ценовником

22
Накнада за раздвајање прикључка умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником са домаћинства на локал 
50% од цене за локал са домаћинства на домаћинство 50% од цене за домаћинство са локала на домаћинство 50% од 
цене за домаћинство

*1 – у цену је урачуната само монтажа прикључка, износ за мерни инструмент се додаје на укупан износ
Важи од 1. јануара 2015. године

ЈП „Водовод и канализација”
Број 4092/3-1, 25, децембра 2014. године

Председник
Љубиша Ристић, ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 31. децембра 2014. године на основу члана 41. тачка 8. 
Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11,36/13 и 80/14), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЈП ЗА 
ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 

2015. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Ценовник ЈП за топлификацију 

градске општине Гроцка за 2015 годину, број: 307/1 од 25. 
децембра 2014. године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а са Одлуком 
Надзорног одбора и Ценовником објавиће се у „Службеном 
листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 38-2, 31. децембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

На основу чл. 19. и 53. Статута ЈП „Топлификација” бр. 
02/2013, а у складу са чл. 4. и 11. Пословника о раду Надзор-
ног одбора бр. 05/2013, на седници Надзорног одбора, одр-
жаној 25. децембра 2014. године, донета је

ОДЛУКА

Усваја се Ценовник за 2015. годину ЈП „Топлификација” 
Гроцка за кориснике на даљински систем грејања.

Одлуку проследити оснивачу ради добијања саглас-
ности на исту.

Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности ос-
нивача.

Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Гроцка
Број 307, 25. децембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.
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ЦЕНОВНИК
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ГРОЦКА ЗА КОРИСНИКЕ НА 

ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈАЊА

1. Ценовник за кориснике на даљински систем грејања:
Физичка лица Правна лица

86,48 + ПДВ10% 190,35 + ПДВ10%

ЈП „Топлификација” Гроцка
Број 307/1, 25. децембра 2014. године

Директор
Дипл.инг. Борислав Јовановић, ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 31. децембра 2014. године на основу члана 41. тачка 8. 
Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11,36/13 и 80/14), донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЈП 

„ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА” ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Даје се Сагласност на Ценовник ЈП „Пијаце и зелени-
ло Гроцка” за 2015 годину , број: 543 од 24. децембра 2014. 
године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а са Одлуком 
Надзорног одбора и Ценовником објавиће се у „Службеном 
листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 38-3, 31. децембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”, на три-
наестој редовној седници одржаној 24. децембра 2014. го-
дине, разматрајући Предлог о утврђивању Ценовника ЈП 
„Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину, а на основу 
члана 18. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 119/1012, 116/2013 и 44/2014) и члана 39. 
тачка 3 Статута ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” JП „Пијаце и 
зеленило Гроцка”, од 23. децембра 2013. донео је

ОДЛУКУ
 О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕ-

НИЛО ГРОЦКА” ЗА 2015. ГОДИНУ

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ВРЧИН

Опис Цена са ПДВ-ом
Продаја робе на тезги
Закуп тезге пољ. произ. три месеца 1500,00
Продаја робе из возила
Комби 246,00
Камион до 4 t 370,00
Трактор са корпом 119,00
Камион преко 4 t 466,00
Пијачнина

Опис Цена са ПДВ-ом
Пијачнина 2 m² 172,00
Пијачнина 1 m² 86,00
Пијачнина – сточна пијаца
Свиње и овце по ком. 94,00
Прасићи и јагњићи по ком. 30,00
Сточна вага
Крупна стока по комаду 96,00
Ситна стока по комаду 36,00

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА УМЧАРИ

Опис Цена са ПДВ-ом
Продаја робе на тезги
Закуп тезге пољ. произв. три месеца 1.953,00
Пијачнина 2 m² 254,00
Пијачнина 1 m² 126,00
Одржавање чистоће на дневном нивоу 2 m² 321,00
Продаја из возила – трактор са корпом 119,00
Продаја из возила – комби 246,00
Камион до 4 тоне 370,00
Сточна пијаца – овце и свиње по комаду 94,00
Сточна пијаца – прасићи и јагњићи по комаду 30,00
Сточна вага крупна стока по комаду 96,00
Сточна вага ситна стока по комаду 36,00

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Гроцка, Лештане, Брестовик

Опис
Цена са ПДВ-

ом
Закуп тезге пољ. произв. (три месеца) 4.149,00
Закуп тезге СТР (три месеца) 4.926,00
Закуп расхладних витрина (три месеца) 4.944,00
Закуп места на бетону (рам) 2 m² 1.100,00
Дневна пијачнина – тезга 321,00
Одржавање чистоће на дневном нивоу на јавним пов. пијаце 
Гроцка 2 m² 321,00

ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ РАДОВА

ОПИС Цена са ПДВ-ом
Израда опсега за једну особу 30.013,00
Израда опсега за две особе 32.323,00
Израда опсега за три особе 38.790,00
Израда опсега за три особе (са преградама) 45.258,00
Израда опсега за четири особе 51.691,00
Израда опсега за четири особе (са преградама) 58.122,00
Израда гробнице са алкама (шест особа) 206.766,00
Израда појединачне гредице 2.047,00
Израда бетонске стазе по 1 m² 1.418,00
Израда гробнице за три особе 143.587,00
Израда гробнице за три особе (без ходника) 119.830,00
Лупање старог опсега за једну особу – стаза, одвоз шута 4.013,00
Лупање старог опсега за две особе – стаза, одвоз шута 6.094,00
Лупање старог опсега за три особе – стаза, одвоз шута 8.126,00
Лупање старог опсега за четири особе – стаза, одвоз шута 10.157,00
Надокнада уређења два гробне места (Болеч) 15.777,00

ЦЕНОВНИКА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Назив услуге Цена са ПДВ-ом
Резервације уређеног празног гробног места 32.824,00
Сахрањивање и уређење хумке 7.382,00
Сахрањивање у гробницу 7.382,00
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Назив услуге Цена са ПДВ-ом
Уколико у гробници има воде или је неуредна 8.204,00
Есхумација са прописаним трошковима + три дневнице 49.233,00
Есхумација са прописаним трошковима из привремене гробнице 
+ три дневнице 24.611,00
Коришћење капеле до 24 сата 2.460,00
Коришћење колица од куће покојника 4.921,00
Коришћење колица из капеле 654,00
Коришћење кухиње 3.280,00
Коришћење грејалице у кухињи 1.639,00
Такса за извођење радова 1.973,00
Подизање плоче – ризичне код сахрана 5.742,00
Одржавање гробног места – закуп 816,00
Одржавање и закуп гробнице по год. 1.639,00
Уређење гробног места по захтеву 816,00
Коришћење сале 6.859,00

ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА СКЕЛОМ ПРЕКО ДУНАВА
Опис Цена са ПДВ-ом

Одрасла особа – путник – радник 104,00
Путник са мотор.бициклом 260,00
Аутомобил са возачем 729,00
Аутомобилска приколица да 1.000 kg носивости 416,00
Комби са возачем 1250,00
Камион 1–5 t са возачем 1875,00
Берач кукуруза, комбајн 2605,00
Трактор са возачем 312,00
Тракторска приколица 260,00
Трактор са возачем – повратна карта 521,00
Трактор са возачем и тракторска приколица – повратна карта 625,00

2. Oву одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. Oва одлука ступа на снагу даном давања сагласности од 

стране оснивача, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
4. По добијању сагласности од оснивача, Одлуку o 

утврђивању Ценовника ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” 
објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило” Гроцка
Број 543, 24. децембра 2014. године

Председник 
Јовица Трајковић, ср. 

Скупштина градске општине Гроцка, на седници одр-
жаној 5. децембра 2014. године на основу члана 93. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 77. став 2. алинеја 3 Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13) и члана 4. Одлуке о утврђивању нази-
ва улица и тргова на територији града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) и 
члана 17. тачка 32 Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11, 36/13, 
80/14), на предлог Комисије за утврђивање назива улица и 
тргова на територији градске општине Гроцка, донела је 

РЕШЕЊЕ 1

О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Мења се назив улице на територији градске општине 
Гроцка, Месна заједница Калуђерица и то:

– делу Улице војводе Степе Степановића која се форми-
ра од целе катастарске парцеле број 1661/1 и дела кастарске
______________
1  Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је сагласност број 

015-05-00036/2014-07, 17. децембра 2014. године.

