
Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Стефан Немања”, Београд, ул. Љубе Јовано-
вића бр. 2а, представник родитеља, Радован Благојевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1326/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XV БЕО-

ГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XV 
београдске гимназије, Београд, ул. Гочка број 40, представ-
ник запослених, Слободанка Јовановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1328/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIII БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XIII 
београдске гимназије, Београд, ул. Љешка број 47, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Драган Мишић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1330/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Ћирило и Методије”, Београд, ул. Учитељска 
број 58, представник родитеља, Братислав Лазић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1332/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Павле Савић”, Београд, ул. Косте Нађа број 
25, представник запослених, на лични захтев, Сања Стоја-
новић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1334/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XV БЕО-

ГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XV 
београдске гимназије, Београд, ул. Гочка број 40, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Зорана Бојичић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1336/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „14. октобар”, Београд, ул. Гочка бр. 40, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Јасмина Лазаревић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1338/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Треће 
београдске гиманзије, Београд, ул. Његошева број 15, представ-
ници јединице локалне самоуправе, на лични захтев,

– Владимир Мако,
– Драгана Миленковић,
– Добрица Нерић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1340/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „22. ОКТОБАР”, СУРЧИН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „22. октобар”, Сурчин, ул. Маршала Тита број 
8, Мирко Маљковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-1342/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Стефан Немања”, Београд, ул. Љубе Јовановића број 2а, 
представник родитеља, Милош Веселинов.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1327/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XV БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора XV београдске 
гимназије, Београд, ул. Гочка број 40, представник запосле-
них, Јелена Крсмановић, проф. математике.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1329/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XIII БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора XIII београдске 
гимназије, Београд, ул. Љешка број 47, представник једини-
це локалне самоуправе, Весна Лаврић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1331/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Ћирило и Методије”, Београд, ул. Учитељска број 58, пред-
ставник родитеља, Драган Миливојевић, дипл. економиста.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1333/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Павле Савић”, Београд, ул. Косте Нађа број 25, представ-
ник запослених, Миодраг Пантелић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1335/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XV БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора XV београдске 
гимназије, Београд, ул. Гочка број 40, представник јединице 
локалне самоуправе, Јасмина Лазаревић.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1337/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„14. октобар”, Београд, ул. Гочка број 40, представник једи-
нице локалне самоуправе, Зорана Бојичић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1339/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Треће бео-
градске гимназије, Београд, ул. Његошева број 15, представ-
ници јединице локалне самоуправе, 

– Милан Лучић,
– Владимир Цвијовић,
– Иван Ракоњац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1341/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 19. де-
цембра 2014. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „22. ОКТОБАР”, СУРЧИН

1. Именује се за члана Школског одбора Основне 
школе „22. октобар”, Сурчин, ул. Маршала Тита број 8, 
представник јединице локалне самоуправе, Љубиша Пе-
тошевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-1343/14-С, 19. децембра 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Градоначелник града Београда, 17. 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) и 
члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 
ПРАВА ДЕТЕТА ГРАДА БЕОГРАДА БРОЈ 020-4346/14-Г 

ОД 18. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ

1. У Решењу о образовању Савета за права детета града 
Београда број 020-4346/14-Г од 18. новембра 2014. године, 
врши се допуна става II и гласи:

„За заменика председника:
– Ирена Вујовић, помоћник градоначелника Града Бео-

града”
За чланове:
– Тања Поповић, члан Градског већа,
– Мирјана Милутиновић, члан Градског већа,
– Славко Гак, секретар Секретаријата за спорт и омла-

дину,
– Владан Вукосављевић, секретар Секретаријата за кул-

туру.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Градоначелник града Београда
Број 020-5204/14-Г, 17. децембра 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.
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Градско веће града Београда на седници одржаној 11. 
децембра 2014.године, на основу члана 15. став 1. тачка 8. 
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, 
бр. 111/09, 92/11 и 93/12), став I тачка 2. Упуства о методо-
логији за израду процене угрожености и планова заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС”, број 96/12) и члана 54. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донело је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРА-

ДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овим решењем одређују се привредна друштва и друга 

правна лица оспособљена за спровођење мера заштите и 
спасавања на територији града Београда (у даљем тексту: 
оспособљена правна лица).

Члан 2.
Оспособљена правна лица у смислу члана 1. овог ре-

шења су:

Редни
број

Назив привредног – 
правног лица Седиште Задатак – мера заштите и

спасавња
1  2  3  4
1. ЈКП „Београдски 

водовод и канали-
зација”

Кнеза 
Милоша 27

оспособљавање оштећених објеката во-
доводне и канализационе мреже, снаб-
девање водом и контрола исправности

2.  ЈКП „Градске 
пијаце”

Живка
Карабиберо-
вића 3

одржавање и опремање пијаца и обје-
ката на пијацама за продају пољопри-
вредно-прехрамбених производа на 
велико и мало

3. ЈКП „Београдске 
електране”

Савски 
насип 11

оспособљавање оштећених објеката и 
инсталација топловодне мреже

4. ЈКП „Паркинг 
сервис”

Краљице 
Марије 7

пренос непрописно паркираних возила, 
возила из саобраћајних несрећа и 
хаварисаних, средствима механиза-
ције помаже у великим закречењима, 
елементарним непогодама и др.

5. ЈКП „Градска 
чистоћа”

Мије Коваче-
вића 4

одношење свих врста отпадних мате-
рија, допремање воде у цистернама и др.

6. ЈКП „Погребне 
услуге”

Рузвелтова 50 сахрањивање умрлих и страдалих 
грађана

7. ЈКП „Градско зеле-
нило”

Мали Кале-
мегдан 8

уклањање порушеног дрвећа са улица и 
саобраћајница, зграда, електро-мреже и 
других обеката

8. ЈКП „Београд-пут” Доситејева 21 оспособљавање оштећених саобраћај-
ница, раскрчивање рушевина на 
саобраћајницама као и довођење 
оштећених саобраћајних објеката у 
исправно стање

9. ЈКП „Градско стам-
бено”

Данијелова 33 оспособљавање оштећених инсталација 
у стамбеним објектима

 10. ГСП Београд Књегиње 
Љубице 41

превоз становништва, одржавање ин-
сталација и уређаја електросаобраћајне 
и путне мреже на линијама градског 
превоза

 11. ЈПП „Београдводе” Светозара 
Ћоровића 15

одржавање објеката за заштиту од 
поплава (насипи, регулационе грађеви-
не, бране , акумулације, одводни кана-
ли, дренажни бунари, уставе и црпне 
станице), одбрамбених линија (насипи, 
кеј и регулација корита водотока) и др.

 12. Предузеће за водне 
путеве „Иван Милу-
тиновић”

Гаврила 
Принципа 22а

оспособљавање оштећених објеката, 
пристаништа, прилазних путева, раш-
чишћавање водених путева

 13. ЈДП „Студио „Б” Масарикова 5 информисање становништва
 14. ЈП Електродистри-

буција
Београд

Масарикова 
1-3

оспособљавање електричне мреже у 
оштећеним објектима

15. Градски центар за
социјални рад

Руска 4 мере социјалног збрињавања угро-
жених категорија становништва на 
подручју града

1  2  3  4
16. Градска организа-

ција Црвеног крста
Симина 9 предузимање мера на збрињавању 

повређених и оболелих
17. Планинарски савез 

Београда
Змаја од 
Ноћаја 9

организовање и учешће у акцијама спа-
савања повређених из високих објеката 
и са висине

18. Ронилачки савез 
Београда

Поп Лукина 4 спасавање на води и под водом

19. ДП Београдски сајам Бул. Војводе 
Мишића 14

прихват и збрињавање угрожених и 
настрадалих

20. ЈП „Ада Циганлија” Ада
Циганлија 2

деконтаминација становништва

21. СРЦ „Ташмајдан” Илије Гараша-
нина 26

прихват, збрињавање и деконтамина-
ција становништва

22. Факултет ветери-
нарске медицине

Булевар Осло-
бођења 18

прати хигијенско-епидемиолошку 
ситуацију и предузима превентивне и 
оперативне мере за заштиту животиња

23. Ветеринарска стани-
ца Београд

Бул.деспота 
Стевана 119

прикупљање и превоз угинулих 
животиња, тријажа и пружање помоћи 
оболелим животињама

24. Завод за биоциде 
и медицинску 
екологију

Требевићка 16 предузимање мера дезифекције, дезин-
секције и дератизације

25. Центар за испити-
вање намирница 
д.о.о.

Змаја од 
Ноћаја 11

техничко испитивање и анализе 
(остатка метала и металоида); анализа 
адитива; анализа резидуа пестицида и 
инсектицида; анализа микротоксина; 
анализа параметара квалитета и др.

26. ЈП ПКБ Корпора-
ција

Индустријско 
насеље бб 
Падинска 
Скела

РХБ контрола, асанација терена 
заштита биља и животиња и производа 
биљног и животињског порекла

27. Клинички центар 
Србије

Пастерова 2 здраствене услуге

28. КБЦ „Др. Драгиша 
Мишовић – Дедиње”

Хероја Мила-
на Тепића 1

здраствене услуге

29. КБЦ „Бежанијска 
коса”

Бежанијска 
коса бб

здраствене услуге

30. КБЦ „Земун” Вукова 9 здраствене услуге
31. КБЦ Звездара Димитрија 

Туцовића 161
здраствене услуге

32. Универзитетска 
дечија клиника

Тиршова 10 здраствене услуге

33. Институт за 
здраствену заштиту 
мајке и детета „Др. 
Вукан Чупић”

Радоја
Дакића 6-8

здраствене услуге деце

34. Градски завод за 
јавно здравље

Бул. деспота 
Стефана 54

праћење хигијенско-епидемиолошке си-
туације на територији града, предузимање 
потребних мера за заштиту здравља људи

35. Градски завод за 
хитну медицинску 
помоћ

Франше 
д‘Епереа 5

указивање хитне медицинске помоћи 
на терену и санитетски транспорт

36. Апотека „Београд” Бојанска 16 снадбевање лековима
37. Саобраћајни инсти-

тут ЦИП д.о.о.
Немањина 6/4 испитивање терена бушењем и сонди-

рањем, просторно планирање, пројек-
товање грађевинских и других објеката, 
техничко испитивање и анализе

38. Институт за 
водопривреду „Јаро-
слав Черни” а.д.

Јарослава 
Черног 80
Пиносава

истраживање и развој у природним и 
техничко-технолошким наукама

39. Институт за нукле-
арне науке Винча

Мике Петро-
вића Аласа 
12-14

научно истраживачка делатност
у области нуклеарних наука – заштита 
од зрачења и др.

40. „Геомагнетски 
завод” Брестовик

Пут за Умчаре 
3 Брестовик

обављање стручних послова из области 
геомагнетизма и аерономије

41. ГП „Напред” а.д. Бул.Михајла 
Пупина 115

рашчишћавање саобраћајница, спаса-
вање из рушевина

42. Енергопреојект-нис-
коградња а.д.

Бул.Михајла 
Пупина 12

рашчишћавање рушевина

43. Енергопројект-висо-
коградња а.д.

Бул.Михајла
Пупина 12

рашчишћавање рушевина

44. ГП „Гемакс” д.о.о. Бањички 
венац 28б

рашчишћавање рушевина

45. ГП Ратко Митровић 
– Нискоградња д.о.о.

Савски 
насип 1-3

рашчишћавање рушевина

46. Предузеће „Мос-
тоградња” а.д.

Влајковићева 
19а

оспособљавање оштећених мостова 
и прилаза мостовима, отклањања 
порушене конструкције мостова, поста-
вљање прелаза преко река
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1  2  3  4
47. ГП „Планум” 22. октобра 15 

Земун
рашчишћавање рушевина

48. Предузеће за путеве 
Београд

Видска 24 рашчишћавање рушевина, оспособља-
вање подвожњака, надвожњака и 
саобраћајница

49. „Монтера” д.о.о. Панчевачки 
пут 27

рашчишћавање рушевина

50. Хотел „Рекс” д.о.о. Сарајевска 37 исхрана и смештај људства
51. Хотел „Бристол” Карађорђе-

ва 50
исхрана и смештај људства

52. Хотел „Славија” 
д.о.о. 

