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Градско веће Града Београда, на седници одржаној 4. марта 2016. године, на основу члана 5. став 5, члана 13. став 4.
и члана 15. Закона о енергетици („Службени гласник РС”,
број 145/14) и члана. 54. став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донело је

П РА ВИЛ НИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УРЕЂИВАЊУ САДРЖИНЕ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТИКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Правилнику о уређивању садржине и начину вођења
Информационог система енергетике града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 5/12) у члану 2. тачка
2. мења се и гласи:
„2) интероперабилност је способност два или више хетерогених информационих система или њихових делова
да размењују податке и користе податке које су разменили. То подразумева да су подаци доступни и приступачни
у прегледном облику за преузимање путем интернета и да
се могу користити у другим базама података, сем изворне,
чиме се омогућава стварање великих сложених информационих система.
Постоје две врсте интероперабилности:
– Синтактичка интероперабилност – Ако два система
међусобно комуницирају и размењују податке, тада су они
изложени синтактичкој интероперабилности. Основу синтактичке интероперабилности чине стандардизовани формати података и протоколи за комуникацију. У принципу,
XML i SQL стандарди осигуравају синтактичку интероперабилност. То, такође, важи за ниже нивое формата података,
као што је осигуравање абецедних знакова који су похрањени у ASCII формату у оба система комуникације.
– Семантичка интероперабилност – Узевши способност два или више рачунара да размењују информације,
семантичка интероперабилност је способност аутоматске
и смислене интерпретације размењених података и прецизно обликовање резултата, као што то дефинишу крајњи
корисници. Да би се постигла семантичка интероперабилност, обе стране морају поштовати референтни модел приликом размене информација, а садржај који се размењује
мора бити недвосмислено дефинисан.”
У истом члану, тачка 4. мења се и гласи:
„4) Субјекти извештавања су организационе јединице Градске управе Града Београда, јавна и јавно комунална
предузећа, установе, институције, службе и организације,
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чији је оснивач Град Београд, градске општине, јавна и јавно-комунална предузећа, установе, институције, службе и
организације, чији је оснивач градска општина, као и јавна
и јавно-комунална предузећа, установе, институције, службе и организације, чији је оснивач Влада РС”.
У истом члану, тачка 6. мења се и гласи:
„6) Организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове енергетике обезбеђује рад ИСЕБ-а
кроз прикупљање, обраду и анализу података о стању енергената и извештавање.”
Члан 2.
Глава IV. мења се и гласи: ПРОГРАМ РАДА ИСЕБ-а
Члан 3.
У члану 5. став 2. речи „вођења” замењују се речима:
„рада”.
У члану 5. став 3. мења се и гласи:
„Програм рада ИСЕБ-а дефинише континуалну активност везану за рад и развој система ИСЕБ и садржи:
1) организацију, начин рада и одржавања ИСЕБ-а за годину на коју се Програм односи;
2) попис субјеката извештавања, начин и рокове достављања података по структури енергетског ентитета;
3) начин управљања подацима и информацијама;
4) рачунарску, програмску и комуникациону опрему,
као и финансијска средства, потребна за одржавање исте;
5) потребне мере и активности за утврђивање енергетског биланса;
6) потребне мере и активности за подизање нивоа енергетске ефикасности.”
Члан 4.
У члану 6. став 1. тачка 4. брише се.
Члан 5.
У члану 7. став 2. мења се и гласи:
„ИСЕБ се састоји од следећих подсистема:
– администрација система;
– каталози и речници;
– регистар енергетских ентитета;
– подсистем за унос података;
– подсистем за креирање табела за унос података;
– подсистем за доделу извештаја;
– подсистем за различите претраге података;
– подсистем за енергетски биланс;
– подсистем за енергетску ефикасност;
– подсистем за израду графичких извештаја.”
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Члан 6.
Члан 8. мења се и гласи:
„Оперативни рад ИСЕБ-а представља скуп послова на
обезбеђивању функционалности рада ИСЕБ-а, који обухвата:
– прикупљање и обраду података о енергетским ентитетима на територији града Београда, као и прикупљање и
обраду података о њиховој потрошњи енергената и енергија;
– прикупљање и обраду података о јавним и јавно-комуналним предузећима на територији града Београда, као и
прикупљање и обраду података о њиховој потрошњи, производњи и дистрибуцији енергената и енергија;
– сарадњу и размену података са различитим организацијама, установама и институцијама;
– креирање и слање извештаја;
– унапређење, проширивање и увођење нових класа, модула и функционалности ИСЕБ-а.
У оперативном раду ИСЕБ-а се користе заједничке основе које чине стандарди који се користе у енергетици, а
који су базирани на Еуростат методологији, међународној
методологији којом се дефинишу мерне јединице у којима
се исказују енергенти, класификацији енергената дефинисаној „Упутством о класификацији енергената”, категоријама података и начину прикупљања података дефинисаним
„Упутством за израду енергетског биланса у општинама”
и „Упутством за припрему пројеката у области енергетске
ефикасности у општинама” Министарства енергетике и рударства РС.”
Члан 7.
У члану 9. став 1. реч: „вођења” замењује се речју: „рада”.
У истом члану став 2. мења се и гласи:
„Пројектном документацијом и Корисничким упутствима ИСЕБ-а дефинисано је додељивање корисничких улога
и хијерархија приступа у складу са корисничким улогама,
протоколи, обрасци и шифре који се користе у раду ИСЕБа, све врсте извештаја који могу да се генеришу на основу
података садржаних у ИСЕБ-у.”
Члан 8.
После члана 9. додаје се нови члан 9а. који гласи:
„9а.
Организациона јединица Градске управе Града Београда
надлежна за послове енергетике обезбеђује и контролише
редовно одржавање система ИСЕБ које је неопходно како
би се обезбедиле све функционалности система које су предуслов да се прикупљени подаци користе на најефикаснији
и најрационалнији начин, са циљем да надлежна организациона јединица непрекидно располаже прецизним и ажурним подацима, односно да систем генерисања потребних
извештаја несметано функционише.
Одржавање система ИСЕБ обухвата одржавање:
– базе података;
– одржавање пуне функционалности базе података;
– обезбеђење континуалног коришћења система ИСЕБ
од стране екстерних корисника;
– евидентирање и отклањање недостатака система ИСЕБ
уочених у току експлоатације;
– опоравак базе података у случају потребе;
– одржавање система заштите података;
– архивирање података;
– апликативног софтвера;
– редовна контрола и одржавање потпуне функционалности апликативног софтвера;
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– администрација система заштите над програмским делом;
– телефонска подршка сваког радног дана у времену 9 –
15 сати;
– помоћ у случају проблема насталих услед евентуалних
програмских недостатака у оквиру редовне експлоатације
система;
– помоћ запосленима надлежне организационе јединице при увођењу измена везаних за постојеће функционалности система;
– подршка при изради периодичних и годишњих извештаја;
– праћење и усавршавање постојећих функционалности
ИСЕБ-а;
– давање стручних предлога за побољшање функција
постојећег и даљи развој Информационог система енергетике града Београда;
– измене на захтев надлежне организационе јединице у
обиму који не прелази 2% иницијално пројектованог апликативног софтвера.”
Члан 9.
Члан 10. мења се и гласи:
„Организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове енергетике координира и сарађује
са организационом јединицом Градске управе Града Београда, односно јавним предузећем надлежним за послове
информатике и статистике, контролише несметани проток
података и информација које су од значаја за функционисање ИСЕБ-а.”
Члан 10.
Члан 11. мења се и гласи:
Овим правилником се дефинише сарадња између организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове енергетике и субјеката извештавања.
Субјекти извештавања чији је оснивач Град Београд
дужни су да достављају информације које су од значаја за
функционисање ИСЕБ-а, а везане за прикупљање података о производњи и потрошњи енергената и енергија као
и података о структури јединица (подаци о организацији,
објектима, механизацији, возном парку, корисницима и
остали потребни подаци). Предметне податке, субјекти
извештавања дужни су да редовно и ажурно уносе у Информациони систем енергетике Београда и/или омогуће
аутоматско преузимање података у складу са техничким
могућностима.
Градске општине, јавна и јавно-комунална предузећа,
установе, институције, службе и организације, чији је
оснивач градска општина, надлежној организационој јединици Градске управе Града Београда надлежној за послове енергетике ће достављати податке о производњи
и потрошњи енергената и енергија као и податке о
структури јединица (подаци о организацији, објектима,
механизацији, возном парку, корисницима и остали потребни подаци), а који су од значаја за функционисање
ИСЕБ-а, и исте ће редовно и ажурно уносити у Информациони систем енергетике Београда и/или омогућити
аутоматско преузимање података у складу са техничким
могућностима.
Субјекти извештавања чији је оснивач Влада РС достављаће организационој јединици Градске управе Града
Београда надлежној за послове енергетике потребне податке који су од значаја за функционисање ИСЕБ-а, на
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основу потписаних протокола између установе/предузећа и надлежне организационе јединице Градске управе
Града Београда.
Члан 11.
Члан 12. брише се.
Члан 12.
Глава VIII. мења се и гласи: ПОДАЦИ У ИСЕБ-у
Члан 13.
Члан 13. мења се и гласи:
„У ИСЕБ се уносе три типа података: енергетски, структурни и временски зависни подаци.
Енергетски подаци су подаци о енергентима и енергије
које ентитет користи и о инсталацијама које се користе за
производњу енергената.
Структурни подаци у ИСЕБ-у су основне карактеристике енергетских ентитета и подељени су према постојећој
класификацији енергетских ентитета у систему. Структурни подаци се уносе само једном и када дође до евентуалне промене појединог структурног податка. Њихов унос у
систем је од изузетног значаја, обзиром да се неки од њих
користе за израчунавање индикатора енергетске ефикасности.
Временски зависни подаци су подаци о производњи и
потрошњи енергената и енергије у одређеном временском
периоду који се периодично уносе у систем.
Члан 14.
Члан 14. мења се и гласи:
„Структуре података које се прикупљају и уносе у ИСЕБ
подељене су према класама енергетских ентитета и то:
1. Локална самоуправа;
2. Јавне зграде;
3. Топлане – систем даљинског грејања;
4. Јавно осветљење;
5. Водовод и канализација;
6. Транспорт – градски превоз;
7. Чистоћа;
8. Путеви;
9. Зеленило;
10. Пијаце;
11. Погребне услуге;
12. Паркирање;
13. Водопривреда;
14. Димничарска делатност;
15. Систем дистрибуције природног гаса;
16. Систем дистрибуције електричне енергије;
17. Обједињене комуналне делатности.
Члан 15.
У члану 15. став 2. речи: „надлежни орган” замењују се
речима: „организациона јединица градске управе надлежна
за послове енергетике”.
Члан 16.
У члану 17. у ставу 4. речи: „Управу за енергетику” замењују се речима: „организациону јединицу градске управе
надлежну за послове енергетике.”
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У истом члану после става 5. додаје се нови став који
гласи:
„Подаци се достављају на месечном нивоу, а после
увођења аутоматског преузимања података динамика преузимања података може бити променљива и, по потреби, се
увести на недељном, или у кризним ситуацијама поремећаја
у снабдевању неком енергијом или енергентом, на дневном
нивоу.”
У истом члану, став 7. мења се и гласи:
„Преузимање и трансформација података од енергетских ентитета врши се у прописаном формату на основу
утврђеног протокола, а у складу са реалним стањем информационих система, софтверских платформи и база података које се користе код конкретног ентитета.”
Члан 17.
У члану 18. став 1., став 2., став 3. и став 4. речи: „надлежни орган” замењују се речима: „организациона јединица градске управе надлежна за послове енергетике.”
У истом члануу став 4. речи: „као и редовним обавештавањем јавности о тим информацијама и подацима, у складу
са законом”, бришу се.
Члан 18.
У члану 19. став 1. и став 2. речи: „Завод за информатику и статистику града Београда” замењују се речима: „организационa јединицa Градске управе Града Београда, односно јавнo предузеће надлежнo за послове информатике и
статистике.”
Члан 19.
У члану 20. речи: „надлежни орган” замењују се речима:
„организациона јединица Градске управе надлежна за послове енергетике”.
Члан 20.
Члан 21. мења се и гласи:
„На основу података прикупљених у ИСЕБ-у, организациона јединица Градске управе надлежна за послове енергетике може да генерише:
– преглед расположивих енергетских потенцијала;
– билансе енергије по врстама и потрошачима;
– укупни енергетски биланс који треба да садржи годишњи приказ токова свих врста енергената у систему финалне енергије на територији града Београда;
– периодичне енергетске билансе;
– преглед енергетских објеката;
– промене у структури производње и потрошње енергије;
– енергетску ефикасност у секторима потрошње: индустрија, саобраћај и зградарство.”
Члан 21.
Члан 22. мења се и гласи:
„Организациона јединица градске управе надлежна за
послове енергетике обавља следеће групе активности:
– одржава рад ИСЕБ-а;
– креира извештаје неопходне за доношење одлука у области енергетике;
– креира извештаје по налогу овлашћених лица.”
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Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Града Београда
Број 352-195/16-ГВ, 4. марта 2016. године
Председавајући
Андреја Младеновић, ср.
Градоначелник града Београда, 4. марта 2016. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС) и
чл. 6, 7. и 9. Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС”,
брoj 63/09), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА
ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
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подршке детету и ученику („Службени лист Града Београда”, бр. 7/13, 13/13, 39/13, 46/13, 78/13, 11/14, 22/14, 42/14,
46/14, 67/14, 73/14, 3/15, 7/15, 37/15, 54/15, 82/15 и 3/16), у
тачки I, подтачка 1. мења се тако што се, уместо Доминике Сидоренко Перић, школског психолога у ОШ „Драган
Ковачевић”, за члана комисије за Градску општину Стари град именује Татјана Ракоњац, психолог, незапослена,
уместо др Гордане Аранђеловић, специјалног педијатра у
Дому здравља „Стари град”, за члана комисије за Градску
општину Стари град именује Зорица Љубичић, педијатар,
незапослена и уместо Зорице Скопљак, дипл. социјалног
радника у Градском центру за социјални рад – Одељење
Стари град, за члана Комисије за Градску општину Стари
град именује Мина Симатковић, дипл. социјални радник,
незапослена.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 020-1589/16-Г, 4. марта 2016. године