парцеле 1660/1 који почиње између катастарских парце-
ла број 1296 и 1300/2, па наставља све до границе са катас-
тарском парцелом 1660/2, у Месној заједници Калуђерица, 
одређује се назив „Улица багремовог цвета”.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда” 
након добијене сагласности Министарства надлежног за 
послове локалне самоуправе.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 015-7, 5. децембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

СОПОТ

Скупштина градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. децембра 2014. године, на основу чл. 28–32. и члана 
43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10-3, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 
108/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07) и чл. 18. и 19. Статута град-
ске општине Сопот, („Службени лист града Београда”, бр. 
45/08, 12/10 и 36/13), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2015. ГО-

ДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупни приходи буџета градске општине Сопот за 2015. 

годину утврђују се у износу од 405.272.712,00 динара.

Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 8.105.000,00 динара. О коришћењу ових средстава одлу-
чује председник градске општине.

Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 2.026.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава сталне 
буџетске резерве у појединачним случајевима доноси пред-
седник градске општине.

Члан 4.
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по 

основним наменама утврђују се у следећим износима:

I – Приходи
Економска
класифика-

ција   Опис
Укупна сред-

ства

  I КЛАСИЧНИ ПРИХОДИ (А+Б) 254.568.858,00

  А
ИЗВОРНИ КЛАСИЧНИ ПРИХОДИ 
ОПШТИНЕ 108.574.840,00

711146  
Порез на приход од пољопривреде и шу-
марства 30.000,00

711147   Порез на земљиште 200.000,00

711148  
Порез на приход од непокретности на основу 
решења пореског органа 5.000,00
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Економска
класифика-

ција   Опис
Укупна сред-

ства

713121   Порез на имовину од физичких лица 70.910.000,00

713122   Порез на имовину од правних лица 17.727.597,00

714431  
Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 25.000,00

714513   Комунална такса за држање моторних возила 8.500.000,00

714571  
Комунална такса за држање кућних и егзо-
тичних животиња 4.500,00

716111  
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 6.069.448,00

741531   Комунална такса за заузеће јавних површина 50.000,00

741532  
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање 40.000,00

741151   Приходи од камата 450.000,00

742251   Општинске административне таксе 1.795.000,00

743353   Мандатне казне 20.000,00

745151   Остали приходи у корист нивоа општина 2.748.295,00

  Б УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ ОДЛУКОМ 145.994.018,00

711111   Порез на зараде 3.686.388,00

711121  
Порез на приход од самосталних делатности 
према стварно оствареном приходу 3.000.000,00

711122  
Порез на приход од самосталних делатности 
према паушално утврђеном приходу 30.000.000,00

711123  
Порез на приход од самосталне делатности-
самоопорезивање 12.834.381,00

713311   Порез на наслеђе и поклон 1.800.000,00

713421  
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности 16.257.887,00

713423  
Порез на пренос апсолутних права на полов-
ним мот. возилима 4.321.000,00

733100   Нови трансфери 74.094.362,00

  II НАМЕНСКИ ПРИХОДИ (а+б) 150.703.854,00

  а
ИЗВОРНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ 
ОПШТИНЕ 450.000,00

741534  
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 450.000,00

  б ПРИХОДИ УСТУПЉЕНИ ОДЛУКОМ 150.253.854,00

711111   Порез на зараде 150.253.854,00

    УКУПНО ( I + II ) 405.272.712,00

II – Расходи
Економ-

ска 
класи-
фика-
ција Врста расхода

Средства из 
буџета

Издаци 
из до-
датних 
извора

Укупна сред-
ства

41
РАСХОДИ ЗА ЗАПО-
СЛЕНЕ 106.944.007,00   106.944.007,00

411 Плате и додаци запослених 84.189.231,00   84.189.231,00

412
Социјални доприноси на 
терет послодавца 15.069.776,00   15.069.776,00

Економ-
ска 

класи-
фика-
ција Врста расхода

Средства из 
буџета

Издаци 
из до-
датних 
извора

Укупна сред-
ства

413 Накнаде у натури 235.000,00   235.000,00

414
Социјална давања запосле-
нима 2.800.000,00   2.800.000,00

415 Накнаде запосленима 1.350.000,00   1.350.000,00

417
Накнаде члановима Већа и 
одборницима 3.300.000,00   3.300.000,00

42
КОРИШЋЕЊЕ РОБА И 
УСЛУГА 90.330.599,00   90.330.599,00

421 Стални трошкови 45.417.599,00   45.417.599,00

422 Трошкови путовања 250.000,00   250.000,00

423 Услуге по уговору 4.042.500,00   4.042.500,00

424 Специјализоване услуге 3.468.500,00   3.468.500,00

425
Текуће поправке и одр-
жавање 30.370.000,00   30.370.000,00

426 Материјал 6.782.000,00   6.782.000,00

45 СУБВЕНЦИЈЕ 64.700.000,00   64.700.000,00

451
Субвенције јавним нефи-
нансијским предузећима 64.700.000,00   64.700.000,00

46
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНС-
ФЕРИ 24.833.001,00   24.833.001,00

463 Основно образовање 6.600.000,00   6.600.000,00

465
Остале донације,дотације и 
трансфери 18.233.001,00   18.233.001,00

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РАЊЕ И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 3.000.000,00   3.000.000,00

472
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 10.641.906,00   10.641.906,00

481
Донације невладиним 
организацијама 7.641.906,00   7.641.906,00

482
Порези,обавезне таксе и 
казне 900.000,00   900.000,00

483
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 2.000.000,00   2.000.000,00

485 Накнада штете 100.000,00   100.000,00

49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10.131.000,00   10.131.000,00

499 Средства резерве 10.131.000,00   10.131.000,00

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 93.192.199,00   93.192.199,00

511
Зграде, грађевински 
објекти и инфраструктура 60.542.199,00   60.542.199,00

512 Опрема 32.650.000,00   32.650.000,00

54
ОСТАЛА ОСНОВНА 
СРЕДСТВА 1.500.000,00   1.500.000,00

541 Земљиште 1.500.000,00   1.500.000,00

  УКУПНА СРЕДСТВА 405.272.712,00 0,00 405.272.712,00
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Члан 5.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО – ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра

Назив Средства из буџета
Средства из оста-

лих извора Укупна средства
Про-
грам

 Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6
0601   Програм 2. Комунална делатност 81.400.000   81.400.000

  0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање 26.700.000   26.700.000
  0601-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама 1.000.000   1.000.000
  0601-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање депонија 200.000   200.000
  0601-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Паркинг сервис 4.000.000   4.000.000
  0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена 16.200.000   16.200.000
  0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање и одржавање зеленила 700.000   700.000
  0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета 29.000.000   29.000.000
  0601-0011 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге 3.600.000   3.600.000

0401   Програм 6. Заштита животне средине 1.000.000   1.000.000

  0401-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природ-
них вредности 1.000.000   1.000.000

0701   Програм 7. Путна инфраструктура 78.042.199   78.042.199
  0701-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање саобраћајном инфраструктуром 3.000.000   3.000.000
  0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева 39.542.199   39.542.199
  0701-1001 ПРОЈЕКАТ Набавка машина 35.500.000    

2001   Програм 8. Предшколско васпитање 3.200.000   3.200.000
  2001-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа 3.200.000   3.200.000

2002   Програм 9. Основно образовање 14.400.000   14.400.000
  2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа 7.000.000   7.000.000
  2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика 700.000   700.000
  2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа 5.100.000   5.100.000
  2002-1003 ПРОЈЕКАТ Превоз ученика 1.000.000   1.000.000
  2002-1004 ПРОЈЕКАТ Награде ученицима 300.000   300.000
  2002-1006 ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица Петница и остали програми 300.000   300.000

2003   Програм 10. Средње образовање 900.000   900.000
  2003-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОАТ Функционисање средњих школа 900.000   900.000

0901   Програм 11. Социјална и дечја заштита 1.500.000   1.500.000
  0901-0001 ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи 700.000   700.000
  0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног крста 800.000   800.000