Светог Саве 
1-9

исхрана и смештај људства

53. Хотел „Путник” 
Београд д.о.о

Палмира 
Тољатија 9

исхрана и смештај људства

54. Друштво за хотел-
ско-туристичку 
и угоститељску 
делатност – хотел 
„Шумадија”

Шумадијски 
трг 8

исхрана и смештај људства

55. Мотел „Тара” Зрењанински 
пут 151 б

исхрана и смештај људства

56. Радничко прихвати-
лиште д.о.о

Устаничка 125 исхрана и смештај људства

57. Геолошки институт 
Србије

Ровињска 12 геолошка испитивања

58. Горска служба спа-
савања Београд

Палмира 
Тољатија 2

спасавање људи из неприступачних 
терена

59. „АЛП Пројект 
Систем” д.о.о.

17. октобра 28 радови на висини, спасавање-еваку-
вација

60. ЈКП „Јавно осве-
тљење”

Булевар 
краља Алек-
сандра 73а

одржавање мреже јавног осветљења

1  2  3  4
61. ЈП за склоништа Бул.Михајла 

Пупина 117а
склањање угроженог становништва

62. Ватрогасни савез 
Београда

Мије Коваче-
вића 2-4

спасавање људи и добара од пожара и 
рушевина

63. Национална 
асоцијација за 
безбедност, кризне и 
ванредне ситуације 
„Безбедна Србија”

Петнаестог 
маја
Број 13б
Гроцка 
– Београд

 Израда процене угрожености и пла-
нова заштите и спасавања, обучавање 
грађана и припадника ЈЦЗ о органа ЈЛС

64. „Арена Београд” 
д.о.о.

Бул.Арсенија 
Чарнојевића 
58 Нови 
Београд

Прихват и смештај угроженог стано-
вништва

65. СЦ „Пинки Земун” 
Београд

Градски 
парк 2
Београд – 
Земун

Прихват и смештај угроженог стано-
вништва

66. Спортска хала 
„ФМП” Железник

Лазаревач-
ки друм 2 
Београд – 
Железник

Прихват и смештај угроженог стано-
вништва

Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Градско веће града Београда
Број 87-1002/14-ГВ, 11. децембра 2014. године

Члан Градског већа
Андреја Младеновић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПАЛИЛУЛА

Скупштина градске општине Палилула на 17. седници 
одржаној 18. децембра 2014. године, на основу члана 2. Зако-
на о правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14), 
члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и чл. 25 и 67. Статута градске општине Па-
лилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08,16/10 и 
35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

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

ског правобранилаштва градске општине Палилула (у 
даљем тексту: Правобранилашво), надлежност, уређење и 
организација, као и друга питања од значаја за рад Oпштин-
ског правобранилаштва градске општине Палилула.

Члан 2.
Правобранилаштво је посебан орган који врши посло-

ве правне заштите имовинских права и интереса градске 
општине Палилула (у даљем тексту: општина).

Правобранилаштво је законски заступник 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 Београду, Таковска 
улица број 12.

Члан 3.
Правобранилаштво има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, са текстом по ободу, написа-

ним на српском језику, ћириличним писмом: Република 
Србија, Град Београд, Општинско правобранилаштво град-
ске општине Палилула, Београд и грбом Републике Србије 
у средини.

Штамбиљ је четвртастог облика са текстом: Република 
Србија, Град Београд, Општинско правобранилаштво град-
ске општине Палилула, број ________, Датум _________, 
Београд и грбом Републике Србије изнад текста.

Општински правобранилац и заменици општинског пра-
вобраниоца имају легитимацију којом пред судом, другим на-
длежним 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 издатих 
легитимација. 

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

Члан 4.
Органи општине дужни су да обавесте Правобранилаш-

тво о правној ствари у којима је оно овлашћено да предузи-
ма правне радње и правна средства ради остваривања њи-
хових права и интереса.

Органи општине дужни су да Правобранилаштву дос-
тављају све потребне податке, обавештења и доказе ради 
обављања функције коју врши, неодложно а најкасније у 
року од пет дана од дана када их Правобранилаштво пис-
меним путем затражи.



19. децембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 93 – 7

Члан 5.
Судови и други органи дужни су да у стварима у који-

ма је предвиђено заступање од стране Правобранилаштва, 
достављају сва писмена непосредно Правобранилаштву. 

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

II. ДЕЛОКРУГ РАДА

Члан 6.
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, за коjе Правобранилаштво има положај законског за-
ступника. 

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 општина оснивач, 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 7.
Приликом закључивања уговора које закључује општи-

на, посебно уговора из области имовинскоправних одно-
са и привредно правних уговора, Правобранилаштво даје 
правна мишљења у вези са појединачним уговором.

Правобранилаштво може давати мишљења у вези са 
правним питањима која су од значаја за рад субјеката из 
члана 2. ове одлуке, али дато мишљење не може стварати 
обавезу у поступању тих субјеката.

Правобранилаштво поступа по налозима и захтевима 
субјеката које заступа, које је дужно обавестити о предузе-
тим радњама у разумном року, који не може бити дужи од 
30 дана од дана пријема захтева.

Члан 8.
Правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно 

поднесе иницијативу за покретање поступка пред судом 
или другим надлежним органим поводом питања из своје 
надлежности.

У случајевима у којима то природа спора допушта, 
Правобранилаштво ће по прибављеној сагласности Већа 
општине, пре покретања парнице или другог поступка, од-
носно 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 које заступа.

Правна и физичка лица која имају намере да покрену 
поступак против лица из члана 2. ове одлуке, могу се обра-
тити Правобранилаштву са предлогом за споразумно ре-
шење спорног односа.

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

Члан 9.
Правобранилаштво у погледу повлачења, одрицања, 

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

Уколико се Правобранилаштво не слаже са писменим 
упутствима и налозима заступаног субјекта из става 1. овог 
члана, може образложено 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, Правобрани-
лаштво ће поступати по том упутству и налогу.

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

Члан 10.
Правобранилаштво је дужно да обавести Веће општине 

када прими тужбу против општине, као и других субјеката 
ближе наведених у члану 2. ове одлуке, чији захтев у новча-
ном износу прелази 5.000.000,00 динара.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 11.
Правобранилаштво представља и његовим радом руко-

води општински правобранилац градске општине Палилула.
Општински правобранилац има три заменика. 
Када је општински правобранилац одсутан или спречен 

да руководи Правобранилаштвом, замењује га заменик кога 
он одреди.

Заменик општинског правобраниоца може предузети 
сваку радњу у поступку пред судом и другим органима на 
коју је овлашћен општински правобранилац.

Члан 12.
За општинског правобраниоца може бити именовано 

лице које је држављанин Републике Србије, које испуња-
ва опште услове за рад у државним органима, које је завр-
шило правни факултет, има положени правосудни испит, 
достојан је правобранилачке функције и има најмање десет 
година радног 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 нај-
мање осам година радног искуства на пословима правне 
струке, после положеног правосудног испита.

Члан 13.
Општинског правобраниоца и заменике општинског 

правобраниоца именује Скупштина општине, на предлог 
председника општине.

Општински правобранилац се именује на пет година и 
може бити поново именован.

Заменик општинског правобраниоца посао заменика 
врши као сталну функцију.

Уколико је за општинског правобраниоца именовано 
лице из реда заменика општинског правобраниоца, на уп-
ражњено место неће бити именовано друго лице.

Члан 14.
Општински правобранилац и заменици општинског 

правобраниоца могу бити разрешени функције.
О разрешењу одлучује Скупштина општине, на образло-

жени предлог Већа општине.
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Члан 15.
Уколико општински правобранилац по истеку мандата 

не буде поново именован, или му положај престане на лични 
захтев, или буде разрешен функције пре истека мандата, име-
нује се за заменика општинског правобраниоца, под условом 
да је именован из реда заменика општинског правобраниоца.

 У случају да заменику општинског правобраниоца по-
ложај престане на лични захтев или буде разрешен функ-
ције, исти има право да буде распоређен на место правоб-
ранилачког помоћника.

Члан 16.
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.

IV. ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВУ

Члан 17.
Општински правобранилац руководи управом у Право-

бранилаштву и одговоран је за законит и благовремен рад 
Правобранилаштва. 

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

Број запослених и делокруг послова запослених у Пра-
вобранилаштву одређује општински правобранилац актом 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, на 
који сагласност даје Веће општине.

Члан 18.
У општинском Правобранилаштву раде правобрани-

лачки помоћници, правобранилачки приправници и друга 
лица запослена на административним пословима, значај-
ним за рад Правобранилаштва. 

Правобранилачки помоћници и правобранилачки при-
правници могу преузети радње заступања у поступку пред 
судом, органом управе или другим надлежним органом у 
границама писменог овлашћења општинског правобрани-
оца или заменика општинског правобраниоца.

Члан 19.
На заснивање радног односа, права, обавезе, стручно 

усавршавање, оцењивање и одговорност именованих и за-
послених лица у Правобранилаштву, примењују се прописи 
који уређују радне односе запослених у Управи општине, 
ако законом није другачије одређено.

О правима, обавезама и одговорностима именованих и 
запослених лица у Правобранилаштву, одлучује општински 
правобранилац у складу са законом и овом одлуком.

Члан 20.
Правобранилаштво у свом саставу има писарницу, која 

је организована по принципу судске писарнице.

Члан 21.
Остале административне послове (изузев послова писа-

рнице Правобранилаштва) за потребе Правобранилаштва 
врше одговарајућа одељења и службе у Управи општине.

Члан 22.
Правобранилаштво најкасније до 31. марта текуће годи-

не подноси Скупштини општине извештај о раду Правоб-
ранилаштва за претходну годину.

V. СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 23.
Средства за рад Правобранилаштва обезбеђују се у 

буџету општине.

Члан 24.
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 25.
На питања у вези са радом општинског Правобрани-

лаштва која нису уређена овом Одлуком, сходно се при-
мењују одредбе закона и других прописа који регулишу 
предметну област.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Општински правобранилац донеће у року од 60 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке акт о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места у Правобранилаш-
тву, уз сагласност Већа општине.

Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке, Јавно правобранилаш-

тво градске општине Палилула наставља са радом под на-
зивом Општинско правобранилаштво градске општине 
Палилула.

До именовања правобраниоца у складу са одредбама 
ове одлуке, послове општинског правобраниоца наставља 
да обавља јавни правобранилац градске општине Пали-
лула именован према одредбама одлуке о јавном правоб-
ранилаштву градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, број 30/I/2009). 

Именовањем општинског Правобраниоца у складу са 
одредбама ове Одлуке, престаје функција јавног право-
браниоца градске општине Палилула именованог у складу 
са одредбама Одлуке о јавном правобранилаштву градске 
општине Палилула („Службени лист града Београда”, број 
30/I/2009). 

Именовање општинског правобраниоца градске општи-
не Палилула у складу са одредбама ове одлуке извршиће се 
у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Заменици јавног правобраниоца градске општине Па-
лилула именовани према одредбама Одлуке о јавном пра-
вобранилаштву градске општине Палилула, настављају да 
обављају своју функцију као заменици општинског право-
браниоца градске општине Палилула у складу са одредбама 
ове одлуке.

Запослени у Јавном правобранилаштву градске општине 
Палилула настављају са радом до распоређивања запосле-
них у Општинском правобранилаштву градске општине 
Палилула, у складу са овом одлуком и актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Општинском 
правобранилаштву градске општине Палилула.

Овлашћење за заступање издато запосленима у Јавном 
правобранилаштву градске општине Палилула пре ступања 
на снагу ове одлуке, важи до истека рока од шест месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 28.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Од-

лука о јавном правобранилаштву градске општине Палилу-
ла („Службени лист града Београда”, број 30/I/2009).

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-6/2014-I-6-17-6, 18. децембра 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, с.р.

Скупштина градске општине Палилула на 17. седници 
одржаној 18. децембра 2014. године, на основу члана 47. и 
63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14) и члана 25. Статута градске општине Па-
лилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 
35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2014. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Палилула за 2014. 