I
У Решењу о образовању комисија за процену потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. марта 2016. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. и став 3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/21) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени
лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и
88/15), донела је

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. марта 2016. године, у складу са чланом 20. став
1. тачка 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), на основу члана 12.
став 1. тачка 22. и члана 18. Статута Градске општине Нови
Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

ОДЛУКУ

ОД Л У КУ

О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НОВИ БЕОГРАД

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

I. Утврђује се да је Борису Анастасијевићу, одборнику
у Скупштини Градске општине Нови Београд, изабраном
на изборима одржаним 6. маја 2012. године, са изборне листе „Драган Ђилас – избор за бољи Нови Београд”, престао
мандат одборника у Скупштини Градске општине Нови Београд, 3. марта 2016. године, због поднете оставке.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-116, 3. марта 2016. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Члан 1.
Одлуком о пружању услуга правне помоћи у Градској
општини Нови Београд (у даљем тексту: одлука) утврђује
се организација правне помоћи, висина накнаде за пружање услуга и друга питања везана за организацију и рад
обављања послова правне помоћи.
Члан 2.
Послове пружања правне помоћи може обављати само
лице које поред дипломе о завршеном правном факултету
има положен правосудни испит, три године радног искуства у струци.
За обављање административно-техничких послова у
оквиру правне помоћи ради и административно-канцеларијски референт.

4. март 2016.
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Члан 3.
Правна помоћ се пружа грађанима са пријавом пребивалишта и боравишта у Градској општини Нови Београд у
поступку остваривања њихових права и извршавању њихових обавеза пред органима управе, правосудним и другим
органима, као и лицима која имају пријаву пребивалишта
на подручју Косова и Метохије, а пријаву боравишта на адреси у Новом Београду.

Члан 9.
Лице које је овлашћено за пружање правне помоћи
грађанима дужно је да стави штамбиљ правне помоћи на
сваки састављени поднесак и правни лек.
Копије сачињених исправа и поднесака чувају се у архиви правне помоћи једну годину.

Члан 4.
Средства за обављање послова правне помоћи обезбеђују се у буџету општине у оквиру средстава која се обезбеђују за редовну делатност Управе Градске општине Нови
Београд.

Члан 10.
Грађанима се правна помоћ пружа уз накнаду за услуге
на начин и у случајевима утврђеним овом одлуком.
Висина накнаде за услуге износи 30% од износа прописаних тарифом о накнадама за рад адвоката.
За пружену правну помоћ за састављање уговора накнада се наплаћује у пуном износу по адвокатској тарифи.

II. ОВЛАШЋЕЊЕ И ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 5.
Правна помоћ се пружа грађанима који се обрате лицу
које је задужено за пружање услуга правне помоћи грађана
и то на следећи начин:
– давањем усмених правних савета,
– састављањем поднесака (тужби, противтужби, одговора на тужбу, редовних правних лекова, представки, молби,
предлога и др.),
– састављањем исправа (уговора, тестамената, изјава,
пуномоћја и др.).
Члан 6.
Пружање правне помоћи неће се извршити у случајевима:
– неблаговременог или недозвољеног захтева,
– када би то било штетно по интересе странке,
– када би пружање правне помоћи било у супротности
са законом, одредбама поступка или интересима Градске
општине Нови Београд,
– када је у истој правној ствари пружена правна помоћ противној страни (странка се упућује у другу градску
општину Града Београда),
– састављања поднесака против аката органа Градске
општине Нови Београд,
– писања уставне жалбе, писања поднесака у дуготрајним процесима, као и у предметима у којима странке имају
пуномоћнике.
Члан 7.
У сложеним правним односима, у којима је поред давања усменог правног савета и поуке о начину остваривања
или заштите права грађана, очигледно потребно ангажовање адвоката, грађанима се указује на присутне разлоге,
а посебно на могућност увида у судске и друге списе, те да
је неопходно ангажовање адвоката на рочиштима и другим
процесним радњама
Члан 8.
Лице које је задужено да пружа правну помоћ грађанима дужно је да прати и проучава друштвене односе и појаве
од интереса за остваривање правне помоћи и примену закона и о томе редовно обавештава шефа одсека и начелника
одељења кроз извештаје о раду најмање једном квартално
за извештајну годину.
У оквиру вршења своје функције лице задужено за пружање правне помоћи дужно је да сарађује са Центром за социјални рад, судовима и другим органима.

III. НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ

Члан 11.
Накнада се наплаћује за пружену правну помоћ непосредно по пруженој правној помоћи, уплатом на жиро-рачун Градске општине Нови Београд.
Члан 12.
Правна помоћ се пружа грађанима без накнаде у следећим случајевима:
– давања усмених правних савета;
– када странка прима сталну новчану помоћ преко Центра за социјални рад или је у стању социјалне помоћи;
– када странка прима минималну зараду;
– у поступку остваривања права на законско издржавање;
– у поступку остваривања права везаних за својство
ратних или мирнодопских инвалида, инвалида рада или
породичног инвалида;
– незапослених лица која немају изворе прихода;
– лица која примају минималне пензије;
– избегла и интерно расељена лица;
– када је странка ослобођена плаћања трошкова по основу закона;
– у поступцима остваривања права на заштиту од насиља у породици.
Странка право на правну помоћ без накнаде доказује
одговарајућом исправом:
– решење Центра за социјални рад за кориснике права
на новчану социјалну помоћ;
– потврда послодавца о примањима за кориснике минималне зараде;
– решење о инвалидности за кориснике борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
– уверење о незапослености Националне службе за запошљавање или уверење (потврда РФ ПИО);
– последњи чек од пензије за кориснике најниже пензије;
– избегличка односно легитимација расељеног лица,
пријава боравка и лична карта за лица за избегличким статусом, односно статусом расељеног лица.
IV. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Запослени на пословима правне помоћи дужни су да
савесно пружају правну помоћ у складу са законом и овом
одлуком.
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Запослени на пословима правне помоћи су самостални
у раду.
За састављање поднесака за судске и друге државне
органе (тужбе, жалбе, молбе, пуномоћја, уговоре, предлоге, ургенције, споразуме, пријаве, кривичне пријаве...)
израда се заказује по пријему странке за први слободан
термин.
У пружању правне помоћи, састављању писаних аката,
овлашћено лице на овим пословима дужно је да употреби
сва редовна правна средства ради потпуне заштите права
странке.
Запослени на пословима правне помоћи дужни су да чувају као службену тајну све информације које им је грађанин у вези са пружањем правне помоћи поверио.
Члан 14.
Правна помоћ води електронски уписник странака о пружању услуга са подацима о наплаћеним накнадама за услуге.
Уписник садржи: редни број, датум пружене услуге,
име и презиме странке, адресу (пребивалиште), радни и
социјални статус, опис правног проблема – садржина захтева, надлежни орган према коме је упућен захтев, да ли
је правна помоћ пружена уз накнаду или без накнаде, број
странака сваког запосленог на пословима правне помоћи,
примедбе.
Средства која буду остварена радом на пословима правне помоћи представљају приход буџета Градске општине
Нови Београд.
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изабраних, именованих и постављених лица („Службени
лист Града Београда”, бр. 48/11 – пречишћен текст, 57/14 и
73/14), (у даљем тексту: одлука), у члану 6, брише се друга
алинеја.
Члан 2.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда“.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број, Х-020-96, 3. марта 2016. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници
одржаној 3. марта 2016. године у складу са чланом 71. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник
РС”, бр. 88/10 и 99/11 – др. закон ), на основу чл. 3. Закона
о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник РС”, број 59/89) и члана 18. Статута Градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 –
пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

ОДЛУКУ

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „ХУМАНИТАРНЕ
ФОНДАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД”

Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о пружању услуга правне помоћи у Градској општини
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 28/06).

Члан 1.
У Одлуци о оснивању „Хуманитарне фондације општине Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, бр.
49/13, 73/13, 22/14, 84/14 и 56/15), у члану 9. у ставу 3. број
„16” замењује се бројем „8”.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-95, 3. марта 2016. године

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-97, 3. марта 2016. године.

Председник
Живан Обреновић, ср.

Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници
одржаној 3. марта 2016. године, на основу члана 18. Статута
Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници одржаној 3. марта 2016. године, на основу члана 14. ст.
1, 3, 4. и 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11)
и члана 18. став 1. тачка 14б, Статута Градске општине Нови
Београд („Службени лист Града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ПЛАТАМА, ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Нови Београд и платама

I. Изборну комисију градске општине Нови Београд (у
даљем тексту: Изборна комисија) чине председник и 15
чланова.

РЕШЕЊЕ

4. март 2016.
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Изборна комисија има секретара који има заменика.
II. У Изборну комисију у сталном саставу, именују се:
За председника:
Татјана Ђукић, дипл. правник, на предлог Одборничке
групе „За наш град” .
За заменика председника:
Биљана Живковић, дипл. правник, на предлог Одборничке групе Српске напредне странке.
За чланове:
1. Даринка Милићевић, на предлог Одборничке групе
Демократске странке.
За заменика Милка Ивановић, на предлог Одборничке
групе Демократске странке.
2. Радован Кијачић, на предлог Одборничке групе Демократске странке.
За заменика Драгана Станисављевић, на предлог Одборничке групе Демократске странке.
3. Биљана Велемир, на предлог Одборничке групе Демократске странке.
За заменика Јован Црвени, на предлог Одборничке групе Демократске странке.
4. Слободан Живадиновић, на предлог Одборничке групе Демократске странке.
За заменика Мирко Вукелић, на предлог Одборничке
групе Демократске странке.
5. Љубица Говедарица, на предлог Одборничке групе Демократске странке .
За заменика Душан Аксентијевић, на предлог Одборничке групе Демократске странке.
6. Милош Дејановић, на предлог Одборничке групе
Српске напредне странке.
За заменика Раде Пејовић на предлог Одборничке групе
Српске напредне странке.
7. Миодраг Живановић, на предлог Одборничке групе
Српске напредне странке.
За заменика Владимир Ћеклић на предлог Одборничке
групе Српске напредне странке.
8. Владимир Аврамовић, на предлог Одборничке групе
Српске напредне странке.
За заменика Биљана Пантелић-Стефановић на предлог
Одборничке групе Српске напредне странке.
9. Филип Филиповић, на предлог Одборничке групе
Српске напредне странке.
За заменика Стево Кулаш на предлог Одборничке групе
Српске напредне странке.
10. Никола Цимеша, на предлог Одборничке групе
Српске напредне странке.
За заменика Александар Чамагић на предлог Одборничке групе „За наш град”.
11. Марија Лековић, на предлог Одборничке групе „За
наш град”.
За заменика Мирјана Антонијевић на предлог Одборничке групе„За наш град”.
12. Владимир Илић, на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије Србије.
За заменика члана Сузана Протић, на предлог Одборничке групе Социјалистичке партије Србије.
13. Никола Ђорђевић, на предлог Одборничке групе Демократске странке Србије.
За заменика члана Саша Лукић, на предлог Одборничке
групе Демократске странке Србије.
14. Јелена Мудреша Глишовић, на предлог Одборничке
групе Либерално-демократске партије.
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За заменика Ђорђе Ђорђевић, на предлог Одборничке
групе Либерално-демократске партије.
15. Вељко Думнић, на предлог Одборничке групе Социјалдемократске странке.
За заменика члана Владимир Гледовић, на предлог
Одборничке групе Социјалдемократске странке.
За секретара:
Ђорђе Попац, дипл. правник.
За заменика секретара:
Љубиша Ваљаревић, дипл. правник.
III. Стручне и административне послове за Изборну
комисију обављаће Управа Градске општине Нови Београд.
IV. Седиште Изборне комисије је у Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 167.
V. Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о именовању Изборне комисије Градске општине
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 59/11,
44/12, 13/13, 33/13 и 22/14).
VI. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-103, 3. марта 2016. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној, 3. марта 2016. године, на основу члана.
9. Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације општине Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, бр.
49/13, 73/13, 22/14, 84/14 и 56/15) и члана 18. став 1. тачка
10. Статута Градске општине Нови Београд („Службени
лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и
88/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА „ХУМАНИТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ НОВИ БЕОГРАД”
I. У Решењу о именовању председника и чланова Управног одбора „Хуманитарне фондације Нови Београд”
(„Службени лист Града Београда”, бр. 49/13, 73/13, 22/14,
84/14 и 56/15) под тачком 2. разрешавају се чланови:
– Александар Јовановић,
– Александра Грубин,
– Агнета Азировић,
– Ивана Филиповић,
– Зденка Драгић,
– Миња Субота,
– Дејан Симић,
– Светлана Китић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-98, 3. марта 2016. године
Председник
Живан Обреновић, ср.
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Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. марта 2016. године, на основу чл. 11. и 16. Одлуке о оснивању установе за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „Нови Београд” („Службени
лист Града Београда, бр. 56/15 и 73/15) и члана 18. став 1.
тачка 10. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и
88/15), донела је