1801   Програм 12. Примарна здравствена заштита 7.400.000   7.400.000

  1801-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 1.400.000   1.400.000

  1801-1001 ПРОЈЕКАТ Заједно до здравља са младим лекарима Сопота 6.000.000   6.000.000
1201   Програм 13. Развој културе 26.825.607   26.825.607

  1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе 25.325.607   25.325.607

  1201-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком стваралаш-
тву 900.000   900.000

  1201-1001 ПРОЈЕКАТ СОФЕСТ 600.000   600.000
1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 6.100.000   6.100.000

  1301-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организаацијама, 
удружењима и савезима 1.000.000   1.000.000

  1301-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, предшколском и рекреатив-
ном спорту и масовној физичкој култури 100.000   100.000

  1301-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре 5.000.000   5.000.000
0602   Програм 15. Локална самоуправа 184.504.906 0 184.504.906

  0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 184.504.906   184.504.906

  УКУПНИ РАСХОДИ 405.272.712 0 405.272.712
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Приходи из члана 1. ове одлуке у износу од 405.272.712,00 динара распоређују се по корисницима, програмима, про-

грамским активностима и пројектима и то:

Раз-
део

Гла-
ва

Програм-
ска класи-
фикација

Функ-
ција

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

Из-
вор 
фи-
нан. Опис Извор 01 Остали извори Сви извори

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ      

0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа      

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоупра-
ве и градских општина      

110 Извршни и законодавни органи      
417 Накнаде члановима Већа и одборницима 3.300.000 3.300.000
421 Стални трошкови 300.000 300.000
422 Трошкови путовања 90.000 90.000
423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000
426 Материјал 500.000 500.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 300.000 300.000
481 Дотације невладиним организацијама (политичке странке) 341.906 341.906
499 Средства сталне буџетске резерве 2.026.000 2.026.000
499 Средства текуће буџетске резерве 8.105.000 8.105.000

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 15.962.906   15.962.906

Функција 110: 15.962.906   15.962.906
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 15.962.906   15.962.906
Свега за програмску активност 0602-0001 15.962.906   15.962.906
Извори финансирања за Програм15:      

01 Приходи из буџета 15.962.906   15.962.906
Свега за програм 15: 15.962.906   15.962.906

0601 ПРОГРАМ 2 Комунална делатност      
0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање      

110 Извршни и законодавни органи      
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 18.700.000   18.700.000

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 18.700.000   18.700.000

Функција 110: 18.700.000   18.700.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:      

01 Приходи из буџета 18.700.000   18.700.000
Свега за програмску активност 0601-0001 18.700.000   18.700.000

0601-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама      
110 Извршни и законодавни органи      

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 500.000   500.000
Извори финансирања за функцију 110:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Функција 110: 500.000   500.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Свега за програмску активност 0601-0002 500.000   500.000

0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена      
110 Извршни и законодавни органи      

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 9.700.000   9.700.000
Извори финансирања за функцију 110:      

01 Приходи из буџета 9.700.000   9.700.000
Функција 110: 9.700.000   9.700.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:      

01 Приходи из буџета 9.700.000   9.700.000
Свега за програмску активност 0601-0008 9.700.000   9.700.000

0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређење и одржавање зеленила      
110 Извршни и законодавни органи      

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 200.000   200.000
Извори финансирања за функцију 110:      

01 Приходи из буџета 200.000   200.000
Функција 110: 200.000   200.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:      

01 Приходи из буџета 200.000   200.000
Свега за програмску активност 0601-0009 200.000   200.000

0601-0011
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне 
услуге      

110 Извршни и законодавни органи      
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 100.000   100.000

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 100.000   100.000

Функција 110: 100.000   100.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:      

01 Приходи из буџета 100.000   100.000
Свега за програмску активност 0601-0011 100.000   100.000
Извори финансирања за Програм 2:      

01 Приходи из буџета 29.200.000   29.200.000
Свега за програм 2: 29.200.000   29.200.000

0701 ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура  
0701-1001 ПРОЈЕКАТ Набавка машина      

110 Извршни и законодавни органи      
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 35.500.000   35.500.000

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 35.500.000   35.500.000

Функција 110: 35.500.000   35.500.000
Извори финансирања за пројекат 0701-1001:      

01 Приходи из буџета 35.500.000   35.500.000
Свега за пројекат 0701-1001 35.500.000   35.500.000
Извори финансирања за Програм 7:      

01 Приходи из буџета 35.500.000   35.500.000
Свега за програм 7: 35.500.000   35.500.000

0901 ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита      
0901-0005 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Активности Црвеног крста      

110 Извршни и законодавни органи      
481 Дотације невладиним организацијама 800.000   800.000

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 800.000   800.000

Функција 110: 800.000   800.000
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:      

01 Приходи из буџета 800.000   800.000
Свега за програмску активност 0901-0005 800.000   800.000
Извори финансирања за Програм 11:      

01 Приходи из буџета 800.000   800.000
Свега за програм 11: 800.000   800.000

1801 ПРОГРАМ 12 Здравство      

1801-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање установа примарне 
здравствене заштите      

110 Извршни и законодавни органи      
465 Остале донације, дотације и трансфери 400.000   400.000

Извори финансирања за функцију 110:      
01 Приходи из буџета 400.000   400.000

Функција 110: 400.000   400.000
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:      

01 Приходи из буџета 400.000   400.000
Свега за програмску активност 1801-0001 400.000   400.000

1801-1001 ПРОЈЕКАТ: Заједно до здравља са младим лекарима Сопота      
110 Извршни и законодавни органи      

465 Остале донације, дотације и трансфери 6.000.000   6.000.000
Извори финансирања за функцију 110:      

01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000
Функција 110: 6.000.000   6.000.000
Извори финансирања за пројекат 1801-1001:      

01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000
Свега за пројекат 1801-1001 6.000.000   6.000.000
Извори финансирања за Програм 12:      

01 Приходи из буџета 6.400.000   6.400.000
Свега за програм 12: 6.400.000   6.400.000

2001 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање      
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2001-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских 
установа      

950 Образовање које није дефинисано нивоом      
425 Текуће поправке и одржавање 400.000   400.000
463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 800.000   800.000

Извори финансирања за функцију 950:      
01 Приходи из буџета 1.200.000   1.200.000

Функција 950: 1.200.000   1.200.000
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:      

01 Приходи из буџета 1.200.000   1.200.000
Свега за програмску активност 2001-0001 1.200.000   1.200.000
Извори финансирања за Програм 8:      

01 Приходи из буџета 1.200.000   1.200.000
Свега за програм 8: 1.200.000   1.200.000

2002 ПРОГРАМ 9 Основно образовање      
2002-1001 ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика      

950 Образовање које није дефинисано нивоом      
472 Исхрана и смештај ученика 700.000   700.000

Извори финансирања за функцију 950:      
01 Приходи из буџета 700.000   700.000

Функција 950: 700.000   700.000
Извори финансирања за пројекат 2002-1001:      

01 Приходи из буџета 700.000   700.000
Свега за пројекат 2002-1001 700.000   700.000

2002-1002 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа      
950 Образовање које није дефинисано нивоом      

425 Текуће поправке и одржавање 100.000   100.000
463 Текући донације и трансфери осталим нивоима власти 5.000.000   5.000.000

Извори финансирања за функцију 950:      
01 Приходи из буџета 5.100.000   5.100.000

Функција 950: 5.100.000   5.100.000
Извори финансирања за пројекат 2002-1002:      

01 Приходи из буџета 5.100.000   5.100.000
Свега за пројекат 2002-1002 5.100.000   5.100.000

2002-1003 ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика – редован      
950 Образовање које није дефинисано нивоом      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за функцију 950:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Функција 950: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за пројекат 2002-1003:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за пројекат 2002-1003 1.000.000   1.000.000

2002-1004 ПРОЈЕКАТ Награде ученицима      
950 Образовање које није дефинисано нивоом      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000   300.000
Извори финансирања за функцију 950:      

01 Приходи из буџета 300.000   300.000
Функција 950: 300.000   300.000
Извори финансирања за пројекат 2002-1004:      

01 Приходи из буџета 300.000   300.000
Свега за пројекат 2002-1004 300.000   300.000