годину („Службени лист града Београда”, бр. 57/14 и 74/14), 
члан 1. мења се, тако да гласи:

Буџет градске општине Палилула за 2014. годину, (у 
даљем тексту: буџет), састоји се од:

ОПИС Износ
(динара)

А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака
 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 
(кл. 7+8):

548.542.579

 1.1. Текући приходи (класа 7) у чему: 548.104.879
 – текући приходи буџета укључујући и донације 548.104.879
 – приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских 
корисника

 -

 1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8): 437.700
 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
(кл. 4+5):

572.481.406

 2.1. Текући расходи (класа 4) у чему: 527.559.855
 – текући буџетски расходи укључујући и донације 527.559.855
 – расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних
 буџетских корисника

 -

 2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)  у чему: 44.921.551
 – текући буџетски издаци са донацијама 44.921.551
 – издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџет-
ских  корисника

 -

 Буџетски суфицит / дефицит (кл. 7+8) – (кл. 4+5): -23.938.827
 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
 јавних политика) категорија 62

-

 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

984.000

 Укупан фискални суфицит / дефицит (7+8) – (4+5) +(92-62): -22.954.827
Б. Рачун финансирања
 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
 9227, 9228)

 -

ОПИС Износ
(динара)

 Примања од задуживања (категорија 91) -
 Неутрошена средства из претходних година 32.914.827
 Издаци за отплату главнице дуга (61) 9.960.000
 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
 спровођења јавних политика (део 62)

-

 Нето финансирање: 22.954.827

Члан 2.
Капитални издаци у 2014. години планирају се у износу 

од 44.921.551 динар и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2014
година

– износ –
(динара)

511 01 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ” – радови 32.453.808
511 13 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ” – радови 157.438
511 01 Замена врата на архивском простору 70.000
511 13 Замена врата на архивском простору 7.412
511 01 Спортска хала у П. Скели – пројекат вентилације 479.000
512 13 УК „Палилула” – електронска опрема за позориште 4.000
512 07 Опремање амбуланте за превентивне систематске 

прегледе у центру за лица која траже азил 
450.000

512 07 Опремање игралишта за децу и младе у центру за лица 
која траже азил 

450.000

512 01 Учешће општине у опремању амбуланте и игралишта 
за лица која траже азил

48.000

512 01 Машине и опрема (рачунари) 1.500.000
512 01 Машине и опрема (штампачи и мреже) 100.511
512 09 Машине и опрема (штампачи и мреже) 249.489
512 07 Машине и опрема (штампачи и мреже) 179.000
512 01 Управа општине – административна опрема 62.000
512 09 Управа општине – административна опрема 175.000
512 07 Управа општине – административна опрема– мати-

чари
299.760

512 13 Пројекат „Рециклажа није бламажа” 920
512 13 Електронска опрема – матичари 371.140
512 15 Електронска опрема – инспекције 12.863
512 07 Административна опрема – матична служба 27.310
512 01 ЈП „Пословни центар општине Палилула” админи-

стративна и спортска опрема
488.000

515 01 Лиценце 997.900
541 01 Уређење паркова на територији општине 6.338.000

УКУПНО 44.921.551

Члан 3.
У члану 3. износ „3.339.615” замењује се износом 

„3.366.998”, а износ „2.339.615” замењује се износом 
„2.366.998”.

Члан 4. 
У члану 4., „примања по врстама и издаци по основним 

наменама” утврђују се у следећим износима: 

Примања 
Економска
класифи-

кација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

321 Део пренетих средства из 
2013 године

- 32.914.827 32.914.827

 311 Капитал – ЈП „Пословни центар 
општине Палилула”

- - -

  Свега 3 : - 32.914.827 32.914.827
7 Текући приходи

71 Порези
711 Порез на зараде 316.919.511 - 316.919.511
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Економска
класифи-

кација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

711 Порези на доходак, добит и 
капиталне добитке
(од пољопривреде и шумарства) 

- - -

711 Порези на доходак, добит и 
капиталне добитке (на земљиште) 

330.000 - 330.000

711 Самодоприноси - - -
713 Порез на имовину 

(од непокретности)
140.779.664 - 140.779.664

 Свега 71 : 458.029.175 - 458.029.175
73 Донације и трансфери

732 Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа 
општина

- - -

733 Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа општина

- 785.220 785.220

733 Текући наменски трансфери од 
Републике у корист нивоа општина

- 900.000 900.000

733 Текући трансфери градова у 
корист нивоа општина

- 3.027.825 3.027.825

733 Капитални трансфери градова у 
корист нивоа општина

- - -

Свега 73 : - 4.713.045 4.713.045
74 Други приходи

741 Приходи од камата на средства
буџета општине 

2.000.000 - 2.000.000

742 Приходи од продаје добара и услуга
у корист нивоа општина

22.800.000 - 22.800.000

742 Приходи од давања у закуп
објеката Општине (са ПДВ-ом)

52.147.391 - 52.147.391

742 Општинске административне таксе 1.810.000 - 1.810.000
742 Приходи од делатности општин-

ских органа и организација
600.000 - 600.000

743 Приходи од новчаних казни у 
корист нивоа општина

200.000 - 200.000

743 Приходи од мандатних казни у 
корист нивоа општина

55.000 - 55.000

744 Текући добровољни
трансфери од правних лица

- - -

745 Остали приходи у корист нивоа
општина

2.400.000 - 2.400.000

  Свега 74 : 82.012.391 - 82.012.391
77 Меморандумске ставке

за рефундацију расхода
771 Меморандумске ставке - 1.921.976 1.921.976
772 Меморандумске ставке

из претходне године
- 1.428.292 1.428.292

  Свега 77 : - 3.350.268 3.350.268
  Свега 7 : 540.041.566 8.063.313 548.104.879

812 Примања од продаје покретне 
имовине

- 437.700 437.700

911 Примања од домаћих задуживања - - -
921 Примања од продаје домаће 

финансијске имовине
- 984.000 984.000

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 540.041.566 42.399.840 582.441.406

Издаци – Општи део 
Економска
класифи-

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора Укупно

 4 Текући расходи
 41 Расходи за запослене

 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

213.348.028 - 213.348.028

 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

38.859.946 - 38.859.946

 413 Накнаде у натури 5.420.000 - 5.420.000
 414 Социјална давања 2.010.599 3.395.002 5.405.601
 415 Накнаде трошкова за запослене 3.677.262 - 3.677.262
 416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи
1.188.000 581.400 1.769.400

  Свега 41 : 264.503.835 3.976.402 268.480.237

Економска
класифи-

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора Укупно

 42 Коришћење услуга и роба
 421 Стални трошкови 37.122.691 4.713.537 41.836.228
 422 Трошкови путовања 4.440.900 1.161.423 5.602.323
 423 Услуге по уговору 61.848.130 4.364.748 66.212.878
 424 Специјализоване услуге 11.264.113 6.450.961 17.715.074
 425 Текуће поправке и одржавање 12.175.455 3.615.864 15.791.319
 426 Материјал 12.361.094 1.127.180 13.488.274

  Свега 42 : 139.212.383 21.433.713 160.646.096
 43 Амортизација и употреба средстава 

за рад
 431 Амортизација некретнина и опреме - - -

  Свега 43 : - - -
 44 Отплата камата и пратећи трошко-

ви задуживања
 441 Отплата домаћих камата 4.735.000 - 4.735.000
 444 Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

  Свега 44 : 4.740.000 - 4.740.000
 46 Донације, дотације и трансфери

 463 Трансфери осталим нивоима 
власти

2.086.461 6.879.039 8.965.500

 465 Остале дотације и трансфери 16.473.256 - 16.473.256
  Свега 46 : 18.559.717 6.879.039 25.438.756

 47 Социјално осигурање и социјална 
заштита

 472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

1.286.720 785.220 2.071.940

  Свега 47 : 1.286.720 785.220 2.071.940
 48 Остали расходи

 481 Дотације невладиним организа-
цијама

15.264.194 5.593.082 20.857.276

 482 Порези, обавезне таксе и казне 40.430.500 13.211 40.443.711
 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова
900.000 374.841 1.274.841

 484 Накнада за штету насталу од еле-
ментарних непогода

- - -

 485 Накнада за штету насталу од стране 
државних органа

240.000 - 240.000

  Свега 48 : 56.834.694 5.981.134 62.815.828
 49 Средства резерве

 499 Средства резерве 
(стална и текућа)

3.366.998 - 3.366.998

  Свега 49 : 3.366.998 - 3.366.998
  Свега 4 : 488.504.347 39.055.508 527.559.855
 5 Издаци за нефинансијску имовину

 51 Основна средства
 511 Зграде и грађевински објекти 33.002.808 164.850 33.167.658
 512 Машине и опрема 2.198.511 2.219.482 4.417.993
 513 Остале некретнине и опрема - - -
 515 Нематеријална имовина 997.900 - 997.900

  Свега 51 : 36.199.219 2.384.332 38.583.551
 54 Природна имовина

 541 Земљиште 6.338.000 - 6.338.000
  Свега 54 : 6.338.000 - 6.338.000
  Свега 5 : 42.537.219 2.384.332 44.921.551
 6 Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине
 61 Отплата главнице

 611 Отплата главнице 9.000.000 960.000 9.960.000
  домаћим кредиторима
  Свега 61 : 9.000.000 960.000 9.960.000

 62 Набавка финансијске имовине
 621 Набавка домаће финансијске 

имовине
- - -

  Свега 62 : - - -
  Свега 6 : 9.000.000 960.000 9.960.000
  Укупни расходи: 540.041.566 42.399.840 582.441.406
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 5. став 1, износ „580.613.243” замењује се износом „582.441.406”.
У ставу 2. алинеја 2, износ „7.219.150” замењује се износом „8.063.313”
После алинеје 5, додаје се алинеја 6, тако да гласи: 
„– Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине планира се у износу од 984.000 – извор финанси-

рања 12.”
Табела „Издаци – посебан део” мења се тако да гласи:

ИЗДАЦИ – Посебни део 

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
ск

а
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Из буџета Из других
извора Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I        СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

070    Социјална помоћ угроженом  становништву
423  Услуге по уговору - 7.100 7.100
424  Специјализоване услуге 1.350.000 198.744 1.548.744
425  Текуће поправке и одржавање 1.400.000 - 1.400.000
463  Трансфери осталим  нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну  заштиту из буџета 959.032 785.220 1.744.252
481  Дотације невладиним организацијама 2.928.000 2.477.778 5.405.778
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема 48.000 900.000 948.000

 Извори финансирања  за функцију 070:
01  Приходи из буџета 6.685.032 - 6.685.032
13  Приходи из претходних година - 2.683.622 2.683.622
07  Донације од осталих нивоа власти - 1.685.220 1.685.220
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 070: 6.685.032 4.368.842 11.053.874

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

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.395.109 - 3.395.109
    412  Социјални доприноси на терет послодавца 622.830 - 622.830
    413  Накнаде у натури - - -

414  Социјална давања запосленима - 425.506 425.506
415  Накнаде трошкова за запослене 6.262 - 6.262

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 335.000 90.000 425.000
    421  Стални трошкови 886.891 - 886.891
    422  Трошкови путовања 200.000 - 200.000
    423  Услуге по уговору 5.583.086 1.538.050 7.121.136

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 608.000 - 608.000
444  Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

    463  Трансфери осталим нивоима власти 60.000 - 60.000
465  Остале дотације и трансфери 145.000 - 145.000

    481  Дотације невладиним  организацијама
    1    дотације политичким странкама 624.194 45.304 669.498
    2    дотације осталим непрофитним институцијама 8.492.000 500.000 8.992.000
    482  Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - 2.000
    484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

499  Средства резерве
1    стална резерва 1.000.000 - 1.000.000
2    текућа резерва 2.366.998 - 2.366.998

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 24.332.370 - 24.332.370
13  Приходи из претходних година - 2.171.238 2.171.238
07  Донације од осталих нивоа власти - 425.506 425.506
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 2.116 2.116

 Укупно за функцију 110: 24.332.370 2.598.860 26.931.230
160    Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

416  Награде запосленима и остали посебни расходи - 491.400 491.400
421  Стални трошкови - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
422  Трошкови путовања - - -

    423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - 106.500 106.500
481  Дотације невладиним организацијама - - -

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 597.900 597.900
08  Донације од невладиних организација и појединаца - - -