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. марта 2016. године, на основу члана 14. став
1. Одлуке о месним заједницама на територији Градске
општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”,
број 73/15) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и 88/15), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „НОВИ БЕОГРАД”
I. У Надзорни одбор Центра за бригу о старима, деци и
особама са инвалидитетом „Нови Београд” именују се следећи чланови:
– Ненад Старчевић,
– Аљоша Баковић.
II. Чланови Надзорног одбора именују се на период од
четири године.
III. Ово решење ступа на снагу даном доношења а објављује се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-100, 3. марта 2016. године

4. март 2016.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕОГРАД
I. Мења се Решење о избору Савета месних заједница на
територији Градске општине Нови Београд број Х-020-247 од
27. јуна 2013. године, бр. Х-020-431 од 25. октобра 2013. године и бр. Х-020-179 од 20. маја 2015. године, тако што се у:
– у Савету Месне заједнице „Бежанијска коса”, уместо
члана Бајчета Маринка, бира Здравко Врањеш;
– у Савету Месне заједнице „Дунавски кеј”, уместо члана
Лазић Радише, за члана бира Миодраг Јовановић.
II. У осталом делу решење остаје непромењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-99, 3. марта 2016. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 3. марта 2016. године, на основу чл. 11. и 16. Одлуке о оснивању туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, број 73/15) и члана 18. став 1.
тачка 10. Статута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст, 33/13 и
88/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”
I. У Надзорни одбор Tуристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”,
именују се следећи чланови:
– Марија Лековић,
– Филип Цимбаљевић,
– Кристина Вујаковић, запослена у Туристичкој организацији за промоцију туризма рекреације и здравог живота
„Нови Београд”.
II. Чланови Надзорног одбора именују се на период од
четири године.
III. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-102, 3. марта 2016. године
Председник
Живан Обреновић, ср.

Председник
Живан Обреновић, ср.

РАКОВИЦА
На основу чл. 13. и 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), Изборна
комисија Градске општине Раковица на седници одржаној 4.
марта 2016. године, донела је

ПО С ЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се питања организације и
рада Изборне комисије ГО Раковица (у даљем тексту: комисијa).
Члан 2.
Седиште комисије је у Београду, Улица Мишка Крањца
12, у згради Градске општине Раковица.
Члан 3.
Комисија има печат.
Печат има облик круга чији је пречник 32 mm, а у средини је грб Републике Србије.
У спољном кругу печата исписују се речи: „Република
Србија”. У средишњем кругу исписују се речи: „Град Београд – Градска општина Раковица”. У унутрашњем кругу
исписују се речи : „Изборна комисија Градске општине Раковица”.
Текст печата исписан је ћириличним писмом.

4. март 2016.
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II. САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.
Комисију чине чланови у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник и десет
чланова које именује скупштина општине, а у проширеном
саставу и по један опуномоћени члан – представник подносиоца изборне листе, у складу са законом.
Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина
општине. Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања.
Члан 7.
Председник и чланови комисије и њен секретар имају
заменике.
Председник и секретар комисије и њихови заменици
морају бити дипломирани правници.
Председник комисије:
– организује рад комисије на реализацији послова и задатака из надлежности комисије, прима изборне листе од
овлашћених подносилаца;
– сазива седнице комисије и председава њеним седницама;
– стара се о примени Пословника о раду комисије;
– стара се о спровођењу Одлука и закључака комисије:
– представља комисију пред надлежним, домаћим и
међународним организацијама и органима;
– потписује акта која комисија доноси, обавља и друге
дужности и послове који су утврђени законом и Пословнику о раду комисије.
Члан 8.
Комисија даном проглашења изборне листе, истовремено, решењем утврђује који подносилац изборне листе,
испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав овог органа.
Решење о испуњењу, односно о неиспуњењу услова за
одређивање опуномоћеног представника подносиоца изборне листе у проширеном саставу, комисија доставља подносиоцу у року од 24 часа од доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа
од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени
састав.
Члан 9.
Састав комисије објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
III. НАЧИН РАДА
Члан 10.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
Члан 11.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу закона и прописа донетих на основу закона.
Рад комисије је јаван.
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Члан 12.
Комисија ради у седницама.
Седницу комисије сазива председник комисије, на своју
иницијативу, водећи рачуна о роковима утврђеним законом.
У раду комисије учествују: председник, секретар и чланови комисије.
Заменици лица из претходног става имају иста права и
одговорности као и лица која замењују.
Право гласа у комисији имају председник и чланови комисије или у њиховом одсуству њихови заменици.
Члан 13.
Позив за седницу комисије, са предлогом дневног реда,
упућује се члановима комисије најкасније један дан пре
дана одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се сазивају телефоном или на други одговарајући начин.
Изузетно позив за седницу комисије са предлогом дневног реда може се доставити и у краћем року.
Члан 14.
Комисија ради и пуноважно одлучује, ако на седници
присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја
чланова у сталном,односно проширеном саставу.
Члан 15.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената,
као и обављање појединих изборних радњи, комисија може
формирати радну групу из реда својих чланова и из реда
стручних радника.
Комисија може, по потреби, задужити поједине своје
чланове да проучи питања која се јављају у спровођењу изборног поступка у појединим деловима општине, у непосредњој сарадњи са члановима изборних органа и другим
учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају комисију са утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа решења.
Члан 16.
Комисија обезбеђује јавност рада присуством акредитованих новинара и издавањем саопштења.
Саопштење за јавност, по одобрењу комисије, даје
Одељење за општу управу Градске општине Раковица.
Конференцију за штампу, по одобрењу комисије, може
одржати председник или члан комисије.
Члан 17.
Седници комисије могу да присуствују домаћи и страни
посматрачи који су пријављени комисији.
IV. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 18.
О приговорима који су упућени комисији, секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе комисије,
најдоцније у року од 24 часа, стручно мишљење о начину
решавања приговора.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских одредби на основу којих се приговор решава и предлог како га
треба решити.
Решење о приговору комисија доноси у року од 48 часова од пријема приговора.
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Члан 19.
Кад је против решења комисије којим је приговор одбачен или одбијен, па и оног којим је приговор усвојен, поднета жалба, комисија доставља жалбу, заједно са оспореним
решењем и свим потребним списима Управном суду, у року
од 12 часова од часа пријема жалбе.
Члан 20.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима и Законом
о избору народних посланика, комисија сходно примењује
одредбе Закона о општем управном поступку.
V. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 21.
Средства за спровођење избора и финансирање изборне активности за избор одборника скупштине јединице локалне самоуправе обезбеђују се у буџету јединице локалне
самоуправе.
Члан 22.
Председник, чланови комисије и њихови заменици и секретар и заменик секретара, имају право на накнаду за рад
у комисији, сходно ангажовању у раду комисије.
Висину накнаде и трошкова за рад Изборне комисије
Градске општине Раковице и стручне службе одређује комисија посебном одлуком, у складу са расположивим средствима.
За исплату средстава предвиђених за рад комисије наредбодавци су председник и секретар комисије.
Члан 23.
Одељење за општу управу Градске општине Раковица
обезбеђује и пружа неопходну стручну и техничку помоћ
при обављању задатака комисије, у складу са законом и одлуком о организацији и раду тих служби.
VI. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 24.
На седници комисије води се записник о раду комисије.
Записник обухвата главне податке о раду на седници,
нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи и о закључцима који су на седници
прихваћени.
О вођењу и чувању записника стара се секретар комисије.
Записник потписују председник и секретар комисије.
Пре усвајања записника у комисији, записник се може
користити по одобрењу председника комисије.
Члан 25.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја
о резултатима избора са изборним материјалима и руковање тим материјалима, сагласно закону.
Члан 26.
У комисији се води деловодни протокол, сређује и
чува документација (архивска грађа комисије), са којом се
поступа у складу са прописима.

4. март 2016.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Питања која се односе на рад комисије, а која нису уређена овим пословником, могу се уредити одлуком или закључком комисије, у складу са одредбама овог пословника.
Члан 28.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-5/2016-II, 4. марта 2016. године
Председник
Светлана Марчетић, ср.
Ha основу чл. 15. и 57. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и
54/11), и чл. 21 и 22, Пословника Изборне комисије Градске
општине Раковица, Изборна комисија ГО Раковица, на седници, одржаној 4. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ТРОШКОВИМА ВЕЗАНИМ ЗА РАД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГО РАКОВИЦА
Председнику, заменику председника, члановима и заменицима чланова, секретару и заменику секретара Изборне комсије ГО Раковица, за рад у Изборној комисији и
за одржавање радних састанака везаних за рад комсије на
спровођењу избора за одборнике Скупштине ГО Раковица,
исплаћује се месечна накнада за рад од расписивања избора до окончања изборних радњи, у износу који ће бити
утврђен накнадном одлуком.
Накнада из става 1. ове тачке увећава се председнику,
заменику председника, секретару и заменику секретара изборне комисије ГО Раковица за 30 % у односу на износ накнаде чланова Комисије који буде утврђен одлуком.
Члановима и заменицима чланова Изборне комисије ГО
Раковица у проширеном саставу накнада из става 1. ове тачке припада почев од дана њиховог именовања у састав изборне комисије ГО Раковица, сразмерно броју дана од дана
именовања у том месецу, а до проглашења резултата избора.
Стручној служби и запосленима у Општинској управи
ГО Раковица, ангажованим за обављање одређених административних, техничких, организационих и других послова у изборном поступку, припада накнада за рад сразмерно
њиховом ангажовању за време трајања избора.
Запослене и висину накнаде из става 1. ове тачке одредиће Изборна комисија ГО Раковица посебном одлуком.
За време одржавања седница Изборне комисије ГО Раковица или радних састанака везаних за рад комисије, могу
се служити кафа, чај, минерална вода и безалкохолна пића.
Чланови и заменици чланова Изборне комисије ГО Раковица, Стручна служба, као и запослени у Градској управи
који су ангажовани на спровођењу избора, у време дежурства, имају право на оброк.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Изборна комисија Градске општине Раковица
Број 013-1-6/2016-II, 4. марта 2016. године
Председник
Светлана Марчетић, ср.
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САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина Градске општине Савски венац на 28. седници
одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу члана 46. став
1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11 ) и члана 17. Статута Градске
oпштине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр.
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13), донела је следећу