2002-1006 ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица Петница и остали програми      
950 Образовање које није дефинисано нивоом      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000   300.000
Извори финансирања за функцију 950:      

01 Приходи из буџета 300.000   300.000
Функција 950: 300.000   300.000
Извори финансирања за пројекат 2002-1006:      

01 Приходи из буџета 300.000   300.000
Свега за пројекат 2002-1006 300.000   300.000
Извори финансирања за Програм9:      

01 Приходи из буџета 7.400.000   7.400.000
Свега за програм 9: 7.400.000   7.400.000

2003 ПРОГРАМ 10 Средње образовање      
2003-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање средњих школа      
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950 Образовање које није дефинисано нивоом      

425 Текуће поправке и одржавање 100.000   100.000
463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 800.000   800.000

Извори финансирања за функцију 950:      
01 Приходи из буџета 900.000   900.000

Функција 950: 900.000   900.000
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:      

01 Приходи из буџета 900.000   900.000
Свега за програмску активност 2003-0001 900.000   900.000
Извори финансирања за Програм10:      

01 Приходи из буџета 900.000   900.000
Свега за програм 10: 900.000   900.000

1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе      

1201-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа 
културе      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за функцију 860:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Функција 860: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 1201-0001 1.000.000   1.000.000

1201-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметнич-
ком стваралаштву      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

423 Услуге по уговору 500.000   500.000
481 Дотације верским заједницама 400.000   400.000

Извори финансирања за функцију 860:      
01 Приходи из буџета 900.000   900.000

Функција 860: 900.000   900.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:      

01 Приходи из буџета 900.000   900.000
Свега за програмску активност 1201-0002 900.000   900.000

1201-1001 ПРОЈЕКАТ: СОФЕСТ      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

423 Услуге по уговору 100.000   100.000
465 Текуће дотације и трансфери 500.000   500.000

Извори финансирања за функцију 860:      
01 Приходи из буџета 600.000   600.000

Функција 860: 600.000   600.000
Извори финансирања за пројекат 1201-1001:      

01 Приходи из буџета 600.000   600.000
Свега за пројекат 1201-1001 600.000   600.000
Извори финансирања за Програм13:      

01 Приходи из буџета 2.500.000   2.500.000
Свега за програм 13: 2.500.000   2.500.000

1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине      

1301-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским орга-
низацијама, удружењима и савезима      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

481 Дотације спортским организацијама 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за функцију 860:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Функција 860: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 1301-0001 1.000.000   1.000.000

1301-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском 
и рекреативном спорту и масовној физичкој култури      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

481 Дотације спортским организацијама 100.000   100.000
Извори финансирања за функцију 860:      
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01 Приходи из буџета 100.000   100.000

Функција 860: 100.000   100.000
Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:      

01 Приходи из буџета 100.000   100.000
Свега за програмску активност 1301-0002 100.000   100.000

1301-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструк-
туре      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

481 Дотације спортским организацијама 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за функцију 860:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Функција 860: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 1301-0003 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за Програм14:      

01 Приходи из буџета 2.100.000   2.100.000
Свега за програм 14: 2.100.000   2.100.000
Извори финансирања за раздео 01:      

01 Приходи из буџета 101.962.906   101.962.906
Свега за раздео 01: 101.962.906   101.962.906

2 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      
2.1 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      

0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа      

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоупра-
ве и градских општина      

130 Опште услуге      
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 72.000.000 72.000.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 12.888.000 12.888.000
414 Социјална давања запосленима 2.500.000 2.500.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 1.200.000
421 Стални трошкови 7.000.000 7.000.000
422 Трошкови путовања 100.000 100.000
423 Услуге по уговору 500.000 500.000
424 Специјализоване услуге 400.000 400.000
425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000 4.000.000
426 Материјал 3.500.000 3.500.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 9.432.000 9.432.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 500.000 500.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000 2.000.000
511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 1.000.000
512 Опрема 1.500.000 1.500.000
541 Земљиште 1.500.000   1.500.000

Извори финансирања за функцију 130:      
01 Приходи из буџета 120.020.000   120.020.000

Функција 130: 120.020.000   120.020.000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:      

01 Приходи из буџета 120.020.000   120.020.000
Свега за програмску активност 0602-0001 120.020.000   120.020.000
Извори финансирања за Програм15:      

01 Приходи из буџета 120.020.000   120.020.000
Свега за програм 15: 120.020.000   120.020.000

0901 ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита      
0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи      

090 Социјална заштита некласификована на другом месту      
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 700.000   700.000

Извори финансирања за функцију 090:      
01 Приходи из буџета 700.000   700.000

Функција 090: 700.000   700.000
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:      

01 Приходи из буџета 700.000   700.000
Свега за програмску активност 0901-0001 700.000   700.000
Извори финансирања за Програм11:      

01 Приходи из буџета 700.000   700.000
Свега за програм 11: 700.000   700.000
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Извори финансирања за главу 2.1:      

01 Приходи из буџета 700.000   700.000
Свега за главу 2.1: 120.720.000   120.720.000

2.2 ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ      
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа      

0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоупра-
ве и градских општина      

620 Развој заједнице      
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9.090.000 9.090.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.627.000 1.627.000
414 Социјална давања запосленима 300.000 300.000
415 Накнаде трошкова за запослене 150.000 150.000
421 Стални трошкови 3.000.000 3.000.000
422 Трошкови путовања 60.000 60.000
423 Услуге по уговору 700.000 700.000
424 Специјализоване услуге 500.000 500.000
425 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000
426 Материјал 900.000 900.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 1.195.000 1.195.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 400.000 400.000
485 Накнаде штете 100.000 100.000
512 Опрема 30.000.000 30.000.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 48.522.000   48.522.000

Функција 620: 48.522.000   48.522.000
Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:      

01 Приходи из буџета 48.522.000   48.522.000
Свега за програмску активност 1101-0002 48.522.000   48.522.000
Извори финансирања за Програм15:      

01 Приходи из буџета 48.522.000   48.522.000
Свега за програм 15: 48.522.000   48.522.000

0601 ПРОГРАМ 2 Комунална делатност      
0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање      

620 Развој заједнице      
511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000   5.000.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000.000

Функција 620: 5.000.000   5.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:      

01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000.000
Свега за програмску активност 0601-0001 5.000.000   5.000.000

0601-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама      
620 Развој заједнице      

511 Зграде и грађевински објекти 500.000   500.000
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Функција 620: 500.000   500.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Свега за програмску активност 0601-0002 500.000   500.000

0601-0003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање депонија      
620 Развој заједнице      

421 Стални трошкови 200.000   200.000
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 200.000   200.000
Функција 620: 200.000   200.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:      

01 Приходи из буџета 200.000   200.000
Свега за програмску активност 0601-0003 200.000   200.000

0601-0006 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Паркинг сервис      
620 Развој заједнице      

511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000   4.000.000
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 4.000.000   4.000.000
Функција 620: 4.000.000   4.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0006:      
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01 Приходи из буџета 4.000.000   4.000.000

Свега за програмску активност 0601-0006 4.000.000   4.000.000
0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена      

620 Развој заједнице      
421 Стални трошкови 6.000.000   6.000.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000

Функција 620: 6.000.000   6.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:      

01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000
Свега за програмску активност 0601-0008 6.000.000   6.000.000

0601-0009 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређење и одржавање зеленила      
620 Развој заједнице      

424 Специјализоване услуге 500.000   500.000
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Функција 620: 500.000   500.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Свега за програмску активност 0601-0009 500.000   500.000

0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета      
620 Развој заједнице      

421 Стални трошкови 25.000.000   25.000.000
511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000   3.000.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 28.000.000   28.000.000

Функција 620: 28.000.000   28.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:      

01 Приходи из буџета 28.000.000   28.000.000
Свега за програмску активност 0601-0010 28.000.000   28.000.000

0601-0011
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне 
услуге      

620 Развој заједнице      
425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000   1.000.000
511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000   2.000.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000

Функција 620: 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Свега за програмску активност 0601-0011 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за Програм 2:      

01 Приходи из буџета 47.200.000   47.200.000
Свега за програм 2: 47.200.000   47.200.000

0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине      

0401-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне 
средине и природних вредности      