 Укупно за функцију 160: - 597.900 597.900
330    Судови

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.824.700 - 5.824.700
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.158.552 - 1.158.552
415  Накнаде трошкова за запослене 40.000 - 40.000
423  Услуге по уговору 1.066.000 - 1.066.000
465  Остале дотације и трансфери 107.100 - 107.100
483  Новчане казне и пенали по решењу судова 900.000 374.841 1.274.841

 Извори финансирања за функцију 330:
01  Приходи из буџета 9.096.352 - 9.096.352
13  Приходи из претходних година - 374.841 374.841

 Укупно за функцију 330: 9.096.352 374.841 9.471.193
360  Јавни ред и мир некласификован на другом месту

416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
423  Услуге по уговору 415.150 34.032 449.182
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 550.000 - 550.000

  472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за функцију 360:
01  Приходи из буџета 965.150 - 965.150
13  Приходи из претходних година - 34.032 34.032
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 360: 965.150 34.032 999.182

421    Пољопривреда
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање - 2.551.004 2.551.004
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за функцију 421:
01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - 2.551.004 2.551.004
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 421: - 2.551.004 2.551.004
450    Саобраћај

425  Текуће поправке и одржавање 1.061.000 835.888 1.896.888
511  Зграде и грађевински објекти - - -

 Извори финансирања за функцију 450:
01  Приходи из буџета 1.061.000 - 1.061.000
13  Приходи из претходних година - 835.888 835.888
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 450: 1.061.000 835.888 1.896.888
560  Заштита животне средине некласификована 

на другом месту
421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања 255.900 - 255.900
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 1.537.968 13.302 1.551.270
425  Текуће поправке и одржавање 310.000 - 310.000
426  Материјал 522.766 - 522.766
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним  организацијама 90.000 300.000 390.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
512  Машине и опрема - 920 920
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања за функцију 560:
01  Приходи из буџета 2.716.634 - 2.716.634
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13  Приходи из претходних година - 314.222 314.222
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 560: 2.716.634 314.222 3.030.856
620    Развој заједнице

421  Стални трошкови - - -
423  Услуге по уговору 400.000 - 400.000
424  Специјализоване услуге 437.215 5.560.857 5.998.072
425  Текуће поправке и одржавање 1.000.000 - 1.000.000
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -
511  Зграде и грађевински објекти 32.453.808 157.438 32.611.246
512  Машине и опрема - - -
513  Остале некретнине и опрема - - -
541  Земљиште 6.338.000 - 6.338.000
621  Набавка домаће  финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за функцију 620:
01  Приходи из буџета 40.629.023 - 40.629.023
13  Приходи из претходних година - 5.341.295 5.341.295
07  Донације од осталих нивоа власти - 377.000 377.000
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

     Укупно за функцију 620: 40.629.023 5.718.295 46.347.318
660  Послови становања и заједнице  некласификовани на другом месту

421  Стални трошкови - 24.000 24.000
 Извори финансирања за функцију 660:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје 

 финансијске имовине
- 24.000 24.000

   Укупно за функцију 660: - 24.000 24.000
810  Услуге рекреације и спорта

421  Стални трошкови 37.500 - 37.500
422  Трошкови путовања 165.000 - 165.000
423  Услуге по уговору 695.000 - 695.000
424  Специјализоване услуге 3.968.930 377.211 4.346.141
426  Материјал 206.328 - 206.328
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним  организацијама 2.753.000 1.550.000 4.303.000

 Извори финансирања за функцију 810:
01  Приходи из буџета 7.825.758 - 7.825.758
13  Приходи из претходних година - 1.927.211 1.927.211
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - - -

 Укупно за функцију 810: 7.825.758 1.927.211 9.752.969
820    Услуге културе

421  Стални трошкови - 4.348.955 4.348.955
423  Услуге по уговору - 619 619
424  Специјализоване услуге 300.000 300.847 600.847
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 11.654.156 - 11.654.156
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним  организацијама 240.000 330.000 570.000
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - 4.000 4.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће  финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за функцију 820:
01  Приходи из буџета 12.194.156 - 12.194.156
13  Приходи из претходних година - 4.983.452 4.983.452
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 969 969
   Укупно за функцију 820: 12.194.156 4.984.421 17.178.577

830    Услуге емитовања и издаваштва
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  421  Стални трошкови - - -
  423  Услуге по уговору 60.000 - 60.000

1  гласило „Палилула” 4.971.440 - 4.971.440
 Извори финансирања за функцију 830:

01  Приходи из буџета 5.031.440 - 5.031.440
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 830: 5.031.440 - 5.031.440

980    Образовање некласификовано на другом месту
  421  Стални трошкови - - -

422  Трошкови путовања 3.388.000 681.423 4.069.423
423  Услуге по уговору 1.560.000 243.840 1.803.840
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 1.988.000 - 1.988.000
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти 2.026.461 6.772.539 8.799.000
465  Остале дотације и трансфери 50.000 - 50.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 327.688 - 327.688
481  Дотације невладиним  организацијама 137.000 390.000 527.000
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -
621  Набавка домаће  финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за функцију 980:
01  Приходи из буџета 9.477.149 - 9.477.149
13  Приходи из претходних година - 8.087.802 8.087.802
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних 

  година
- - -

   Укупно за функцију 980: 9.477.149 8.087.802 17.564.951
 Извори финансирања за раздео I :

01  Приходи из буџета 120.014.064 - 120.014.064
13  Приходи из претходних година - 29.304.607 29.304.607
07  Донације од осталих нивоа власти - 3.085.626 3.085.626
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
12  Примања од отплате датих кредита и продаје 

 финансијске имовине
- 24.000 24.000

15  Неутрошена средства донација из претходних година - 3.085 3.085
   Укупно за раздео I : 120.014.064 32.417.318 152.431.382

II      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ
110    Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови

 и спољни послови
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.194.754 - 7.194.754
412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.239.654 - 1.239.654
415  Накнаде трошкова за запослене 180.000 - 180.000
423  Услуге по уговору 1.075.000 - 1.075.000
465  Остале дотације и трансфери 177.000 - 177.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 9.866.408 - 9.866.408
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 9.866.408 - 9.866.408
 Извори финансирања за раздео II :

01  Приходи из буџета 9.866.408 - 9.866.408
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II : 9.866.408 - 9.866.408

III      ВЕЋЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ
110    Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови

 и спољни послови
411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20.676.815 - 20.676.815
412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.701.536 - 3.701.536
415  Накнаде трошкова за запослене 221.000 - 221.000
423  Услуге по уговору - - -
465  Остале дотације и трансфери 402.000 - 402.000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 25.001.351 - 25.001.351
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 25.001.351 - 25.001.351
 Извори финансирања за раздео III :
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01  Приходи из буџета 25.001.351 - 25.001.351
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III : 25.001.351 - 25.001.351

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130    Опште услуге

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 161.209.650 - 161.209.650
412  Социјални доприноси на терет послодавца 29.387.374 - 29.387.374
413  Накнаде у натури 5.290.000 - 5.290.000
414  Социјална давања запосленима 1.920.599 2.969.496 4.890.095
415  Накнаде трошкова за запослене 2.610.000 - 2.610.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи 853.000 - 853.000
421  Стални трошкови 23.073.300 340.582 23.413.882
422  Трошкови путовања 395.000 480.000 875.000
423  Услуге по уговору 37.109.454 2.541.107 39.650.561
424  Специјализоване услуге 40.000 - 40.000
425  Текуће поправке и одржавање 3.092.455 228.972 3.321.427
426  Материјал 9.563.000 1.102.317 10.665.317
441  Отплата домаћих камата 4.450.000 - 4.450.000
444  Пратећи трошкови задуживања - - -
465  Остале дотације и трансфери 3.085.000 - 3.085.000
472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481  Дотације невладиним  организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 264.500 13.211 277.711
483  Новчане казне и пенали по  решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
485  Накнада за штету насталу од стране државних органа 240.000 - 240.000
511  Зграде и грађевински објекти 70.000 7.412 77.412
512  Машине и опрема 1.662.511 1.314.562 2.977.073
513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 997.900 - 997.900
611  Отплата главнице домаћим  кредиторима 9.000.000 960.000 9.960.000

 Извори финансирања за функцију 130:
01  Приходи из буџета 294.313.743 - 294.313.743
13  Приходи из претходних година - 3.569.409 3.569.409
02  Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 4.977.687 4.977.687
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - 437.700 437.700
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске 

 имовине
- 960.000 960.000

15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863
 Укупно за функцију 130: 294.313.743 9.957.659 304.271.402

150    Опште јавне услуге – истраживање и развој
421  Стални трошкови 160.000 - 160.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору 4.000 - 4.000
426  Материјал 78.000 24.863 102.863
465  Остале дотације и трансфери - - -
481  Дотације невладиним  организацијама - - -
512  Машине и опрема - - -

 Извори финансирања за функцију 150:
01  Приходи из буџета 242.000 - 242.000
13  Приходи из претходних година - 24.863 24.863
06  Донације од међународних  организација - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 150: 242.000 24.863 266.863
160    Опште јавне услуге које нису  класификоване на другом месту

421  Стални трошкови 8.114.000 - 8.114.000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 255.000 - 255.000
426  Материјал 140.000 - 140.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
483  Новчане казне и пенали по  решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
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511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина - - -

 Извори финансирања за функцију 160:
01  Приходи из буџета 8.509.000 - 8.509.000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
   Укупно за функцију 160: 8.509.000 - 8.509.000

4.1    ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”
410   Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.047.000 - 15.047.000
412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.750.000 - 2.750.000
413  Накнаде у натури 130.000 - 130.000
414  Социјална давања запосленима 90.000 - 90.000
415  Накнаде трошкова за запослене 620.000 - 620.000
416  Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
421  Стални трошкови 4.851.000 - 4.851.000
422  Трошкови путовања 37.000 - 37.000
423  Услуге по уговору 8.909.000 - 8.909.000
424  Специјализоване услуге 3.630.000 - 3.630.000
425  Текуће поправке и одржавање 3.069.000 - 3.069.000
426  Материјал 1.243.000 - 1.243.000
431  Амортизација некретнина и опреме - - -
441  Отплата домаћих камата 285.000 - 285.000
463  Трансфери осталим нивоима власти - - -
465  Остале дотације и трансфери 303.000 - 303.000
481  Дотације невладиним  организацијама - - -
482  Порези, обавезне таксе и казне 40.164.000 - 40.164.000
483  Новчане казне и пенали по  решењу судова - - -
484  Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511  Зграде и грађевински објекти 479.000 - 479.000
512  Машине и опрема 488.000 - 488.000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће  финансијске имовине - - -

 Извори финансирања за функцију 410:
01  Приходи из буџета 82.095.000 - 82.095.000
13  Приходи из претходних година - - -
02  Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 410: 82.095.000 - 82.095.000

 Извори финансирања за главу 4.1:
01  Приходи из буџета 82.095.000 - 82.095.000
13  Приходи из претходних година - - -
02  Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.1: 82.095.000 - 82.095.000

 Извори финансирања за раздео IV:
01  Приходи из буџета 385.159.743 - 385.159.743
13  Приходи из претходних година - 3.594.272 3.594.272
02  Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 4.977.687 4.977.687
08  Донације од невладиних  организација и појединаца - - -
09  Примања од продаје нефинансијске имовине - 437.700 437.700
12  Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине - 960.000 960.000
06  Донације од међународних организација - - -
15  Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863
   Укупно за раздео IV : 385.159.743 9.982.522 395.142.265

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-6/2014-I-6-17-1, 18. децембра 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.
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Скупштина градске општине Палилула на 17. седници 
одржаној 18. децембра 2014. године, на основу чл. 25. и 55. 
Статута градске општине Палилула („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и члана 44. Пословника 
Скупштине градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, број 48/08), констатовала је и донела   

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА НЕНАДУ 

ЂУРЂЕВИЋУ ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ

1. Констатује се да је престала функција члана Већа 
градске општине Палилула Ненаду Ђурђевићу, на сталном 
раду у градској општини Палилула, због поднете оставке, 
дана 17. децембра 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-6/2014-I-6-17-3, 18. децембра 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.

Скупштина градске општине Палилула на 17. седници одр-
жаној 18. децембра 2014. године, на основу члана 45. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
чл. 25. и 51. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и чл. 36, 38. и 39. 
Пословника Скупштине градске општине Палилула („Служ-
бени лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИ-

ЛУЛА 

1. Бира се Ненад Стојић, електротехничар аутоматике, 
за члана Већа градске општине Палилула.