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈE ЈЕ ИЗАБРАН
I. Утврђује се престанак мандата одборнику Љубомиру
Зрнићу, са изборне листе „Покренимо Савски венац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија,
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста)”, пре истека
времена на којe је изабран, због поднете оставке
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-28.1/2016-I-01, 29. фебруара 2016. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.
Скупштина Градске општине Савски венац на 28. седници одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу члана
56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута Градске
општине Савски венац („Службени лист Града Београда”,
бр. 45/08, 18/10, 35/10 ,33/13 и 36/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ У
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
I. Потврђује се мандат одборници Итани Раковић, рођеној 1980. године, дипл. економисти, из Београда, Улица Милоша Поцерца 29, са изборне листе „Покренимо Савски венац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова
Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста)”.
II. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-28.2/2016-I-01, 29. фебруара 2016. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.
Скупштина Градске општине Савски венац на 28. седници, одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу члана 17.
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13), усвојила је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.
Члан 8. став 2, мења се и гласи:
„Два самостална извршиоца, изван унутрашњих организационих целина, обављају послове везане за локални
економски развој и послове интерног ревизора”.
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Члан 2.
Члан 14. став 11. брише се.
Члан 3.
У члану 16. додаје се нов став који гласи:
„Обавља стручно-организационе и административне
послове Канцеларије за младе и обавља послове који су у
надлежности Канцеларије за брзе одговоре”.
Члан 4.
Члан 26. став 1, мења се и гласи:
„Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места може се предвидети да руководиоци/руководитељке унутрашњих организационих јединица имају заменике/заменице ако сложеност посла то захтева и одељење или
служба имају систематизовано више од 15 извршилаца”.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београада”.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-28.7/2016-I-01, 29. фебруара 2016. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.

Скупштина Градске општине Савски венац на 28. седници, одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу члана
14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11), члана 17. Статута Градске
општине Савски венац („Службени лист Града Београда”,
бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
I. Разрешавају се:
1. Владимир Стевановић, адвокат, дужности заменика
председника Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на предлог Одборничке групе Демократске странке;
2. Марија Новак, дипл. инг. менаџмента, дужности заменице чланице Изборне комисије Градске општине Савски
венац у сталном саставу, на предлог Одборничке групе Демократске странке;
3. Миодраг Латас, адвокат, дужности члана Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на
предлог Одборничке групе Демокартске странке;
4. Урош Трипковић, пројектни менаџер, дужности члана
Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на предлог Одборничке групе Српске напредне
странке;
5. Марија Миливојевић, мастер права, дужности заменице члана Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на предлог Одборничке групе Српске напредне странке;
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6. Дражен Мајсторовић, дипл.правник, дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на предлог Одборничке групе Српске напредне странке.
II. Именују се:
1. Срђан Сандић, дипломирани правник, за заменика
председника Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на предлог Одборничке групе Демократске странке;
2. Бобан Јанковић, програмер, за члана Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на
место чланице Наташе Грбовић, на предлог Одборничке
групе Демократске странке;
3. Миодраг Латас, адвокат, за заменика члана Изборне
комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на место заменице чланице Марије Новак, на предлог
Одборничке групе Демократске странке;
4. Марија Миливојевић, мастер права, за чланицу Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном
саставу, на предлог Одборничке групе Српске напредне
странке;
5. Јелена Матовић, дипл. правник, за заменицу чланице
Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу, на предлог Одборничке групе Српске напредне
странке;
6. Урош Трипковић, пројектни менаџер, за заменика
члана Изборне комисије Градске општине Савски венац, на
предлог Одборничке групе Српске напредне странке.
III. Чланица Изборне комисије Градске општине Савски
венац у сталном саставу, Наташа Грбовић, дипл. менаџер,
изабрана на предлог Одборничке групе Демократске странке, долази на место члана Миодрага Латаса.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-28.8/2016-I-01, 29. фебруара 2016. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.

Скупштинa Градске општине Савски венац на 28. седници, одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу члана 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Туристичке организације Градске општине Савски венац
(„Службени лист Града Београда”, број 74/15) и члана 17.
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
I. Именује се за вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Савски венац Мијодраг
Јањић, саобраћајни инжењер.
II. Именовање се врши на период од најдуже годину
дана, односно до именовања директора Туристичке организације Градске општине Савски венац.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

4. март 2016.

IV. Ово решење ће се примењивати са даном правноснажности решења о регистрацији Туристичке организације
Градске општине Савски венац код надлежног органа.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-28.13/2016-I-01, 29. фебруара 2016. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.

Скупштинa Градске општине Савски венац на 28. седници, одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу члана 17.
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САВСКИ ВЕНАЦ У БЕОГРАДУ
I. Даје се сагласност на Статут Туристичке организације
Градске општине Савски венац донетог од стране Управног
одбора Туристичке организације Градске општине Савски
венац на седници одржаној 26. јануара 2016. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-28.12/2016-I-01, 29. фебруара 2016. године
Председник
Ненад Константиновић, ср.

СТАРИ ГРАД
Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на
сeдници одржаној 4. марта 2016. године, нa oснoву члaнa
35. Статута Градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист
Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 4/14 – пречишћен текст, и 25/15), а у
вези члана 14. Зaкoнa о локалним изборима („Службени
гласник РС”, број 129/07), 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 Београда”, бр. 39/12, 34/13 и 77/13), разрешавају се
функција даном доношења овог решења:
– Мајер Игор, члана Изборне комисије из Демократске
странке,
– Вуковић Бранислав, члан Изборне комисије из Демократска странке,
– Добросављевић Милан, заменика члана Изборне комисије из Демократска странке,
– Марјановић Радослав, члана Изборне комисије из
Српске напредне странке,
– Филиповић Србислав, заменика члана Изборне комисије из Српске напредне странке,
– Марић Георгије, за члана Изборне комисије из Демократске странке Србије
– Маринковић Звонко, за заменика члана Изборне комисије из Демократске странке Србије
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– Јанковић Гвозденија, за заменика члана Изборне комисије из Демократске странке Србије
– Перовић Славко, секретара Изборне комисије.
2. У тачки 1. алинеја 3. Решења именују се у Изборну комисију у сталном саставу:
– Ватовец Борис, за члана Изборне комисије из Демократске странке,
– Марковић Милош, за члана Изборне комисије из Демократске странке,
– Марић Бојан, за заменика члана Изборне комисије из
Демократска странке,
– Радојевић Драгана, за члана Изборне комисије из
Српске напредне странке,
– Половина Драгана, за заменика члана Изборне комисије из Српске напредне странке,
– Миливојевић Зоран, за члана Изборне комисије из Демократске странке Србије,
– Павловић Мирјана, за заменика члана Изборне комисије из Демократске странке Србије,
– Милачић Бошко, за заменика члана Изборне комисије
из Демократске странке Србије.
У тачки 2. решења, именују се:
– Вулић Божидар, дипломирани правник, за секретара
Изборне комисије
– Стојановић Дејан, дипломирани правник, за заменика
секретара Изборне комисије.
У свему осталом Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу, („Службени лист Града Београда”, бр. 39/12, 34/13 и 77/13), остаје
неизмењено и на снази.
5. Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 24 часа од дана доношења.
6. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Број 8 – 13
у динарима

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Текући приходи буџета укључујући и донације

555.924.429

Трансфери

106.434.900

Сопствена средства

100.000

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 690.272.957
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)

672.092.957

Текући буџетски расходи укљујући и донације

565.558.057

Текући расходи из трансфера
Сопствена средства

106.434.900
100.000

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)

18.180.000

Текући издаци са донацијама

18.180.000

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ

27.813.628

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година

53.813.628

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга

26.000.000

Нето финансирање

27.813.628

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

ОПИС
I

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1.