620 Развој заједнице      
421 Стални трошкови 500.000   500.000
424 Специјализоване услуге 500.000   500.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000

Функција 620: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 0401-0001 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за Програм 6:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програм 6: 1.000.000   1.000.000

0701 ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура      

0701-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање саобраћајном инфра-
структуром      

620 Развој заједнице      
426 Материјал 500.000   500.000
511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000   2.500.000

Извори финансирања за функцију 620:      
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01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000

Функција 620: 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Свега за програмску активност 0701-0001 3.000.000   3.000.000

0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева      
620 Развој заједнице      

424 Специјализоване услуге 1.000.000   1.000.000
511 Зграде и грађевински објекти 37.042.199   37.042.199

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 38.042.199   38.042.199
13 Вишак      

Функција 620: 38.042.199   38.042.199
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:      

01 Приходи из буџета 38.042.199   38.042.199
13 Вишак      

Свега за програмску активност 0701-0002 38.042.199   38.042.199
Извори финансирања за Програм 7:      

01 Приходи из буџета 41.042.199   41.042.199
Свега за програм 7: 41.042.199   41.042.199

1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине      

1301-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструк-
туре      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

481 Дотације спортским организацијама 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за функцију 860:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Функција 860: 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Свега за програмску активност 1301-0003 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за Програм 14:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Свега за програм 14: 3.000.000   3.000.000

1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе      

1201-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа 
културе      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

425 Текуће поправке и одржавање 6.000.000   6.000.000
Извори финансирања за функцију 860:      

01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000
Функција 860: 6.000.000   6.000.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:      

01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000
Свега за програмску активност 1201-0001 6.000.000   6.000.000
Извори финансирања за Програм 13:      

01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000
Свега за програм 13: 6.000.000   6.000.000

2001 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање      

2001-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских 
установа      

950 Образовање које није дефинисано нивоом      
425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000   1.000.000

Извори финансирања за функцију 950:      
01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000

Функција 950: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 2001-0001 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за Програм8:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програм 8: 1.000.000   1.000.000

2002 ПРОГРАМ 9 Основно образовање      
2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа      

950 Образовање које није дефинисано нивоом      
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425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000   4.000.000

Извори финансирања за функцију 950:      
01 Приходи из буџета 4.000.000   4.000.000

Функција 950: 4.000.000   4.000.000
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:      

01 Приходи из буџета 4.000.000   4.000.000
Свега за програмску активност 2002-0001 4.000.000   4.000.000
Извори финансирања за Програм9:      

01 Приходи из буџета 4.000.000   4.000.000
Свега за програм 9: 4.000.000   4.000.000

1801 ПРОГРАМ 12 Здравство      

1801-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање установа примарне 
здравствене заштите      

620 Развој заједнице      
425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000   1.000.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000

Функција 620: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 1801-0001 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за Програм12:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програм 12: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за главу 2.2:      

01 Приходи из буџета 152.764.199   152.764.199
Свега за главу 2.2: 152.764.199   152.764.199

2.3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      
0601 ПРОГРАМ 2 Комунална делатност      

0601-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање      
620 Развој заједнице      

511 Зграде и грађевински објекти 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Функција 620: 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Свега за програмску активност 0601-0001 3.000.000   3.000.000

0601-0008 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена      
620 Развој заједнице      

421 Стални трошкови 500.000   500.000
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Функција 620: 500.000   500.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Свега за програмску активност 0601-0008 500.000   500.000

0601-0010 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета      
620 Развој заједнице      

511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за функцију 620:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Функција 620: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 0601-0010 1.000.000   1.000.000

0601-0011
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне 
услуге      

620 Развој заједнице      
421 Стални трошкови 500.000   500.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 500.000   500.000

Функција 620: 500.000   500.000
Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:      

01 Приходи из буџета 500.000   500.000
Свега за програмску активност 0601-0011 500.000   500.000
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Извори финансирања за Програм 2:      

01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000.000
Свега за програм 2: 5.000.000   5.000.000

0701 ПРОГРАМ 7 Путна инфраструктура      
0701-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева      

620 Развој заједнице      
511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000   1.500.000

Извори финансирања за функцију 620:      
01 Приходи из буџета 1.500.000   1.500.000

Функција 620: 1.500.000   1.500.000
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:      

01 Приходи из буџета 1.500.000   1.500.000
Свега за програмску активност 0701-0002 1.500.000   1.500.000
Извори финансирања за Програм 7:      

01 Приходи из буџета 1.500.000   1.500.000
Свега за програм 7: 1.500.000   1.500.000

1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине      

1301-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструк-
туре      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

481 Дотације спортским организацијама 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за функцију 860:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Функција 860: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 1301-0003 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за Програм 14:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програм 14: 1.000.000   1.000.000

1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе      

1201-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа 
културе      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

425 Текуће поправке и одржавање 7.000.000   7.000.000
426 Материјал 1.000.000   1.000.000
512 Опрема 1.000.000   1.000.000

Извори финансирања за функцију 860:      
01 Приходи из буџета 9.000.000   9.000.000

Функција 860: 9.000.000   9.000.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:      

01 Приходи из буџета 9.000.000   9.000.000
Свега за програмску активност 1201-0001 9.000.000   9.000.000
Извори финансирања за Програм 13:      

01 Приходи из буџета 9.000.000   9.000.000
Свега за програм 13: 9.000.000   9.000.000

2001 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање      

2001-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских 
установа      

950 Образовање које није дефинисано нивоом      
425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000   1.000.000

Извори финансирања за функцију 950:      
01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000

Функција 950: 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програмску активност 2001-0001 1.000.000   1.000.000
Извори финансирања за Програм8:      

01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000
Свега за програм 8: 1.000.000   1.000.000

2002 ПРОГРАМ 9 Основно образовање      
2002-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа      

950 Образовање које није дефинисано нивоом      
425 Текуће поправке и одржавање 3.000.000   3.000.000

Извори финансирања за функцију 950:      
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01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000

Функција 950: 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Свега за програмску активност 2002-0001 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за Програм9:      

01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000
Свега за програм 9: 3.000.000   3.000.000
Извори финансирања за главу 2.3:      

01 Приходи из буџета 20.500.000   20.500.000
Свега за главу 2.3: 20.500.000   20.500.000

2.4 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ      
1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе      

1201-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа 
културе      

860
Рекреација , спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.099.231 3.099.231
412 Социјални доприноси на терет послодавца 554.776 554.776
413 Накнаде у натури 235.000 235.000
421 Стални трошкови 2.417.599 2.417.599
423 Услуге по уговору 1.242.500 1.242.500
424 Специјализоване услуге 568.500 568.500
425 Текуће поправке и одржавање 270.000 270.000
426 Материјал 382.000 382.000
465 Остале текуће дотације и трансфери 406.001 406.001
512 Опрема 150.000 150.000

Извори финансирања за функцију 860:      
01 Приходи из буџета 9.325.607   9.325.607

Функција 860: 9.325.607   9.325.607
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:      

01 Приходи из буџета 9.325.607   9.325.607
Свега за програмску активност 1201-0001 9.325.607   9.325.607
Извори финансирања за Програм 13:      

01 Приходи из буџета 9.325.607   9.325.607
Свега за програм 13: 9.325.607   9.325.607
Свега за главу 2.4 9.325.607   9.325.607
Свега за раздео 2 303.309.806   303.309.806
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ: 405.272.712   405.272.712
       
Програми:      

1101 Укупно Програм 1 Локални развој и просторно планирање 0 0 0
0601 Укупно Програм 2 Комунална делатност 81.400.000 0 81.400.000
1501 Укупно Програм 3 Локални економски развој 0 0 0
1502 Укупно Програм 4 Развој туризма 0 0 0
0101 Укупно Програм 5 развој пољопривреде 0 0 0
0401 Укупно Програм 6 Заштита животне средине 1.000.000 0 1.000.000
0701 Укупно Програм 7 Путна инфраструктура 78.042.199 0 78.042.199
2001 Укупно Програм 8 Предшколско васпитање 3.200.000 0 3.200.000
2002 Укупно Програм 9 Основно образовање 14.400.000 0 14.400.000
2003 Укупно Програм 10 Средње образовање 900.000 0 900.000
0901 Укупно Програм 11 Социјална и дечја заштита 1.500.000 0 1.500.000
1801 Укупно Програм 12 Примарна здравствена заштита 7.400.000 0 7.400.000
1201 Укупно Програм 13 Развој културе 26.825.607 0 26.825.607
1301 Укупно Програм 14 Развој спорта и омладине 6.100.000 0 6.100.000
0602 Укупно Програм 15 Локална самоуправа 184.504.906 0 184.504.906