2. Именовани ће функцију обављати до истека мандата 
овог сазива Скупштине градске општине Палилула.

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

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-6/2014-I-6-17-4, 18. децембра 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.

Скупштинa градске општине Палилула на 17. седни-
ци одржаној 18. децембра 2014. године, на основу члана 14. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11) и члана 25. Статута градске општине 
Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 
35/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У СТАЛ-

НОМ САСТАВУ

1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске 
општине Палилула у сталном саставу („Службени лист гра-
да Београда”, број 49/2012) врши се следећа измена:

– Разрешава се Дејан Крањчевић, именован на предлог 
Демократске странке, функције члана Изборне комисије 

градске општине Палилула у сталном саставу, са 18. децем-
бром 2014. године.

– Именује се Немања Милошевић, на предлог Демократ-
ске странке, за члана Изборне комисије градске општине 
Палилула у сталном саставу, са 18. децембром 2014. године.

2. У осталом делу Решење о именовању Изборне коми-
сије градске општине Палилула у сталном саставу остаје не-
промењено.

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

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-6/2014-I-6-17-7, 18. децембра 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.

Скупштинa градске општине Палилула на 17. седници 
одржаној 18. децембра  2014. године, на основу чл. 7. и 8, 
а у вези са чланом 16. Одлуке о Јавном правобранилаштву 
градске општине Палилула („Службени лист града Београ-
да”, број 30/I/09) и члана 25. Статута градске општине Па-
лилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 
35/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Дејан Крањчевић, дипломирани правник са положе-
ним правосудним испитом, именује се за jавног правобра-
ниоца градске општине Палилула, на период од четири го-
дине.

2. Радни однос заснива се даном ступања на рад.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-6/2014-I-6-17-5, 18. децембра 2014. године

Председник 
Аца Јевтић, ср.

СТАРИ ГРАД

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на 
сeдници одржаној 18. децембра 2014. године, нa oснoву чла-
на 48. став 1. Зaкoнa о локалним изборима („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), члaнa 35. Статута град-
ске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, 
број 4/14) и члана 50. Пословника Скупштине градске 
општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 
9/11), на предлог Административне комисије, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Потврђује се мандат Браниславу Зецу, са изборне ли-
сте „Покренимо Стари град – Томислав Николић”.

Мандат почиње да тече даном потврђивања мандата. 
Мандат новоизабраном одборнику траје до истека ман-

дата одборника коме је престао мандат.
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2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-162/14, 18. децембра 2014. године

Председник 
Драган Видановић, ср.

Скупштина градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на 
седници одржаној 18. децембра 2014. године, на основу 
члана 2. ст. 4. и 53. Закона о државном правобранилаштву 
(„Службени гласник РС”, број 55/14), чл. 20. и 27. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14), чл. 35. и 77. тачка 21. Статута градске општине Ста-
ри град („Службени лист града Београда”, број 4/14 – пре-
чишћен текст), и члана 50. Пословника Скупштине („Служ-
бени лист града Београда”, број 9/11), доноси

ОДЛУКУ
О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТА-

РИ ГРАД

Основне одредбе

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

ранилаштва градске општине Стари град (у даљем тексту: 
Правобранилаштво), надлежност, уређење и организација, 
као и друга питања од значаја за рад Правобранилаштва.

Члан 2.
Правобранилаштво градске општине Стари град врши 

послове правне заштите имовинских права и интереса град-
ске општине Стари град (у даљем тексту: градска општина).

Правобранилаштво је законски заступник градске 
општине.

Правобранилаштво може на основу овлашћења да заступа 
јавна прадузећа и установе, чији је оснивач градска општина.

Функцију Правобранилаштва врше правобранилац 
градске општине Стари град и заменици правобраниоца 
градске општине Стари град.

Седиште Правобранилаштва је у Београду у ул. Маке-
донској бр. 42.

Обележја Правобранилаштва

Члан 3.
Правобранилаштво има печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, који садржи грб Републике 

Србије у средини, око којег је на српском језику ћирилич-
ким писмом исписан текст: „Република Србија – Град Бео-
град – градска општина Стари град – Правобранилаштво 
градске општине Стари град”.

Штамбиљ је четвртастог облика и садржи текст: „Репу-
блика Србија – Град Београд – градска општина Стари град 
– Правобранилаштво градске општине Стари град, број: 
____, датум:_______,________”.

Правобранилац, заменици правобраниоца, стручни, 
виши стручни и самостални стручни сарадници, као и пра-
вобранилачки приправници у вршењу послова из надлеж-
ности Правобранилаштва користе службену легитимацију.

Образац, изглед и начин употребе службене легитима-
ције ближе се одређује посебним актом, који доноси право-
бранилац.

Надлежност и делокруг

Члан 4.
Правобранилаштво предузима правне радње и користи 

правна средства пред судовима и другим надлежним ор-
ганима, ради остваривања и заштите имовинских права и 
интереса градске општине, њених органа и служби, и има 
положај законског заступника.

Правобранилаштво у својству пуномоћника предузима 
правне радње и користи правна средства пред судовима и 
другим надлежним органима, ради остваривања и зашти-
те имовинских права и интереса јавних предузећа и уста-
нова, чији је оснивач градска општина, као и других прав-
них лица, чије се финансирање обезбеђује у буџету градске 
општине. 

Правобранилаштво може предузимати радње у смислу 
става 2. овог члана, само уколико то није у супротности са 
интересима градске општине, односно у супротности са 
функцијом, коју врши Правобранилаштво.

Када у истом поступку учествују странке са супротста-
вљеним интересом, које према закону и овој одлуци засту-
па Правобранилаштво, а једна од тих странака је градска 
општина, Правобранилаштво ће заступати градску општину.

Када у истом поступку учествују странке са супротста-
вљеним интересом, које према закону и овој одлуци заступа 
Правобранилаштво, а ниједна од тих странака није градска 
општина, Правобранилаштво ће заступати странку, која је 
иницирала покретање поступка.

Члан 5.
Правобранилаштво може, лицима из члана 4. ове одлу-

ке, на њихов захтев давати правна мишљења поводом имо-
винско-правних питања.

Члан 6.
Органи и службе градске општине, као и друга правна 

лица, која заступа Правобранилаштво дужни су да Право-
бранилаштву благовремено достављају све податке, оба-
вештења и доказе потребне за обављање функције, коју врши.

Органи и службе су дужни да исправе из става 1 овог 
члана доставе у року од пет дана од дана када их Правоб-
ранилаштво затражи писаним путем, односно неодлож-
но, уколико је поступање Правобранилаштва условљено 
краћим роком.

Уколико услед непоштовања обавезе из става 3 овог чла-
на наступи штета за градску општину и друго правно лице, 
које заступа, Правобранилаштво ће о томе обавестити Веће 
градске општине, а од одговорног лица у том органу или 
правном лицу захтеваће накнаду причињене штете.

Поступање ради споразумног решавања спорног односа

Члан 7.
Правобранилаштво ће увек када природа спора то доз-

вољава, размотрити могућност предузимања мера и радњи 
у циљу мирног решења спорног односа и смањења трошко-
ва субјеката које заступа.

Члан 8.
Правобарнилаштво ће пре покретања поступка пред 

судом, органом управе или другим надлежним органом, 
односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други 
акт којим је покренут поступак против заступаног субје-
кта, размотрити могућност споразумног решавања спорног 
односа на своју иницијативу или на иницијативу супротне 
стране.
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Члан 9.
Правна и физичка лица, која имају намере да покрену 

поступак против лица из члана 4. ове одлуке, могу се обра-
тити Правобранилаштву предлогом за споразумно решење 
спорног односа.

Правобранилаштво ће предлог за споразумно решење 
спорног односа доставити ресорно надлежној оганизацио-
ној јединици Управе градске општине, односно субјекту ког 
заступа на разматрање и изјашњење.

Члан 10.
Разматрање могућности споразумног решавања спорног 

односа не ослобађа Правобранилаштво обавезе да у покре-
нутом судском, управном или другом поступку пред надлеж-
ним органом, благовремено предузме све потребне правне 
радње, а посебно законом предвиђене процесне радње.

Члан 11.
Правобранилаштво је овлашћено да у току поступка пред 

судовима и другим органима закључује судска и дуга пора-
внања на основу одлуке надлежног органа градске општине, 
односно другог правног лица које заступа по пуномоћју.

Извештаји и обавештења

Члан 12.
Правобранилаштво до 31. марта текуће године подноси 

Скупштини градске општине извештај о раду за претходну 
годину.

На писани захтев Скупштине, председника и Већа град-
ске општине, Правобранилаштво доставља извештај о 
поступању у појединим предметима.

Организација и рад Правобранилаштва

Члан 13.
Послове из надлежности Правобранилаштва обављају 

правобранилац и заменици правобраниоца.
Правобранилац руководи радом и представља Правоб-

ранилаштво.
Правобранилац је одговоран за правилан и благовремен 

рад Правобранилаштва и одлучује о правима из радних од-
носа запослених у Правобранилаштву.

Правобранилац доноси акт о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места.

Правобранилац за свој рад одговара председнику и 
Скупштини градске општине.

Заменик правобраниоца може предузети сваку радњу пред 
судом и другим органом, на коју је овлашћен правобранилац.

Заменик правобраниоца за свој рад одговара правобра-
ниоцу и Скупштини градске општине.

Када је правобранилац одсутан или спречен да руководи 
Правобранилаштвом, замењује га заменик кога он одреди.

Уколико правобранилац не одреди свог заменика, Пра-
вобранилаштвом руководи заменик кога одреди председ-
ник градске општине.

Члан 14.
Правобранилац и заменици остварују права из рад-

ног односа у складу са прописима који уређују положај за-
послених у локалној самоуправи.

Постављање правобраниоца и заменика правобраниоца

Општи услови

Члан 15.
За правобраниоца и заменика правобраниоца може 

бити постављено лице, које је држављанин Републике Ср-

бије, које испуњава опште услове за рад у државним орга-
нима, које је завршило правни факултет, положило право-
судни испит и достојно је правобранилачке функције.

Посебни услови

Члан 16.
За правобраниоца и заменика правобраниоца може 

бити постављено лице, које поред општих услова из чла-
на 15, има и најмање пет година радног искуства у правној 
струци, од чега најмање две године радног искуства после 
положеног правосудног испита.

Члан 17.
Правобраниоца и заменике правобраниоца поставља 

Скупштина градске општине.
Правобранилац се на предлог председника градске 

општине, поставља на период од пет година и може бити 
поново постављен.

Када правобранилац, који је на функцију постављен из 
редова заменика, по истеку мандата не буде поново поста-
вљен или буде разрешен функције пре истека мандата, осим 
у случају из члана 18. одлуке, поставља се за заменика пра-
вобраниоца.

Заменик правобраниоца се на предлог правобраниоца 
поставља на период од пет година и може бити поново по-
стављен.

Члан 18.
Правобранилац и заменик правобраниоца се разрешава 

када је осуђен за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или када несавесним и непро-
фесионалним радом наноси штету градској општини или 
другим лицима које заступа Правобранилштво. 

Члан 19.
Правобранилац и заменик правобраниоца могу бити 

разрешени и пре истека мандата.
О разрешењу одлучује Скупштина градске општине на 

предлог председника градске општине.
Предлог мора бити образложен и садржати разлоге због 

којих се разрешење предлаже.
Уз предлог за разрешење правобраниоца председник 

градске општине подноси предлог за постављење новог 
правобраниоца.

Правобранилац и заменик правобраниоца могу бити 
разрешени пре истека мандата и на лични захтев.

Члан 20.
Правобраниоцу и заменику правобраниоца престаје 

функција пре истека мандата:
– у случају смрти или трајног губитка радне способности;
– испуњењем услова за пензију.
Дан престанка функције из става 1 овог члана конста-

тује Скупштина градске општине на првој наредној сед-
ници после пријема обавештења о разлозима за престанак 
функције правобраниоца и заменика.

Запослени у Правобранилаштву

Члан 21.
У Правобранилаштву раде стручни, виши стручни и са-

мостални стручни сарадници, приправници и референт у 
писарници Правобранилаштва.