Текући приходи

7

552.024.429

7

214.482.093

7131

157.371.426

714, 741, 716

52.479.803

Приходи од продаје добара и услуга

742

3.760.804

Приходи од камата

741

200.000

Новчане казне

743

170.000

Мешовити и неодређени приходи

745

500.000

1.1. Изворни приходи
Порез на имовину
Локалне комуналне таксе

1.2

Уступљени приходи

337.542.336

Порез на доходак грађана
Порез на имовину

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, Број 020-4-5/16, 4. март 2016. године

283.924.193

7133, 7134

49.618.143

741534

4.000.000

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

ГРОЦКА

ОПИС

1

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14 и 68/15 – др. закон и 103/15) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
83/14 – др. Закон) и чл. 17. и 24. Статута Градске општине
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10,
59/11, 36/13 и 80/14), донела је

2
411

Плате и додаци запослених

155.045.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

3.715.100

415

Накнада трошкова за запослене

4.500.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Гроцка за 2016. годину („Службени лист Града Београда”, број 86/15), члан 1.
мења се и гласи:
у динарима
662.459.329

Стални трошкови

53.555.000

422

Трошкови путовања

21.650.000

423

Услуге по уговору

49.122.000

424

Специјализоване услуге

24.540.000

425

Текуће поправке и одржавање

26.845.000

426

Материјал

17.085.000

Отплата камата

1.500.000

441

Отплата домаћих камата

1.300.000

444

Пратећи трошкови одржавања

451

200.000

СУБВЕНЦИЈЕ

77.000.000

Субвенције јавним предузећима

77.000.000

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

46

23.455.000

463

Дотације осталим нивоима власти

465

Остале дотације, донације и трнсфери Републици

18.255.000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

5.300.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

47
48

2.270.000
192.797.000

421

45

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

27.911.000
710.000

Коришћење роба и услуга

44

I. ОПШТИ ДЕО

3
194.151.100

42

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2016.
ГОДИНУ

Укупна средства

Расходи за запослене

41

ОД Л У КУ

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

711

Накнаде

Председник
Драган Видановић, ср.

буџет 2015.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

5.200.000

5.300.000
18.066.900

Број 8 – 14
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1

2
481
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Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се програмске активности за следеће програме:

3

Дотације невладиним организацијама

8.404.900

482

Порези, обавезне таксе и казне

3.462.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

5.500.000

484

Накнаде штете

485

Накнада штете нанете од стране државних органа

200.000

РЕЗЕРВЕ

714.429

Број
програма

714.429

1

Локални развој и просторно планирање

13.040.000

2

Комунална делатност

49
499

500.000

Средства резерве

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

Назив програма

Зграде и грађевински објекти

9.550.000

3

Локални економски развој

512

Машине и опрема

3.390.000

4

Развој туризма

515

Нематеријална имовина
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

100.000

5

Развој пољопривреде

26.000.000

6

Заштита животне средине

500.000
300.000

26.000.000

7

Путна инфраструктура

552.024.429

8

Предшколско васпитање

Издаци за отплату главнице дуга утврђују се у рачуну
финансирања у следећим износима:

9

Основно образовање

10

Средње образовање

11

Социјална и дечја заштита

12

Примарна здравствена заштита

УКУПНО

ОПИС

Износ

56.440.000
123.100.000

511

61

Износ у динарима

14.680.000
26.500.000
3.950.000

Нето финансирање

27.813.628

13

Развој културе

Пренета средства из ранијих година

53.813.628

14

Развој спорта и омладине

Издаци за отплату главнице дуга

26.000.000

15

Локална самоуправа

308.869.529

Отплата главнице кредиторима

26.000.000

Укупно

552.024.429

13.684.900
4.000.000

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци у периоду од 2016–2018. године исказују се у табелама – прилозима 2 и 2а и то:
Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2016–2018. године
23.290.000

Приоритет

Назив капиталног
пројекта

1

0

Година почетка Година завршетка
Укупна вредност Реализовано закључно
финансирања
финансирања
пројекта
са 31.12.2014. године
пројекта
пројекта

2

3

4

5

6

1

Израда инвестиционотехничке документације

8.300.000

2

Израда планске документације

2.000.000

3

Капитално одржавање
зграда и пословног
простора

9.990.000

4

Реконструкција канализационе мреже

3.000.000

11.790.000

2015

2016

7

6.000.000

2017

9

5.500.000

2018

Након 2018

11

12

10

4.800.000

6.990.000

1.500.000

2.000.000

1.500.000

500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Прилог 2a
Капитални пројекти у периоду 2016–2018. године
Укупно 23.290.000 11.790.000

Р. бр.
1
1

Назив капиталног пројекта
2
Израда инвестиционо-техничке
документације

Конто 3.
ниво

Конто 4.
ниво

3

4

511

5114

Опис конта
4а
Пројектно планирање

Извор

Опис извора

2015

5а

6

5
01

Приходи из буџета

2016

6.000.000

2017

7

8

4.800.000

1.500.000

5.500.000

2018

Након
2018

9

10

2.000.000

2

Израда планске документације

511

5114

Пројектно планирање

01

Приходи из буџета

/

1.500.000

500.000

3

Капитално одржавање зграда и
пословног простора

511

5113

Капитално одржавање
зграда и објеката

01

Приходи из буџета

4.050.000

1.500.000

1.500.000

13

Вишак прих. из
предходне године

2.940.000

Реконструкција канализационе
мреже

511

Изградња зграда и
објеката

08

Донације

1.500.000

1.500.000

4

5112

/

Члан 4.
У члану 7. износ од „200.000” замењује се износом од „700.000”, износ од „514.429” замењује се износом „2.514.429” а
проценат „0,10” замењује се процентом од „0,46%”.
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Број 8 – 15

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
Приходи и примања буџета, планирају се у следећим износима:
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ИЗВОРИ

ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ИЗНОС

3

15

Пренета средства из претходне године

17.863.901

3

13

Вишак прихода из предходних година

35.949.727

I Текући приходи
711000

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711111

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталне делатности

711140

Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
01

713000

220.254.193
63.300.000
370.000
УКУПНО 711000

283.924.193

Порез на имовину

713120

Порез на имови ну

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције
01

714000

157.371.426
4.028.047
45.590.096
УКУПНО 713000

206.989.569

Порез на добра и услуге

714431

Комунална такса за држање рекламних паноа

700.000

714513

Комунална такса за држање моторних возила

42.779.863

01
716000

УКУПНО 714000

43.479.863

Други порези

716110

Комунална такса на Фирму
01

733000

9.000.000
УКУПНО 716000

9.000.000

Трансфери од других нивоа власти

733157
07

Трансфери града у корист нивоа општина

103.434.900

УКУПНО 733000

103.434.900

741000

Приходи од имовине

741100

Камате

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта
01

200.000
4.000.000
УКУПНО 741000

742000

Приходи од продаје добара и услуга

4.200.000

742152

Приходи од давања у закуп непокретности

2.020.804

742251

Општинске административне таксе

1.700.000

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи Општине
01

743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку

743353

Приходи од мандатних казни
01

744000

40.000
УКУПНО 742000

3.760.804
20.000
150.000

УКУПНО 743000

170.000

Добровољни трансфери од правних и физичких лица

744151

08

Текући добровољни трансфери од правних и физичких лица

744151

04

Текући добровољни трансфери од правних и физичких лица

744251

08

Капитални добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист Општине

04,08
745000

1.900.000
100.000
2.000.000

УКУПНО 744000

4.000.000

УКУПНО 745000

500.000

Мешовити и неодређени приходи

745151

Мешовити приходи у корист општине
01

771000

500.000

Меморандумске ставке

771111

Рефундација расхода
07

772000

2.500.000
УКУПНО 771000

2.500.000

УКУПНО 772000

500.000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
07

500.000

СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000–771000

662.459.329

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

716.272.957

Пренета средства из претходне године састоје се из:
1. Вишак прихода корисника буџета у износу од 35.949.727 динара – извор финансирања 13
2. Неутрошених средстава трансфера и донација из претходне године у износу од 17.863.901 динар – извор финансирања 15, а која су намењена за:
– финансирање потреба Комесријата за избеглице у износу од 12.425.000 динара,
– побољшање безбедности у саобраћају у износу од 3.200.000 динара,
– изградњу дечијег парка у Винчи у износу од 1.200.000 динара,
– санацију и отклањање последица од поплава од 177.010 динара,
– рушење бесправно подигнутих објеката од 650.000 динара,
– остала неутрошена средства у износу од 211.891 динар.