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ: 405.272.712 0 405.272.712

Члан 7.
Средства буџета у износу од 405.272.712,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМ / Програмска активност 
и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вред-
ност у 
базној 
години

Циљана 
вредност 

2015

Циљана 
вредност 

2016

Циљана 
вредност 

2017 Извор 01
Остали 
извори Сви извори

Ши-
фра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПРОГРАМИ УКУПНО             405.272.712   405.272.712

0601
Програм 2 КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ             81.400.000   81.400.000

   

1.Максимална могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
комуналне делатности

1. Степен покривености 
корисника (домаћинства, 
установе, привредни 
субјекти и др.) услугама 
комуналне делатности 60% 62% 64% 66%      
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0001
Програмска активност 
Водоснабдевање             26.700.000 0 26.700.000

Скупштина градске општи-
не и Веће

1. Ефикасно и рационал-
но спровођење водосна-
бдевања 1. Степен наплате 66,8 71 76 81 18.700.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1.Максимална могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
водоснабдевања

1.Степен покривености 
корисника услугама водос-
набдевања 65 67 69 71 5.000.000    

Месне заједнице

1.Максимална могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
водоснабдевања

1.Степен покривености 
корисника услугама водос-
набдевања 65 67 69 71 3.000.000    

0002
Програмска активност Уп-
рављање отпадним водама             1.000.000 0 1.000.000

Скупштина градске општи-
не и Веће

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга од-
вођења отпадних вода

1. Број интервенција на 
канализационој мрежи 168 160 155 150 500.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1.Максимална могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
уклањања отпадних вода

1. Степен покривености 
корисника услугом кана-
лизације 25 27 29 31 500.000    

0003
Програмска активност 
Одржавање депонија             200.000 0 200.000

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Максимална могућа 
покривеност корисника 
и територије услугама 
уклањања чврстог отпада

1. Проценат покривености 
територије услугом упра-
вљања отпада 35% 37% 39% 41% 200.000    

0006
Програмска активност 
Паркинг сервис             4.000.000 0 4.000.000

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1.Адекватан квалитет 
пружених услуга паркинг 
сервиса

1. Број паркинг места у од-
носу на број регистрованих 
возила у јединици локалне 
самоуправе 444 500 575 700 4.000.000    

0008
Програмска активност Јавна 
хигијена             16.200.000 0 16.200.000

Скупштина градске општи-
не и Веће

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга одржа-
вањем чистоће јавних 
површина

1. Број постављених посуда 
за одлагање ситног отпада 
на јавним површинама 400 550 700 850 9.700.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Максимална могућа 
покривеност насеља и 
територије услугама одр-
жавања чистоће јавних 
површина

1. Степен покривености 
територије услугама одржа-
вања чистоће јавно-промет-
них површина 35 37 39 41 6.000.000    

Месне заједнице

1. Максимална могућа 
покривеност насеља и 
територије услугама одр-
жавања чистоће јавних 
површина

1. Степен покривености 
територије услугама одржа-
вања чистоће јавно-промет-
них површина 35 37 39 41 500.000    

0009

 Програмска активност 
Уређивање и одржавање 
зеленила             700.000 0 700.000

Скупштина градске општи-
не и Веће

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга уређења 
и одржавања јавних 
зелених површина

1. Динамика уређења јавних 
зелених површина 4 5 6 7 200.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Максимална могућа 
покривеност насеља 
и територије услугама 
уређења и одржавања 
зеленила

1. Укупан број м2 зелене по-
вршине на којој се уређује и 
одржава зеленило 40.000 40.800 41.600 42.400 500.000    

0010
Програмска активност Јавна 
расвета             29.000.000 0 29.000.000

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Оптимална покриве-
ност насеља и територије 
услугама јавне расвете 1. Укупна инсталисана снага 443 кW 465 кW 485 кW 500 кW 25.000.000    
2. Ефикасно и раци-
онално спровођење 
одржавања чистоће јав-
но-прометних површина 
и минималан негативан 
утицај на животну 
средину

1. Удео енергетски ефикас-
них сијалица у укупном 
броју сијалица јавног 
осветљења 5% 20% 35% 50% 3.000.000    

Месне заједнице

1. Оптимална покриве-
ност насеља и територије 
услугама јавне расвете 1. Укупна инсталисана снага 443 кW 465 кW 485 кW 500 кW 1.000.000    

0011

Програмска активност Одр-
жавање гробаља и погребне 
услуге             3.600.000 0 3.600.000

Скупштина градске општи-
не и Веће

1. Оптимална покри-
веност територије јлс 
одржавањем гробаља и 
погребним услугама

1. Степен покривености 
територије услугама одржа-
вања гробаља и погребним 
услугама 20% 24% 28% 32% 100.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Оптимална покри-
веност територије јлс 
одржавањем гробаља и 
погребним услугама

1. Степен покривености 
територије услугама одржа-
вања гробаља и погребним 
услугама 20% 24% 28% 32% 3.000.000    
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Месне заједнице

1. Оптимална покри-
веност територије јлс 
одржавањем гробаља и 
погребним услугама

1. Степен покривености 
територије услугама одржа-
вања гробаља и погребним 
услугама 20% 24% 28% 32% 500.000    

0401
Програм 6 ЗАШТИТА ЖИ-
ВОТНЕ СРЕДИНЕ             1.000.000   1.000.000

   
1. Унапређење квалитета 
животне средине

1. Проценат буџета намењен 
заштити животне средине у 
односу на укупан буџет 0,25% 0,25% 0,25% 0,40%      

0001

Програмска активност 
Управљање заштитом жи-
вотне средине и природних 
ресурса             1.000.000 0 1.000.000

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1.Спровођење редовних 
мерења на територији 
општине и испуњење 
обавеза у складу са зако-
нима у домену извешта-
вања према Агенцији и 
држави

1. Број спроведених ре-
довних мерења квалитета 
елемената животне средине 52 52 52 52 1.000.000

0701
Програм 7 ПУТНА ИНФРА-
СТРУКТУРА             78.042.199   78.042.199

   

1. Развијеност инфра-
структуре у контексту 
доприноса социо економ-
ском развоју

1. Дужина изграђених 
саобраћајница које су у на-
длежности општине (у км) 206 220 250 275      

0001

Програмска активност 
Управљање саобраћајном 
инфраструктуром             3.000.000 0 3.000.000

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Повећање путне мреже 
и адекватна покривеност 
територије општине

1. Број километара новоиз-
грађених путева 15 20 20 20 3.000.000    

0002
Програмска активност 
Одржавање путева             39.542.199 0 39.542.199

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Одржавање квалитета 
улица и општинских 
путева кроз редовно и 
периодично одржавање 
улица и општинских пу-
тева (ојачање коловозне 
конструкције, рехаби-
литација и појачано 
одржавање)

1. Број километара сани-
раних и реконструисаних 
путева 100 50 55 60 38.042.199    

Месне заједнице

1. Одржавање квалитета 
путне мреже кроз рекон-
струкцију и редовно одр-
жавање путног покривача

1.Број километара санира-
них путева 3 2 2 2 1.500.000    

1001 Пројекат Набавка машина             35.500.000   35.500.000

Скупштина општине и Веће

1. Повећање путне мреже 
и адекватна покривеност 
територије општине

1. Број километара новоиз-
грађених путева 15 20 20 20 35.500.000    

2001
Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ             3.200.000   3.200.000

   

1. Правичан обухват 
предшколским васпи-
тањем и образовањем

1. Број деце који је уписан 
у предшколске установе у 
односу на укупан број деце 
у општини (јаслена група, 
предшколска група и ППП) 420 430 430 430      

0001

Програмска активност 
Функционисање предшкол-
ских установа             3.200.000 0 3.200.000