Број запослених и делокруг послова запослених из става 
1. овог члана у Правобранилаштву одређује правобранилац 
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актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места, на који сагласност даје Веће градске општине.

На заснивање радног односа, права и обавезе, стручно 
усавршавање, оцењивање и одговорност запослених у Пра-
вобранилаштву примењују се прописи који регулишу радне 
односе у локалној самоуправи.

Члан 22.
Правобранилаштво у свом саставу има писарницу, која 

је организована по принципу судске писарнице.

Члан 23.
Остале административне и пратеће стучне послове (фи-

нансијско-рачуноводствене, информатичке, послове јавних 
набавки и др.) за потребе Правобранилштва обављаће на-
длежна одељења и службе Управе градске општине.

Средства за рад Правобранилаштва

Члан 24.
Средства за рад Правобранилаштва обезбеђују се у 

буџету градске општине, на посебном разделу.

Члан 25.
Правобранилац потписује налоге и друга акта за испла-

ту и коришћење средстава из члана 24 одлуке и одговоран 
је за законито коришћење истих.

Члан 26.
Трошкови заступања у судском и управном поступку 

признају се Правобранилаштву по прописима о наградама 
и накнади трошкова за рад адвоката.

Приходи остварени од заступања предстваљају приход 
градске општине.

Члан 27.
На питања у вези са радом Правобранилаштва, која 

нису уређена овом одлуком, сходно се примењују одредбе 
закона и других прописа донетих у складу са Уставом и за-
коном.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 28.
Ступањем на снагу ове Одлуке Јавно правобранилаштво 

градске општине Стари град наставља са радом под нази-
вом Правобранилаштво градске општине Стари град.

Јавни правобранилац градске општине Стари град по-
стављен на основу Одлуке о јавном правобранилаштву 
општине Стари град („Службени лист града Београда”, бр. 
36/04, 13/09) наставља са радом као правобранилац градске 
општине Стари град, до истека мандата.

Заменици јавног правобраниоца постављени на ос-
нову Одлуке о јавном правобранилаштву општине Ста-
ри град („Службени лист града Београда”, бр. 36/04, 13/09) 
настављају са радом као заменици правобраниоца градске 
општине Стари град, до истека мандата. 

Члан 29.
Правобранилац ће Правилник о унутрашњој органи-

зацији и систематизацији радних места донети у року од 
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, уз претходно 
прибављену сагласност Већа градске општине.

Члан 30.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о јавном правобранилаштву општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, бр. 36/04, 13/09).

Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-162/14, 18. децембра 2014. године

Председник 
Драган Видановић, ср.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду 
нa сeдници одржаној дана 18. децембра 2014. гoдинe, нa 
oснoву чл. 47. и 63. Закона о буџетском систему („Службе-
ни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 
и 63/13 – исправка и 108/13 ), члана 32. Зaкoнa о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 15. и 
35. Статута градске општине Стари град („Службени лист 
града Београда”, број 4/14 – други пречишћени текст) и чла-
на 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Бе-
ограда”, број 9/11) на предлог Већа градске општине Стари 
град, доноси

ОДЛУКУ 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 

2014. годину („Службени лист града Београда”, број 60/14), 
„Општи део”, члан 2. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета у 2014. години утврђују 
се у износу од 945.459.944 динара и чине их: приходи из буџета 
у износу од 914.468.800 динара који су утврђени Одлуком Од-
луке о обиму средстава за вршење послова Града и градских 
општина и утврђивању прихода и примања који припадају 
Граду, односно градским општинама у 2014. години („Службе-
ни лист града Београда”, број 50/14) – извор финансирања 01; 
прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода из 
претходне године (ек. класификација 772) у износу од 3.750.000 
динара – извор финансирања 01; прихода од меморандумских 
ставки за рефундацију расхода (ек. класификација 771) у из-
носу од 250.000 динара – извор финансирања 07; прихода од 
продаје роба и услуга (сопственог прихода) индиректног ко-
рисника буџетских средстава Установе културе „Пароброд” у 
укупном износу од 6.313.151 динар – извор финансирања 04; 
донације од међународне организације за пројекат „Strategic” у 
износу од 2.880.526 динара – извор финансирања 06; трансферa 
од других нивоа власти (Града и Комесаријата за избеглице) у 
износу од 2.275.000 динара – извор финансирања 07; примања 
од продаје финансијске имовине (отплате датих кредита у из-
носу од 1.577.000 динара – извор финансирања 12; пренетих 
средстава из претходне године у укупном износу од 11.527.389 
динара – извор финансирања 13, и неутрошених средства до-
нација из претходне године у износу од 2.418.078 динара – из-
вор финансирања 15. Наведени приходи и примања предста-
вљају обим средстава за финансирање јавних расхода.

Укупно распоређена средства из става 1. износе 
945.459.944 динара”.
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Члан 2.
Члан 5. Одлуке, мења се и гласи: 
„Примања и издаци буџета градске општине Стари град за 2014. годину по врстама, утврђују се у следећим износима:
Табела 1.

  Опис Шифра 
економске класификације

Средства планирана 
Одлуком о буџету за 

2014 годину

Средства буџета планирана 
Првим ребалансом за пери-

од I-XII 2014. године

Средства буџета планирана 
Другим ребалансом за период 

I-XII 2014. године

1 2 3 4 5

 I. Укупни приходи и примања буџета (3+7+8+9) 869.387.493 915.550.944 945.459.944

Приходи из буџета – Извор 01 (A+Б) 7 845.830.575 887.050.000 914.468.800

 A. Приходи за општу потрошњу 7 560.028.253 583.050.000 587.468.800

 1. Порез на доходак 711 218.720.138 225.000.000 220.000.000

 – Порез на зараде 711110 218.720.138 225.000.000 220.000.000

 – Самодопринос на територији општине 711181 0 0 0

2. Порез на имовину 713 79.086.510 80.000.000 80.000.000

 – Порез на имовину 713 79.086.510 80.000.000 80.000.000

3. Трансфери других нивоа власти 733 0 0 0

 – Трансфери од других нивоа власти (извор 01) 733 0 0 0

3. Приходи од имовине 741 3.000.000 7.000.000 7.000.000

 – Камате (извор 01) 741100 3.000.000 7.000.000 7.000.000

4. Приходи од продаје добара и услуга 742 184.759.800 200.000.000 146.000.000

 – Приход од закупа пословног простора (део који се 
односи на ПДВ) 

742152 110.759.800 120.000.000 127.000.000

 – Приходи од општинских административних такси 
(извор 01)

742251 4.000.000 4.000.000 4.000.000

 – Приходи општинских органа управе (извор 01) 742351 70.000.000 76.000.000 15.000.000

 5. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 4.500.000 1.050.000 2.200.000

 – Приходи од новчаних казни (извор 01) 743351 1.500.000 250.000 300.000

 – Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 3.000.000 800.000 1.900.000

6. Текући добровољни трансфери од физ и правних 
лица

744 0 0 268.800

 – Текући добровољни трансфери у корист нивоа
 општине

744151 0 0 268.800

 7. Мешовити и неодређени приходи 745 69.961.805 70.000.000 132.000.000

 – Остали приходи у корист нивоа општине 745151 69.961.805 70.000.000 132.000.000

Б. Приходи за наменску потрошњу 7 285.802.322 304.000.000 327.000.000

 – Закуп пословног простора (део без ПДВ– нето) 742152 285.802.322 304.000.000 327.000.000

B. Остали приходи за потрошњу (73+745+77) 9.364.451 13.158.477 15.468.677

1. Донације и трансфери 73 696.700 4.395.526 5.155.526

 – Донације од међународних организација (извор 06) 732 0 2.880.526 2.880.526

 – Текући трансфери од града (извор 07) 733 671.700 1.200.000 1.600.000

 – Капитални трансфери од града (извор 07) 733 0 0 0

 – Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07) 733 25.000 315.000 675.000

 – Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07) 733 0 0 0

 2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) 
УК „Пароброд” (извор 04)

745151 6.167.751 6.262.951 6.313.151

 3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 2.500.000 2.500.000 4.000.000

 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 07) 771111 250.000 250.000 250.000

 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 01) 772114 2.250.000 2.250.000 3.750.000

Укупни текући приходи (А+Б+В) 7 855.195.026 900.208.477 929.937.477

Примања (8+9+3) 14.192.467 15.342.467 15.522.467

Примања од продаје нефинансијске имовине 
(извор 9)

81 0 0 0

Примања од продаје финансијске имовине 
(извор 12)

92 247.000 1.397.000 1.577.000

 – Отплата стамбених кредита 921651 1.150.000 1.300.000

 – Отплата кредита (зимница) 921651 247.000 277.000

Пренета средства из претходних година (извор 13) 321 11.527.389 11.527.389 11.527.389

Неутрошена средства донација из претходне године 
(извор 15)

321 2.418.078 2.418.078 2.418.078

 а. Неутрошена средства донације за пријекат” J dont fall” 
1.818.078 динара

 б. Неутрошена средства донације УК „Пароброд” 600.000 
динара
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1 2 3 4 5

 II. Укупни расходи и издаци буџета (4+5+6) 869.387.493 915.550.944 945.459.944

1. Текући расходи 4 847.805.416 893.489.341 924.068.341

 1.1. Расходи за запослене 41 272.672.761 276.702.097 277.311.087

 1.2. Коришћење роба и услуга 42 211.867.782 236.597.371 253.009.211

 1.3. Субвенције јавном предузећу 45 48.600.000 48.600.000 60.200.000

 1.4. Социјална заштита из буџета 47 13.025.000 14.015.000 14.015.000

 1.5. Остали расходи 48+49 205.863.500 201.758.500 189.110.442

 1.6.Трансфери 4631+4641 95.776.373 115.816.373 130.422.601

2. Капитални издаци 5 21.335.077 22.061.603 21.391.603

3. ИЗДАЦИ за набавку финансијске имовине 6 247.000 0 0

III. Примања од продаје финансијске имовине умањена за 
износ датих кредита

       

1. Примања по основу отплате кредита 92 247.000 1.397.000 1.577.000

2. Износ датих кредита 62 247.000 0 0

 IV. Разлика (1-2) 92-62 0 1.397.000 1.577.000

 V. Буџетски дефицит – суфицит 7-(4+5) -23.309.918 -28.500.944 -15.522.467

Примарни дефицит – суфицит (7+8-7411)
35

-26.309.918 -35.500.944 -22.522.467

Укупни фискални резултат

VI. Промена стања на рачуну V+IV -23.309.918 -27.103.944 -13.945.467

VIII. Нето финансирање ( IV – VI) = – V   23.309.918 28.500.944 15.522.467

Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања 
у износу од 15.522.467 динара покрива се из: прихода од 
донација (извор 06) у износу од 2.880.526 динара, текућих 
трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од 
2.275.000 динара, прихода од продаје роба и услуга (соп-
ственог прихода) УК „Пароброд” (извор 04) у износу од 
6.313.151 динар, прихода од меморандумских ставки за ре-
фундацију расхода из претходне године (ек. класификација 
772) у износу од 3.750.000 динара – извор финансирања 01; 
прихода од меморандумских ставки за рефундацију рас-
хода (ек. класификација 771) у износу од 250.000 динара 
– извор финансирања 07; примања од продаје финансијс-
ке имовине (извор 12) у износу од 1.577.000 динара, пре-
нетих средстава из претходних година (извор 13) у износу 
од 11.527.389 динара и неутрошених средстава донација из 
претходне године (извор 15) у износу од 2.418.078 динара. 

Укључивањем наведених прихода и примања у изно-
сима из става 2. овог члана, исказани приходи и примања 
буџета за 2014. годину су уравнотежени са исказаним рас-
ходима и издацима.

Члан 3.
Члан 6. одлуке се мења и гласи:
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим 

износима:
Табела 2.