Број 8 – 16
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи:
Средства буџета Општине Гроцка за 2016. годину, утврђена су у износу од 716.272.957 динара, а обухватају средства на
подрачуну извршења буџета и средства на подрачунима индиректних корисника која се воде у оквиру консолидованог рачуна трезора Општине Гроцка.
Укупна срества из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу од 552.024.429 динара – извор финансирања 01,
– сопствени приходи у износу од 100.000 динара – извор финансирања 04,
– приходи од трансфера у износу од 106.434.900 динара – извор финансирања 07,
– средства од донација у износу од 3.900.000динара – извор финансирања 08,
– средстава вишка прихода из претходне године у износу од 35.949.727 динара – извор финансирања 13, и
– неутрошена средства трансфера из предходне године 17.863.901 динар – извор финансирања 15.
Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
Средства буџета ГО Гроцка у износу од 552.024.429 динара и средства из осталих извора у износу од 164.248.528
динара у 2016. години утврђени су и распоређени по програмској класификацији, а циљане вредности буџета Општине
Гроцка за 2017. и 2018. годину у укупном износу од 1.025.400.000 динара распоређене су по програмској класификацији, и то:
ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат

Шифра

Циљ
3

Индикатор

Вредност у
базној години (2015)

Циљана
вредност
2016

Циљана
вредност
2017

Циљана
вредност
2018

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

1 – Локални развој и
просторно планирање

1101

Развој локалне
заједнице у складу са
стратегијом развоја
2.Плански и урбанистички развој локалне
заједнице

1. Усвојена стратегија
развоја
3.Повечање покривености територије
планском документацијом

Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање

0001

1. Локални развој кроз
израду стратешке документације
2.Израда планске и
зрбанистичко-техничке
документације

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

34.720.000

32.000.000

32.500.000

99.220.000

1.500.000

100.720.000

Уређивање грађевинског земљишта

0002

1. опремање локација за
привредну делатност
2. Опремање локација
за зоне јавне намене

2. Број опремљених
локација за привредну
делатност
3.Проценат реализације годишњег
програма

21.720.000

25.000.000

25.000.000

71.720.000

12.340.000

84.060.000

Пројекат 1101-1001

2.010.000

1.000.000

3.010.000

Пројекат 1101-1002

5.800.000

8.340.000

14.140.000

Пројекат 1101-1003

5.000.000

Пројекат 1101-1004

4.800.000

Пројекат 1101-1005

4.110.000

Свега ПА Програма 1

5.000.000
4.800.000

56.440.000

57.000.000

57.500.000

170.940.000

3.000.000

7.110.000

13.840.000

184.780.000

2 – Комунална делатност

0601

1. Максимална покривеност услугама
комуналне делатност
3.Ефикасно и рационално спровоћење
комуналне делатности

1. Степен покривености корисника
услугама комуналне
делатности
3.Степен наплате
комуналних услуга

Водоснабдевање

0001

1. Максимална могућа
покривеност корисника
слугама водоснабдевања
3. Ефикасно и рационално спровоћење
водоснабдевања

3. Проценат покривености корисника
услугама водоснабдевања
2. Степен наплате

33.000.000

25.000.000

20.000.000

78.000.000

78.000.000

Управљање отпадним
водама

0002

1. Максимална могућа
покривеност територије
услугама уклањања
отпадних вода
3. Ефикасно и рационално уклањање
отпадних вода

Степен покривености
корисника услугом
канализације
3. Ниво цене услуге у
односу на просечну
зараду

1.000.000

1.000.000

1.500.000

3.500.000

3.500.000

Одржавање депонија

0003

1. Максимална могућа
покривеност услугама
уклањања чврстог
отпада
2. Адекватан квалитет
пружених услуга

1. Степен покривености услугама
уклањања отпада
4. Укупна количина
сакупљеног отпада

37.000.000

35.000.000

30.000.000

102.000.000

102.000.000

4. март 2016.
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Јавна хигијена
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2

3

0008

Максимална покривеност територије услугама одржавања чистоће
јавних површина

1. Степен покривености територије
услугама одржавања
чистоће

4

2. Адекватан квалитет
пружених услуга чистоће јавних површина

2. Динамика чишћења
јавних површина

5

6

7

Број 8 – 17
8

9

3.000.000

6.000.000

7.000.000

16.000.000

10

11
16.000.000

Уређење и одржавање
зеленила

0009

1. Максимална покривеност насеља услугама
уређења и одржавања
зеленила
2. Адекватан квалитет
пружених услуга
уређења и одржавања
зеленила

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

14.000.000

4.000.000

3.000.000

21.000.000

Јавна осветљење

0010

1. Оптимална покривеност територије услугама јавне расвете
2. Адекватан квалитет
пружених услуга јавне
расвете

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

35.100.000

40.000.000

40.000.000

115.100.000

123.100.000 111.000.000 101.500.000

335.600.000

4.000.000

339.600.000

3– Локални економски
развој

1501

1.Повећање запослености на територији
Општине
2. Повећање просечне
плате на територији
општине

1. Број становника
који су запосленина новим радним
местима
2. Број нових предузећа и предузетничких
радњи

Финансијска подршка
локалном економском
развоју

0005

1. Успостављање механизма за финансијску
подршку самозапошљављњу
4. Успостављање механизма за финансијску
подршку професионалних радних пракса

1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама
2. Број реализованих
радних пракса

5 – Развој пољопривреде

0101

1. Спровођење усвојене 2. Проценат остварења
пољопривредне
мера усвојене стратеполитикена подручју
гије развоја
локалне самоуправе

Унапређење услова
за пољопривредну
делатност

0001

1. Ефикасно управљање 1. Проценат буџетских
пољопривредним
средстава који се
земљиштем
издваја за програме
развоја пољопривреде

7 – Путна инфраструктура

0701

1. Развијеност инфраструктуре у контексту
доприноса социо
економском развоју

Управљање саобраћајном инфраструктуром

0001

Одржавање путева

Свега ПА Програма 2

4.000.000

25.000.000

115.100.000

500.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

1.000.000

3.500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

1.000.000

3.500.000

300.000

2.800.000

2.000.000

5.100.000

300.000

2.800.000

2.000.000

5.100.000

1. Повећање путне
1. Број km новоизмреже и адекватна
грађених путева
покривеност територије

6.680.000

12.000.000

10.000.000

0002

1. Одржавање квалите- 3. Износ трошкова
та улица кроз редовно одржавања улица
по км
одржавање

8.000.000

8.000.000

8.000.000

14.680.000

20.000.000

18.000.000

52.680.000 100.460.000

9 – Основно образовање

2002

1. Потпуни обухват
основним обрзовсњем
и васпитањем
2. Унапређење
доступности основног
образовања

1. Број деце која су
обухваћена основним
образовањем
2. Број деце са додатним образовним
потребама

Функционисање
основних школа

0001

2. Унапрешење квалитета образовањаи
васпитања у основним
школама
2. Повећање доступности основног образовања деци са сметњама
у развоју

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

26.500.000

25.000.000

25.000.000

76.500.000

1.000.000

77.500.000

26.500.000

25.000.000

25.000.000

76.500.000

1.000.000

77.500.000

11 – Социјална и дечја
заштита

0901

1. Унапређење положаја
грађана који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем мера
материјалне подршке

1. Број грађана
корисника мера
материјалне подршке
средствима буџета

Социјалне помоћи

0001

1. Унапређење заштите
сиромашних
2. Побољшљње социјално-економских услова
живота грађана

1. Број корисника
једнократне новчане
помоћи
2. Висина буџетских
издвајања за мере
материјалне подршке

3.000.000

2.000.000

2.000.000

7.000.000

Свега ПА програма 3

Свега ПА програма 5

5.100.000

0

5.100.000

28.680.000 100.460.000

129.140.000

1. Дужина изграђених
саобраћајница у надлежности Општине

Свега ПА програма 7

Свега ПА програма 9

24.000.000

24.000.000

153.140.000

7.000.000

Број 8 – 18
1
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2

3

4

0002

1. Обезбеђивање
привременог смештаја,
задовољавање основних
потреба породицама
којима је потребно
осигурати безбедност

1. Број лица која су
боравила у прихватилишту
3. Висина буџетских
издвајања

300.000

Подршка социо-хуманитарним организацијама

0003

1. Подстицање развоја
социјалних услуга и
укључивање пружања
услуга што више
различитих социјалних
актера

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

Активности Црвеног
крста

0005

1. Социјално деловање
– олакшавање људске
патње пружањем помоћи лицима у невољи
организовањем различитих облика помоћи

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

13 – Развој културе

1201

1. Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета културне
инфраструктуре

1. Усвојена стратегија
културе и остварења
мера усвојене стратегије

Функционисање
локалних установа
културе

0001

1. Подстицање развоја
културе кроз јачње
установа културе
2. Унапређење ефикасности установа културе

Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву

0002

1. Повећање интересовања грађана за развој
културе
2. Подстицање развоја
културе код младих

Прихватилишта,
прихватне станице и
друге врсте смештаја

5

6

7
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8

9

10

11

2.000.000

2.000.000

4.300.000

450.000

500.000

500.000

1.450.000

1.450.000

200.000

500.000

500.000

1.200.000

1.200.000

3.950.000

5.000.000

5.000.000

13.950.000

12.425.000

26.375.000

2. Проценат учешћа
издвјања за културне
програме у буџету
3. Учешће сопствених
прихода установа
културе

11.000.000

9.000.000

9.000.000

29.000.000

690.000

29.690.000

1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима
2. Број реализованих
програма за младе

2.684.900

4.000.000

5.000.000

11.684.900

13.684.900

13.000.000

14.000.000

40.684.900

Пројекат 0901-1002

300.000

Свега ПА програма 11

Пројекат 1201-1002

12.425.000

16.725.000

12.425.000

11.684.900

2.684.900

Свега ПА програма 13

690.000

41.374.900

14 – Развој спорта и
омладине

1301

1. Планско подстицање
и креирање услова за
бављење спортом
2. Остваривање омладинске политике на
локалном нивоу

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

Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима

0001

1. Обезбеђивање услова
за рад и унапређење
капацитета спортских
удружења и организација

1. Број организација
и удружења у области
спорта
2. Проценат буџета
намењен финансирању спортских
организација