Скупштина градске општи-
не и Веће

1. Обезбеђени прописани 
технички услови за 
васпитно-образовни рад 
са децом

1. Број објеката предшкол-
скх установа 4 4 4 4 1.200.000    
2. Просечан број деце у гру-
пи (јасле, предшколски,ппп) 20 20 20 20

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Обезбеђени прописани 
технички услови за 
васпитно-образовни рад 
са децом

1. Број објеката предшкол-
скх установа 4 4 4 4 1.000.000    
2. Просечан број деце у гру-
пи (јасле, предшколски,ппп) 20 20 20 20      

Месне заједнице

1. Обезбеђени прописани 
технички услови за 
васпитно-образовни рад 
са децом

1. Број објеката предшкол-
скх установа 4 4 4 4 1.000.000    

2002
Програм 9 ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ             14.400.000   14.400.000

   

1. Потпуни обухват 
основним образовањем и 
васпитањем

1. Број деце која су 
обухваћена основним 
образовањем 1510 1550 1570 1600      

0001

Програмска активност 
Функционисање основних 
школа             7.000.000 0 7.000.000

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-об-
разовни рад са децом у 
основним школама 1. Број школских објеката 17 17 17 17 4.000.000    

Месне заједнице

1. Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-об-
разовни рад са децом у 
основним школама 1. Број школских објеката 17 17 17 17 3.000.000    
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1001
Пројекат Исхрана и смештај 
ученика             700.000 0 700.000

Скупштина општине и Веће
1. Извршење планиране 
динамике реализације 1. Динамички план 100% 100% 100% 100% 700.000    

1002
Пројекат Текуће поправке 
школа             5.100.000 0 5.100.000

Скупштина општине и Веће
1. Извршење планиране 
динамике реализације 1. Динамички план 100% 100% 100% 100% 5.100.000    

1003
Пројекат: Превоз ученика-
редован             1.000.000 0 1.000.000

Скупштина општине и Веће
1. Извршење планиране 
динамике реализације 1. Динамички план 100% 100% 100% 100% 1.000.000    

1004
Пројекат: Награде учени-
цима             300.000 0 300.000

Скупштина општине и Веће
1. Извршење планиране 
динамике реализације 1. Динамички план 100% 100% 100% 100% 300.000    

1006

Пројекат: Истраживачка 
станица Петница и остали 
програми             300.000 0 300.000

Скупштина општине и Веће
1. Извршење планиране 
динамике реализације 1. Динамички план 100% 100% 100% 100% 300.000    

2003
Програм 10 СРЕДЊЕ ОБРА-
ЗОВАЊЕ             900.000 0 900.000

   

1. Обезбеђен потребан 
обухват средњошколског 
образовања

1. Број деце која су обух-
ваћена средњим образо-
вањем 740 765 790 790      

0001

Програмска активност 
Функционисање средњих 
школа             900.000 0 900.000

Скупштина општине и Веће

1. Обезбеђење и 
унапређење услова за 
средње образовање 
сваког детета и ученика, 
у складу са његовим 
узрастом и развојним 
потребама

1. Проценат буџета који се 
издваја за текуће одржавање 
објеката средњих школа 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 900.000    

0901
Програм 11 СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА             1.500.000   1.500.000

   

1. Јачање локалних ре-
сурса за имплементацију 
стратегије развоја систе-
ма социјалне заштите

1. Износ (%) буџетских 
издвајања за удружења 
грађана који делују у 
области социјалне заштите 
(социо-хуманитарне орга-
низације, Црвени крст) 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%      

0001
Програмска активност 
Социјалне помоћи             700.000 0 700.000
Управа градске општине 
Сопот

1. Унапређење заштите 
сиромашних

1. Број корисника једно-
кратне новчане помоћи 25 25 25 25 700.000    

005
Програмска активност Ак-
тивности Црвеног крста             800.000 0 800.000

  Скупштина општине и Веће

1.Социјално деловање-
олакшавање људске па-
тње пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима 
у невољи, развијањем од-
говорности међу људима, 
организовањем различи-
тих облика помоћи

1. Број акција на при-
купљању различитих 
врста помоћи (укључујући и 
акције добровољног давања 
крви) 9 9 9 10 800.000    

1801
Програм 12 ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА             7.400.000   7.400.000

   

1.Унапређење доступ-
ности и правичности 
примарне здравствене 
заштите 

1. Очекивано трајање живо-
та становника општине 75 75 75 75      

0001

Програмска активност 
Функционисање установа 
примарне здравствене 
заштите             1.400.000 0 1.400.000

Скупштина општине и Веће

1. Унапређење доступ-
ности и правичности 
примарне здравствене 
заштите

1. Број амбуланти у односу 
на број месних заједница 6 7 7 7 400.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Унапређење доступ-
ности и правичности 
примарне здравствене 
заштите

1. Број амбуланти у односу 
на број месних заједница 6 7 7 7 1.000.000    

1001
Пројекат Заједно до здравља 
са младим лекарима Сопота             6.000.000 0 6.000.000

Скупштина општине и Веће

1. Унапређење ефикас-
ности примарне здравс-
твене заштите

1. Број лекара на хиљаду 
становника 0,5 0,7 0,8 0,9 6.000.000    

1201
Програм 13 РАЗВОЈ КУЛ-
ТУРЕ             26.825.607   26.825.607

   

1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за 
културу у оквиру локалног 
буџета 8% 8% 8% 8%      
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0001

Програмска активност 
Функционисање локалних 
установа културе             25.325.607 0 25.325.607

Скупштина општине и Веће

1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за 
културу у оквиру локалног 
буџета 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1.000.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за 
културу у оквиру локалног 
буџета 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 6.000.000    

Месне заједнице

1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за 
културу у оквиру локалног 
буџета 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 9.000.000    

Центар за културу Сопот

1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за 
културу у оквиру локалног 
буџета 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 9.325.607    

0002

Програмска активност 
Подстицаји културном и 
уметничком стваралаштву             900.000 0 900.000

Скупштина општине и Веће

1. Повећање интересо-
вања грађана за развој 
културе 

1. Проценат издвојених 
средстава за финансирање и 
суфинансирање пројеката у 
култури у односу на укупан 
буџет 3,45% 3,45% 3,50% 350,00% 900.000    

1001 Пројекат СОФЕСТ             600.000 0 600.000

Скупштина општине и Веће

1. Подстицање развоја 
културе у области филмс-
ке уметности 1. Број приказаних филмова 14 18 18 18 600.000    

1301
Програм 14 РАЗВОЈ СПОР-
ТА И ОМЛАДИНЕ             6.100.000   6.100.000

   

1. Планско подстицање 
и креирање услова за 
бављење спортом за 
све грађане и грађанке 
општине

1. Проценат буџета општи-
не намењен за спорт 3,33 3,33 3,33 3,5      

0001

Програмска активност 
Подршка локалним 
спортским организацијама, 
удружењима и савезима             1.000.000 0 1.000.000

Скупштина општине и Веће

1. Обезбеђивање услова 
за рад и унапређење 
капацитета спортских 
установа преко којих се 
остварује јавни интерес 
у области спорта у граду/
општини

1. Проценат буџета намењен 
финансирању спортских 
установа 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1.000.000    

0002

Програмска активност 
Подршка предшколском, 
школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој 
култури             100.000 0 100.000

Скупштина општине и Веће

1. Добра сарадња са 
школским установама у 
циљу организованог ба-
вљења спортом омладине

1. Проценат буџета издвојен 
за набавку потребних 
спортских реквизита за 
школски спорт 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 100.000    

0003

Програмска активност 
Одржавање спортске ин-
фраструктуре             5.000.000 0 5.000.000

Скупштина општине и Веће

1.Планска градња нових 
спортских објеката и 
редовно одржавање 
постојећих спортских 
објеката од интереса за 
општину

1.Број планираних нових 
спортских објеката који 
треба да буду изграђени по 
усвојеном програму развоја 
спорта 3 2 2 2 1.000.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1.Планска градња нових 
спортских објеката и 
редовно одржавање 
постојећих спортских 
објеката од интереса за 
општину

1.Број планираних нових 
спортских објеката који 
треба да буду изграђени по 
усвојеном програму развоја 
спорта 3 2 2 2 3.000.000    