Економска 
класификација Врста издатака 

Средства буџета планира-
на Другим ребалансом за 
период I-XII 2014. године

1 2 3
41 Издаци за запослене

411 Плате, накнаде и додаци за запослене 205.899.687
412 Социјални допринос послодавца 37.869.534
413 Накнаде у натури 4.100.000
414 Социјална давања запосленим 13.870.010
415 Накнаде за запослене 9.860.696
416 Посебни расходи 4.216.160
417 Посланички додатак 1.495.000

Укупно 41: 277.311.087
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 36.335.644

1 2 3
422 Трошкови пословних путовања 1.785.000
423 Услуге по уговорима 65.577.168
424 Специјализоване услуге 29.913.154
425 Текуће поправке и одржавање 103.556.750
426 Материјал 15.841.495

Укупно 42: 253.009.211
45 Субвенције јавним предузећима

451 Субвенције јавном предузећу 60.200.000
Укупно 45: 60.200.000
46 Дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 114.166.373
464 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања
12.050.000

465 Остале текуће дотације и трансфери 4.206.228
Укупно 46: 130.422.601
47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

14.015.000

Укупно 47: 14.015.000
48 Остали расходи

481 Дотације невладиним организацијама 19.200.000
482 Остали порези 162.532.500
483 Новчане казне по решењу судова 2.000.000
484 Накнада штете за елементарне 

непогоде
525.000

485 Накнада штете за штету нанету од 
стране државних органа

50.000

Укупно 48: 184.307.500
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 4.802.942
Укупно 49: 4.802.942
51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти 11.150.000
512 Машине и опрема 4.541.353
513 Остала основна средства 250
515 Нематеријална имовина 5.700.000

Укупно 51: 21.391.603
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 0
  Укупно 62: 0
  Укупни расходи: 945.459.944
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Члан 4.
Члан 7. одлуке, „Посебни део буџета”, мења се и гласи :
„Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:
Табела 3.
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Средства 
планирана 
одлуком о 
буџету за 

2014 годину

Средства 
планирана 
ребалан-

сом за 2014 
годину

Средства 
буџета из 
текућих 
прихода

Средства 
буџета из 

осталих из-
вора 01 (мем. 
ставке) 04, 06, 

07, 13 и 15

Укупна средства 
(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1           СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ          

110 Извршни и законодавни органи
411 1 Плате и додаци запослених 1.875.000 1.875.000 1.875.000 0 1.875.000
412 2 Социјални допринос на терет послодавца 400.000 400.000 400.000 0 400.000
413 3 Накнаде у натури (маркице за превоз) 10 10 10 0 10
414 4 Социјална давања запосленима 10 10 10 0 10
415 5 Накнаде за запослене

– накнаде за превоз
– осигурање запослених

60.000 60.000 60.000 0 60.000

417 6 Посланички додатак 
– извор 01 1.295.000 динара 
– извор 13 200.000 динара

1.495.000 1.495.000 1.295.000 200.000 1.495.000

423 7 Услуге по уговорима 1.500.000 1.500.000 1.475.000 0 1.475.000
465 7a Остале текуће дотације и трансфери 25.000 0 25.000
481 8 Дотације невладиним организацијама 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета  6.130.020 6.130.020
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 200.000 200.000

Укупно за функцију 110 6.330.020 6.330.020 6.130.020 200.000 6.330.020
160 Изборна комисија

421 9 Стални трошкови 50 50 50 0 50
423 10 Услуге по уговору 299.700 299.700 0 299.700 299.700
426 11 Материјал 50 50 50 0 50

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 100 100
07 Трансфери других нивоа власти 299.700 299.700

Укупно за функцију 160 299.800 299.800 100 299.700 299.800
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 6.629.820 6.629.820 6.130.120 499.700 6.629.820

2           ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ          
010 Социјална заштита

424 12 Здравствена заштита по уговору 10.000.000 10.500.000 8.800.000 1.000.000 9.800.000
Извори финансирања за функцију 010

01 Приходи из буџета 8.800.000 8.800.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.000.000 1.000.000

 Укупно за функцију 010 10.000.000 10.500.000 8.800.000 1.000.000 9.800.000
080 Социјална заштита 

Истраживање и развој
за пројекат „Интегрисана превенција и
детекција популације са фактором ризика“

411 13 Плате и додаци запослених 675.000 125.000 0 125.000 125.000
412 14 Социјални допринос на терет послодавца 120.000 40.000 0 40.000 40.000
421 15 Стални трошкови 37.500 50.000 37.500 12.500 50.000
422 16 Трошкови путовања 75.000 250.000 25.000 225.000 250.000
423 17 Услуге по уговорима 375.000 1.450.000 375.000 1.075.000 1.450.000
424 18 Специјализоване услуге 75.000 225.000 75.000 150.000 225.000
426 19 Материјал 20.000 40.000 20.000 20.000 40.000
465 19а Oстале текуће дотације и трансфери   10.000   10.000
512 20 Машине и опрема 62.500 233.078 62.500 170.578 233.078

Извори финансирања за функцију 080
01 Приходи из буџета 605.000 605.000
06 Донације међународних организација 0
15 Неутрошене средства донација из претходне године 1.818.078 1.818.078
  Укупно за функцију 080 1.440.000 2.413.078 605.000 1.818.078 2.423.078

460 Eкономски послови Комуникацијe – Пројекат „Strategic”
421 20a Стални трошкови 0 10.000 0 10.000 10.000
422 20б Трошкови путовања 0 100.000 0 100.000 100.000
423 20в Услуге по уговору 0 2.660.000 0 2.660.000 2.660.000
424 20г Специјализоване услуге 0 100.000 0 100.000 100.000
426 20д Материјал 0 9.000 0 9.000 9.000
512 20ђ Машине и опрема 0 1.526 0 1.526 1.526

Извори финансирања за функцију 460
 01 Приходи из буџета 0 0

06 Донације међународних организација 2.880.526 2.880.526
Укупно за функцију 460 0 2.880.526 0 2.880.526 2.880.526

110  Извршни и законодавни органи
422 21 Путни трошкови

 – извор 01 – 700.000 динара
 – извора 07 – матичари – 400.000 динара

797.000 800.000 700.000 400.000 1.100.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
423 22 Услуге по уговору

– извор 01 – 45.671.108 динара
– извор 07 – матичари – 200.000 динара
– извор 12 – 427.000 динара
– извор 13 – 2.075.229 динара

46.942.729 49.258.337 45.671.108 2.702.229 48.373.337

424 23 Специјализоване услуге
– из извора 01 – 7.500.000 динара
– из извора 13 – 500.000 динара

8.000.000 8.000.000 7.500.000 500.000 8.000.000

425 24 Текуће поправке и одржавање 
 – текуће поправке и одржавање из извора 01 – 71.134.750 
динара
 – текуће поправке и одржавање из извора 07 – 210.000 динара

52.184.750 63.284.750 71.134.750 210.000 71.344.750

465 24а Остале текуће дотације и трансфери   65.000 0 65.000
472 25 Накнаде за социјалну заштиту

– накнаде за социјалну заштиту из извора 01 – 5.800.000 
динара (накнаде из буџета за децу и породицу, поклон 
честитке бебама, пакетићи за Нову годину, поклон честитке 
пензионерима, накнаде из буџета за случај смрти, једнократна 
помоћ социјално угроженом стновништву, награде најбољим 
ватрогасцима и полицајцима)
– накнаде за социјалну заштиту из извора 07– 315.000 динара 
(једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима)
– накнаде за социјалну заштиту из извора 13 – 3.400.000 
динара (за поклон честитке бебама)

9.225.000 9.515.000 5.800.000 3.715.000 9.515.000

481 26 Дотације невладиним организацијама 9.000.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000
482 27 Остали порези 10.000.000 7.000.000 6.500.000 6.500.000
483 28 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 2.200.000 2.200.000 2.000.000 2.000.000
484 29 Накнада штете за елементарне непогоде 225.000 525.000 525.000 525.000
485 30 Накнада штете за штету нанету од стране државних органа 50.000 50.000 50.000 50.000
499 31 Средства резерве

– стална резерва 4.200.000
– текућа резерва 602.942 

5.051.000 4.451.000 4.802.942 4.802.942

511 32 Зграде и грађевински објекти 
– извор 01 – 10.000.000 динара
– извор 12 – 1.150.000 динара

11.000.000 11.150.000 10.000.000 1.150.000 11.150.000

512 33 Машине и опрема 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
513 34 Остала основна средства 250 250 250 250
515 35 Нематеријална имовина

– извор 01: 2.800.000 динара
– извор 13: 200.000 динара

2.000.000 3.000.000 2.800.000 200.000 3.000.000

Извори финансирања за функцију 110 0
01 Приходи из буџета 170.049.050 170.049.050
07 Трансфери од других нивоа власти 1.125.000 1.125.000
12 Примања од продаје финансијске имовине 1.577.000 1.577.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.175.229 6.175.229

Укупно за функцију 110 159.675.729 171.734.337 170.049.050 8.877.229 178.926.279
160 Опште јавне услуге – Канцеларија за младе

421 36 Стални трошкови 20.000 20.000 20.000 0 20.000
423 37 Услуге по уговору 100.000 120.000 76.000 0 76.000
424 38 Специјализоване услуге – Програми и активности 2.800.000 3.700.000 3.700.000 0 3.700.000
465 38а Остале текуће дотације и трансфери   44.000 0 44.000

Извори финансирања за функцију 160 0
01 Приходи из буџета 3.840.000 0 3.840.000

 Укупно за функцију 160 2.920.000 3.840.000 3.840.000 0 3.840.000
330 Јавно правобранилаштво градске општине Стари град

411 39 Плате и додаци запослених 3.200.000 2.900.000 3.225.000 0 3.225.000
412 40 Социјални допринос на терет послодавца 600.000 520.000 590.000 0 590.000
413 41 Накнаде у натури (маркице за превоз) 70.000 55.000 70.000 0 70.000
414 42 Социјална давања запосленима 100.000 400.000 410.000 0 410.000
415 43 Накнаде за запослене

– накнаде за превоз
– осигурање запослених

98.950 64.000 74.000 0 74.000

421 44 Стални трошкови 10.000 20.000 20.000 0 20.000
422 45 Трошкови путовања 35.000 35.000 35.000 0 35.000
423 46 Услуге по уговорима 25 25 25 0 25
424 47 Специјализоване услуге 25 25 25 0 25
426 48 Материјал 15.000 4.000 4.000 0 4.000
465 48a Остале текуће дотације и трансфери   135.000 0 135.000
512 49 Машине и опрема 15.000 15.000 15.000 0 15.000

Извори финансирања за функцију 330 0
01 Приходи из буџета 4.578.050 0 4.578.050

 Укупно за функцију 330 4.144.000 4.013.050 4.578.050 0 4.578.050
560 Заштита животне средине

424 50 Заштита животне средине 1.500.000 1.300.000 1.000.000 0 1.000.000
Извори финансирања за функцију 560

01 Приходи из буџета 1.000.000 0 1.000.000
Укупно за функцију 560 1.500.000 1.300.000 1.000.000 0 1.000.000

760 Здравство
464 51 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

– текући расходи 50.000 (извор 01)
– капитални расходи 12.000.000 (извор 01) 

5.050.000 12050000 12.050.000 0 12.050.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Извори финансирања за функцију 760

01 Приходи из буџета 12.050.000 0 12.050.000
Укупно за функцију 760 5.050.000 12050000 12.050.000 0 12.050.000

810 Услуге рекреације и спорта
451 52 Субвенције јавном предузећу

– текући расходи 100.000 извор 01
– капитални расходи 59.100.000 извор 01 и 1.000.000 извор 13

48.600.000 48.600.000 59.200.000 1.000.000 60.200.000

481 53 Донације осталим непрофитним институцијама
(спортским омладинским организацијама)

8.700.000 8.700.000 8.700.000 0 8.700.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 67.900.000 67.900.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.000.000 1.000.000

Укупно за функцију 810 57.300.000 57.300.000 67.900.000 1.000.000 68.900.000
820 Култура и остале установе

463 54 Трансфери осталим нивоима власти
– текући расходи 1.000.000 (извор 01)
– капитални расходи 8.000.000 (извор 01) 

11.000.000 9000000 9.000.000 0 9.000.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 9.000.000 0 9.000.000

Укупно за функцију 820 11.000.000 9.000.000 9.000.000 0 9.000.000
980 Образовање

463 55 Трансфери осталим нивоима власти
– текући расходи 11.000.000 из извора 01 
– капитални расходи 91.466.373 из извора 01 и 2.700.000 из 
извора 13 