Месне заједнице

1.Планска градња нових 
спортских објеката и 
редовно одржавање 
постојећих спортских 
објеката од интереса за 
општину

1.Број планираних нових 
спортских објеката који 
треба да буду изграђени по 
усвојеном програму развоја 
спорта 3 2 2 2 1.000.000    

0602
Програм 15 ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА             184.504.906   184.504.906

   

1. Одрживо управно и 
финансијско функциони-
сање општине у складу 
надлежностима и посло-
вима локалне самоуправе

1. Стабилност и интегритет 
локалног буџета 
(суфицит, дефицит) суфицит суфицит суфицит суфицит      
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0001

Програмска активност 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина             184.504.906 0 184.504.906

Скупштина општине и Веће

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа 
градске општине

1. Број седница скупштине 
општине 5 5 5 5 15.962.906    
1. Број седница општинског 
већа 12 12 12 12      

Управа градске општине 
Сопот

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа 
градске општине

1. Број седница општинског 
већа 12 12 12 12 120.020.000    

ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Сопот”

1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа 
градске општине

1. Проценат реализованих 
услуга у складу са захтевима 
корисника 100% 100% 100% 100% 48.522.000    

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету ло-

калне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017. 
годину, које је донео министар надлежан за послове фи-
нансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13), и Законом 
о одређивању максималног броја запослених у локалној ад-
министра цији („Службени гласник РС”, број 104/09), број 
запослених код корисника буџета Градске општине Сопот 
(директни и индиректни буџетски корисници) не може 
прећи максималан број запослених на неодређено и одређе-
но време и то:

– 98 запослених у органима и организацијама локалне 
власти на неодређено време,

– пет запослених у органима и организацијама локалне 
власти на одређено време,

– 12 запослених у дирекцији основаној од стране локал-
не власти на неодређено време 

– три запослена у дирекцији основаној од стране локал-
не власти на одређено време.

Члан 9.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Члан 10.
Буџетски корисници могу користити средства распо-

ређена овом Одлуком само за намене за које су им, по њи-
ховим захтевима, та средства одобрена и пренета.

Корисници средстава буџета могу преузимати обаве-
зе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 
овом одлуком.

Члан 11.
Средства распоређена за финансирање програма ко-

рисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у 
складу са утврђеним износом апропријација.

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Члан 12.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Сопот 

за 2015. годину повећава се за износ средстава која се пре-

носе из буџета Града за конкретне намене, на основу акта 
градоначелника Града.

Члан 13.
У случају да се буџету градске општине Сопот из дру-

гог буџета (републике или града), актом определе наменска 
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 
средства која не би била позната у поступку доношења ове 
одлуке, Одсек за финансије на основу тог акта отвара одго-
варајуће апропријације за извршавање расхода по том осно-
ву. Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и 
примања чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења буџета, подноси захтев Одсеку за финансије за 
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације 
за извршавање расхода и издатака из свих извора финаси-
рања, осим из извора 01 – Приходи из буџета. 

Члан 14.
Новчана средства буџета града, директних и индирект-

них корисника буџетских средстава, као и других корисни-
ка јавних средстава који су укључени у консолидовани ра-
чун трезора градске општине Сопот, воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора градске општине Сопот. 

Члан 15.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком, дође до измена у Правилнику о стандардном каси-
фикационом оквиру и контном плану за буџетски систем, 
Одсек за финансије ће извршити одговарајуће измене ове 
одлуке.

Члан 16.
Председник градске општине је наредбодавац за извр-

шење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке.

Члан 17.
Председник градске општине може донети одлуку о 

промени износа апропријација у складу са чланом 61. Зако-
на о буџетском систему.

Члан 18.
Уколико се у току године стекну објективни услови, (из-

мена законских прописа, смањење броја запослених, проме-
на надлежности и друго) председник градске општине може 
у току године одредити и друге износе апропријација, а до 
одређеног нивоа потрошње.

Члан 19.
За законито и наменско коришћење средстава распо-

ређених овом одлуком одговорни су руководиоци директ-
них и индиректних буџетских корисника.
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Члан 20.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава морају бити додељени у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке. 

Члан 21.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2015. године.

Скупштина градске општине Сопот
Број 400-12/2014-IV од 30. децембра 2014. године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. децембра 2014. године, на основу члана 18. Статута 
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, 
број 45/08, 12/10 и 36/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СОПОТ

Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Сопот („Службени 

лист града Београда”, бр. 49/08 и 12/10) у члану 5. бришу се 
ст. 2. и 3. 

Члан 2.
У члану 7. одлуке брише се став 4.

Члан 3.
Члан 26. одлуке брише се.

Члан 4.
Члан 39. одлуке мења се и гласи:
„Начелник Управе градске општине донеће нови Акт о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи градске општине у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.”

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу града Београда.”

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-12/2014-I, 30. децембра 2014. године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. децембра 2014. године на основу чл. 2. и 53. Одлуке 
о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, бр. 
27/02, 11/05, 2/11, 42/12, 31/13 и 44/14) и члана 18. Статута 
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, 
бр. 45/08, 12/10 и 36/13), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖА-
ВАЊУ ЧИСТОЋЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СОПОТ

Члан 1.

У Одлуци о одржавању чистоће у градској општини 
Сопот („Службени лист града Београда”, број 42/11 – пре-
чишћен текст) мења се члан 16. и гласи:

„Новчаном казном од 100.000,00 до 750.000,00 динара 
казниће се за прекршај предузеће ако не износи отпатке 
који спадају у кућно смеће или кућно смеће не износи оно-
лико пута колико је прописано чланом 9. став 1. ове одлуке.

За прекршај из става 1.овог члана казниће се одговорно 
лице у предузећу новчаном казном од 20.000,00 до 75.000,00 
динара.”

Члан 2.

Члан 17. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000,00 до 750.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице (власник, односно ко-
рисник пословног објекта) ако не изврши набавку контеј-
нера или типских „ПВЦ” канти и ако о томе не пружи доказ 
у складу са чланом 12. ове одлуке, односно ако не одлаже 
картонску амбалажу у складу са чланом 14. ове одлуке или 
ако не пријави промену, односно не достави све потребне 
податке (члан 4. став 2.).

За прекршај из става 1.овог члана казниће се одговор-
но лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 до 
75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 10.000,00 до 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Сопот
Број 352-23/2014-IV, 30. децембра 2014. године

Председник
Миладин Марјановић, ср.



Број 104 – 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. децембар 2014.

Страна
Решење о износу једнократног новчаног давања 

за запослене и незапослене породиље за 2015. годи-
ну  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о утврђивању економске цене програма 
васпитања и образовања у предшколским установа-
ма чији је оснивач град Београд – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на Ценовник услу-
га Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са 
Одлуком и Ценовником  – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈКП 
„Паркинг сервис” са Одлуком и Ценовником  – – –  5

Решење о давању сагласности Јавном радиоди-
фузном предузећу „Студио Б” на Споразум о начи-
ну решавања вишка запослених са Споразумом– –  8

Закључак о измени Интервентних мера заштите 
најугроженијих грађана  – – – – – – – – – – – – – – –  10

Правилник о одређивању особа које могу ост-
варити право на бесплатно коришћење обележених 
паркинг места на јавним општим паркиралиштима  10

Акти градских општина

ГРОЦКА 
Одлука о буџету градске општине Гроцка за 

2015. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Страна

Одлука о Општинском правобранилаштву град-
ске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи 
градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – –  33

Решење о давању сагласности на Ценовник услу-
га ЈП „Водовод и канализација” Гроцка за 2015. го-
дину са Одлуком и Ценовником– – – – – – – – – – –  33

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП за 
топлификацију градске општине Гроцка за 2015. го-
дину са Одлуком и Ценовником– – – – – – – – – – –  34

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП 
„Пијаце и зеленило Гроцка” за 2015. годину са Од-
луком о утврђивању Ценовника– – – – – – – – – – –  35

Решење о промени назива улице на територији 
градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – –  36

СОПОТ
Одлука о буџету градске општине Сопот за 2015. 

годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  36
Одлука о измени Одлуке о Управи градске 

општине Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  55
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржа-

вању чистоће у градској општини Сопот – – – – – –  55

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА
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