79.726.373 94.766.373 102.466.373 2.700.000 105.166.373

472 56 Накнаде из буџета 3.800.000 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Извори финансирања за функцију 980

01 Приходи из буџета 106.966.373 106.966.373
 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.700.000 2.700.000

Укупно за функцију 980 83.526.373 99.266.373 106.966.373 2.700.000 109.666.373
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 336.556.102 374.297.364 384.788.473 18.275.833 403.064.306

3           УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ          
130 Опште услуге

 411 57 Плате и додаци запослених 141.050.000 141.050.000 139.550.000 139.550.000
412 58 Социјални допринос на терет послодавца 25.359.000 25.359.000 24.759.000 24.759.000
413 59 Накнаде у натури

– маркице за превоз 
– новогодишњи пакетићи за децу запослених 

3.479.990 3.379.990 3.379.990 3.379.990

414 60 Социјална давања запосленима
 – исплата боловања
 – расходи за образовање деце запослених
 – отпремнине и помоћи
 – помоћ у лечењу и остале помоћи запосленом
 – рефундација боловања – меморандумске ставке 

7.099.990 9.170.000 5.800.000 4.000.000 9.800.000

415 61 Накнаде за запослене 7.760.000 8.265.000 8.265.000 8.265.000
416 62 Посебни расходи 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
421 63 Стални трошкови

– стални трошкови за матичаре : извор 07
– трошкови платног промета и банкарских услуга 
– енергетске услуге 
– комуналне услуге 
– услуге комуникација (телефони, мобилни телефони, интер-
нет, пошта, достава ) 
– трошкови осигурања 
– закуп имовине и опреме
– остали непоменути трошкови

25.880.000 27.264.131 27.564.131 27.564.131

422 64 Трошкови путовања запослених 50.000 200.000 200.000 200.000
426 65 Материјал

– материјал из извора 01 11.797.540 динара
– материјал из извора 07 850.300 динара
– материјал из извора 13 452.160 динара

12.414.660 12.802.460 11.797.540 1.302.460 13.100.000

465 65а Остале текуће дотације и трансфери   2.600.000 0 2.600.000
621 66 Набавка домаће финансијске имовине 247.000 0 0

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 225.015.661 225.015.661
01 Текући приходи (од меморандумских ставки) 4.000.000 4.000.000
07 Трансфери од других нивоа власти 850.300 850.300
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 452.160 452.160

Укупно за функцију 130 224.440.640 228.590.581 225.015.661 5.302.460 230.318.121
3.1  ЈП „Пословни простор општине”

410 Општи економски послови и послови по питању радa
411 67 Плате и додаци запослених 47.697.565 49.900.000 49.600.000 49.600.000
412 68 Социјални допринос на терет послодавца 9.517.100 9.715.000 9.800.000 9.800.000
413 69 Накнаде у натури 720.000 650.000 650.000 650.000
414 70 Социјална давања запосленима 1.600.000 2.400.000 3.660.000 3.660.000
415 71 Накнаде за запослене 780.000 780.000 960.000 960.000
416 72 Посебни расходи 1.250.000 1.250.000 1.320.000 1.320.000
421 73 Стални трошкови 5.880.000 5.580.000 5.810.000 5.810.000
422 74 Трошкови путовања 10.000 10.000 0 0
423 75 Услуге по уговорима 7.180.000 6.800.000 7.330.000 7.330.000
424 76 Специјализоване услуге 100.000 100.000 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
425 77 Текуће поправке и одржавање 17.670.000 22.670.000 31.470.000 31.470.000
426 78 Материјал 1.930.000 1.930.000 1.920.000 1.920.000
465 78а Остале текуће дотације и трансфери   1.100.000 1.100.000
482 79 Остали порези 169.300.000 167.800.000 155.800.000 155.800.000
511 80 Зграде и грађевински објекти 100.000 100.000 0 0
512 81 Административна опрема 470.000 470.000 0 0
513 82 Остала основна средства 100.000 100.000 0 0
515 83 Нематеријална имовина 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

Извори финансирања за функцију 410 0
01 Приходи из буџета 272.120.000 0 272.120.000

Укупно за функцију 410 267.004.665 272.955.000 272.120.000 0 272.120.000
3.2 820 Установа културе „Пароброд“ 0

411 84 Плате и додаци запослених 11.782.887 11.837.887 11.524.687 11.524.687
412 85 Социјални допринос на терет послодавца 2.199.603 2.280.534 2.280.534 2.280.534
415 86 Накнаде за запослене 501.696 501.696 501.696 501.696
416 87 Посебни расходи 2.310.960 1.782.960 1.796.160 1.796.160
421 88 Стални трошкови

– из извора 01 износ од 1.115.800 динара
– из извора 04 износ од 1.745.663 динара

2.823.563 2.861.463 1.115.800 1.745.663 2.861.463

422 89 Трошкови путовања 150.000 100.000 100.000 100.000
423 90 Услуге по уговору

– из извора 01 износ од 3.763.106 динара
– из извора 04 износ од 150.000 динара

3.155.806 3.803.806 3.763.106 150.000 3.913.106

424 91 Специјализоване услуге
– из извора 01 износ од 2.164.785 динара
– из извора 04 износ од 4.323.344 динара
– из извора 15 износ од 600.000 динара

7.119.929 7.228.129 2.164.785 4.923.344 7.088.129

425 92 Текуће поправке и одржавање 841.000 742.000 742.000 742.000
426 93 Материјал

– из извора 01 износ од 709.800 динара
– из извора 04 износ од 58.645 динара

968.445 768.445 709.800 58.645 768.445

465 93а Остале текуће дотације и трансфери   227.228 227.228
482 94 Остали порези 337.500 232.500 232.500 232.500
512 95 Машине и опрема 

– из извора 01 износ од 1.256.250 динара
– из извора 04 износ од 35.499 динара

1.241.749 1.291.749 1.256.250 35.499 1.291.749

Извори финансирања функцију 820 0
01 Приходи из буџета 26.414.546 26.414.546
04 Сопствени приходи 6.313.151 6.313.151
15 Неутрошена средства дoнације из претходне године 600.000 600.000

Укупно за функцију 820 33.433.138 33.431.169 26.414.546 6.913.151 33.327.697
            УКУПНО РАЗДЕО 3 524.878.443 534.976.750 523.550.207 12.215.611 535.765.818
            УКУПНИ ИЗДАЦИ 868.064.365 915.903.934 914.468.800 30.991.144 945.459.944

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-162/14, 18. децембра 2014. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на сeдници одржаној 18. децембра 2014. године, нa oснoву члана 
14. Зaкoнa о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), члaнa 35. Статута градске oпштинe Стaри грaд 
(„Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, број 4/14) и члана 50. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 9/11), на предлог Административне комисије, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. У решењу о именовању Изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу („Службени лист града Бе-

ограда”, бр. 39/12, 34/13 и 77/13), у тачки 1. алинеја 3. врши се следећа измена и допуна: 
– констатује се престанак мандата члана Изборне комисије Владимира Баћовића, Српска напредна странка, са 28. окто-

бром 2014. године;
– за члана Изборне комисије, именује се Милош Којадиновић, дипл. правник, из Београда, Српска напредна странка. 
2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 24 часова од доношења решења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-162/14, 18. децембра 2014. године

Председник
Драган Видановић, ср.
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Скупштинa градске општине Стари град у Београду 
на седници, одржаној 18. децембра 2014. године, на ос-
нову члана 35. тачка 15. Статута градске општине Стари 
град („Службени лист града Београда”, број 4/14), у складу 
са чланом 7. Одлуке о јавном правобранилаштву градске 
општине Стари град („Службени лист града Београда”, бр. 
36/04...13/09), а у вези са одредбом члана 64 а. став 1. За-
кона о радним односима у државним органима („Службе-
ни гласник РС”, број 41/91...23/13), и члана 50. Пословника 
Скупштине градске општине („Службени лист града Бео-
града”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Зорици Вуковић Вујовић, јавном правобраниоцу 
градске општине Стари град, престаје радни однос у Град-
ској општини Стари град, закључно са 29. децембром 2014. 
године, због одласка у пензију. 

2. Зорици Вуковић Вујовић престаје функција јавног пра-
вобраниоца градске општине Стари град, пре истека мандата, 
са 29. децембром 2014. године, због престанка радног односа.

О праву именоване на отпремнину због одласка у пен-
зију одлучиће Административна комисија.

3. Решење о престанку функције именоване, објавити у 
„Службеном листу града Београда“. 

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-162/14, 18. децембра 2014. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду 
на седници одржаној 18. децембра 2014. године, на основу 
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), чланом 
8. Одлуке о оснивању Установе културе градске општине 
Стари град „Пароброд” („Службени лист града Београ-
да”, број 8/10) и члана 50. Пословника Скупштине градске 
општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 
9/11), констатовала је и донела 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД” ЗБОГ 

ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ

1. Разрешава се Милена Рајковић, из Београда, са дуж-
ности директора Установе културе градске општине Стари 
град „Пароброд”, са седиштем у Београду, Улица капетан 
Мишина 6а.

2. Именованој престаје дужност директора Установе 
културе градске општине Стари град „Пароброд” због под-
нете оставке, са даном одржавања седнице, односно са 18. 
децембром 2014. године.

Решење о разрешењу директора уписује се у Регистар. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-162/14, 18. децембра 2014. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду на 
седници одржаној 18. децембра 2014. године, на основу чла-
на 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист 
града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), члана 8. Од-
луке о оснивању Установе културе градске општине Стари 
град „Пароброд” („Службени лист града Београда”, број 8/10) 
и члана 50. Пословника Скупштине градске општине Стари 
град („Службени лист града Београда”, број 9/11), донела 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД „ПАРОБРОД”
1. Угљеша Дапчевић, из Београда, именује се за вршио-

ца дужности директора Установе културе градске општине 
Стари град „Пароброд”, са седиштем у Београду, Улица ка-
петан Мишина 6а.

2. Именовани ће вршити послове из надлежности ди-
ректора до избора директора, а најдуже до једне године. 

Решење о именовању вршиоца дужности се уписује у Ре-
гистар. 

3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град

I-01, број 06-162/14, 18. децембра 2014. године

Председник
Драган Видановић, ср.

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је 
да се у Одлуци о ребалансу буџета градске општине Лазаревац 
за 2014. годину, која је објављена у „Службеном листу града Бе-
ограда”, број 85 од 21. новембра 2014. године, поткрала грешка, 
па се даје

ИСПРА ВКА
ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ
У Одлуци о ребалансу буџета градске општине Лазаре-

вац за 2014. годину („Службени лист града Београда”, број 
85/14), после члана 3. треба да стоји:

„Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-09 број 06-181/2014, 13. новембра 2014. године
Председник 

Марко Гођевац, ср.
Из Скупштине градске општине Лазаревац

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено 
је да се у Одлуци о укидању ванредне ситуације на делу под-
ручја градске општине Лазаревац, која је објављена у „Служ-
беном листу града Београда”, број 83 од 7. новембра 2014. го-
дине, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ДЕЛУ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
После текста одлуке, у потпису, уместо речи: „Председник 

Марко Гођевац, с.р.” треба да стоје речи: „Председник градске 
општине Драган Алимпијевић, с.р.”

Председник градске општине Лазаревац
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Страна
Решења о разрешењу и именовању чланова 

школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о допуни Решења о образовању Савета 
за права детета града Београда број 020-4346/14-Г 
од 18. новембра 2014. године  – – – – – – – – – – – –  4

Решење о одређивању оспособљених правних 
лица за заштиту и спасавање на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА
Одлука о Општинском правобранилаштву град-

скe општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Палилула за 2014. годину  – – – –  9
Решење о утврђивању престанка функције чла-

на Већа градске општине Палилула Ненаду Ђурђе-
вићу због поднете оставке  – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о избору члана Већа градске општине 
Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о измени Решења о именовању Избор-
не комисије градске општине Палилула у сталном 
саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о именовању јавног правобраниоца 
градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – –  17

Страна
СТАРИ ГРАД

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –  17

Одлука о Правобранилаштву градске општине 
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18

Одлука о ребалансу буџета градске општине 
Стари град за 2014. годину– – – – – – – – – – – – – –  20

Решење о изменама и допунама Решења о име-
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
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Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
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