3.000.000

2.000.000

3.000.000

8.000.000

8.000.000

Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту
и масовној физичкој
култури

0002

1. Максимална
доступност постојећих
спортских објеката
предшколском, школском и рекреативном
спорту и масовној
физичкој култури

1. број објеката доступан за коришћење
предшколском, школском и рекреативном
спорту
2. Број годишњих и
посебних програма
намењених развоју
школског спорта

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

4.000.000

3.000.000

4.000.000

11.000.000

0

11.000.000

15 – Локална самоуправа

0602

1. Одрживо управно и
финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и
пословима Општине

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

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

0001

1.Обезбеђено континуирано функционисање
органа ЈЛС и органа
Општине
2. Унапређење и модернизација рада управе

1. Број седнца
Скупштине и
Општинског већа
2. Проценат решених
предмета
3. Број службеника и
функционера

271.405.100 240.000.000 230.000.000

741.405.100

27.383.528

768.788.628

Свега ПА програма14

Пројекат 0602-1001

3.000.000

Пројекат 0602-1002

500.000

Месне заједнице

0002

1. Обезбеђивање
задовољења потреба
локалног становништва
деловањем месних
заједница

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

1.170.000

1.900.000
6.500.000
3.000.000

3.000.000

7.170.000

7.170.000
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1

5

6

Број 8 – 19

2

3

4

Управљање јавним
дугом

0003

1. Одржавање финансијске стабилности
Општине и финансирање капиталних
инвестиционих радова

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

27.500.000

37.000.000

7

30.000.000

8

94.500.000

9

Општинско јавно
правобранилаштво

0004

1. Заштита имовинских права и интереса
Општине

1. Број предмета у
раду правобранилаштва
2. Финансијски ефекат
рада у односу на буџет

4.380.000

300.000

300.000

4.980.000

Канцеларија за младе

0007

1. Успостављање услова
за подршку активном
укључивању младих у
различитим друштвеним активностима

1. Број корисника канцеларије за младе
2. Број организованих
активности

3.700.000

5.000.000

5.000.000

13.700.000

0602-1001-Друштактивности младих

10
450.000

11
94.950.000

4.980.000

500.000

14.200.000

500.000
3.000.000

6.714.429

2.500.000

9.214.429

Свега ПА програма 15

308.869.529 288.300.000 271.300.000

868.469.529

30.833.528

899.303.057

Укупно за буџет

552.024.429 526.100.000 499.300.000 1.577.424.429 164.248.528 1.741.672.957

Резерве

0010

1, Обезбеђење и
осигурање потреба
Општине у ванредним
ситуацијама

714.429

1. Усвојен годишњи
план за остваривање
програма

3.000.000

Глава

функција

Програмска
класификација

Позиција

Економска
класификација

Извор
финансиранја

Члан 8.
Члан 11. мења се и гласи:
Средства из члана 9. распоређују се по корисницима, и то:

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Средства Средства
Трансфери
Приходи
из буџета из сопств. других нивоа од донација
(01)
извора (04) власти (07)
(08)
8

9

10

11

Вишак
Неутрошена
прихода из
сред трансф из
предходне
предх год (15)
године (13)
12

13

Укупна
средства

14

Раздео 1 – Скупштина градске општине
0602

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Програмска активност 0001
– ПА 0001

0602-0001

Функционисање локалне
самоуправе

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови
1

411

01

Плате, додаци и накнаде
изабраних лица

3.800.000

3.800.000

2

412

01

Социјални доприноси на
терет послодавца

700.000

700.000

3

416

01

Награде запосленима и
посебни расходи

50.000

50.000

4

421

01

Стални трошкови

1.000.000

1.000.000

5

422

01

Трошкови путовања

1.300.000

1.300.000

6

423

01

Услуге по уговору

200.000

200.000

7

426

01

Материјал

300.000

300.000

8

481

01

Дотације политичким партијама

1.000.000

1.000.000

8.350.000

8.350.000

Извори финансирања за
функцију 110
01
160

Приходи из буџета
Oпште јавне услуге које нису
класификоване на другом
месту

0602-1002

Пројекат-Локални избори ПА
0001-1002
9

416

01,07

Награде запосленима и
посебни расходи

200.000

4.000.000

4.200.000

10

421

01,07

Стални трошкови

50.000

50.000

100.000

11

422

01,07

Трошкови путовања

50.000

150.000

200.000

12

423

01,07

Услуге по уговору

100.000

1.000.000

1.100.000

13

424

01,07

Специјализоване услуге

50.000

500.000

550.000

14

426

01,07

Материјал

50.000

800.000

850.000

Извори финансирања за ПА
0001-1002
01

Приходи из буџета

500.000

500.000

Број 8 – 20
1

2

3
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4

5

6
07

7

8

9

Трансфери других нивоа
власти
Укупно за пројекат ПА 00011002

500.000

10
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12

13

14

6.500.000

6.500.000

6.500.000

7.000.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

15.350.000

Извори финансирања за
функцију 160
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

500.000

500.000

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

8.850.000

Укупни извори за ПА 0001

8.850.000

8.850.000

Извори финансирања за ПА
програма 15
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

0
8.850.000

8.850.000
6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

15.350.000

Укупни извори финансирања
за Раздео 1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

8.850.000

Укупно за Раздео 1

8.850.000

8.850.000

Раздео 2 – Општинско веће
ПРОГРАМ 15 –ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
0602

Програмска активност 0001
– ПА 0001

06020001

Функционисање локалне
самоуправе

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови
15

411

01

Плате, додаци и накнаде
изабраних лица

32.400.000

32.400.000

16

412

01

Социјални доприноси на
терет послодавца

5.820.000

5.820.000

17

422

01

Трошкови путовања

18

423

01,08,13

Услуге по уговору

19

424

01,13,15

Специјализоване услуге

20

463

01

21

481

01,13

Дотације невладиним организацијама

1.550.000

22

483

01

Трошкови извршења судских
решења

4.500.000

23

484

01,15

Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних непогода

Текући трансфери осталим
нивоима власти

200.000
10.000.000

200.000
500.000

3.000.000

3.029.727
2.200.000

13.529.727
1.200.000

200.000

6.400.000
200.000

1.200.000

2.750.000
4.500.000

500.000

177.010

677.010

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупни извори финансирања
за ПА 0001

58.170.000

58.170.000
500.000

500.000
6.429.727

58.170.000

500.000

6.429.727

6.429.727
1.377.010

1.377.010

1.377.010

66.476.737

Извори финансирања за
функцију 110
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупни извори финансирања
за функцију 110

170

Трансакције јавног дуга

58.170.000

58.170.000
500.000

500.000
6.429.727

58.170.000

500.000

6.429.727

6.429.727
1.377.010

1.377.010

1.377.010

66.476.737
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4

5

6

0602-0003

7

8

9

10

Број 8 – 21
11

12

13

14

Програмска активност 0003
– ПА 0003
Управљање јавним дугом
24

441

01,13

Отплата камата

25

444

01,13

Пратећи трошкови задуживања

26

611

01

Отплата главнице

1.300.000

300.000

1.600.000

200.000

150.000

350.000

26.000.000

26.000.000

Извори финансирања за ПА
0003
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупни извори финансирања
за ПА 0003

27.500.000

27.500.000

27.500.000

450.000

450.000

450.000

27.950.000

Извори финансирања за
функцију 170
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупни извори финансирања
за функцију 170

0602-0010

27.500.000

27.500.000

27.500.000

450.000

450.000

450.000

27.950.000

Програмска активност 0010
– Резерве

112

Финансијски и фискални
послови
27

499

01,13

Стална буџетска резерва

200.000

500.000

700.000

28

499

01,13

Текућа буџетска резерва

514.429

2.000.000

2.514.429

2.500.000

2.500.000

2.500.000

3.214.429

2.500.000

2.500.000

2.500.000

3.214.429

Извори финансирања за ПА
0010
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за извор финансирања за ПА0010

714.429

714.429

714.429

Извори финансирања за
функцију 112
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно извори финансирања
за функцију 112

714.429

714.429

714.429

Извори финансирања за ПА
програма 15
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за ПА програма 15

0601

86.384.429

86.384.429
500.000

500.000
9.379.727

86.384.429

500.000

9.379.727

9.379.727
1.377.010

1.377.010

1.377.010

97.641.166

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

0601-0001

Програмска активност 0001
– ПА 0001

630

Водоснабдевање
29

451

01

Субвенције ЈП водовод и
канализација Гроцка

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

28.000.000

28.000.000

9.000.000

9.000.000

37.000.000

37.000.000

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
функцију 630

01
0601-0003

Приходи из буџета
Програмска активност 0003
– ПА 0003

560

Одржавање депонија
Заштита животне средина
30

451

01

Субвенције ЈКП Гроцка

31

451

01

Субвенције ЈКП Грочански
комуналац Гроцка
Извори финансирања за ПА
0003

01

Приходи из буџета

Број 8 – 22
1

2

3
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12

13

14

Извори финансирања за
функцију 560
01

0601-0004

Приходи из буџета

37.000.000

37.000.000

Укупно извори финансирања
за функцију 560

37.000.000

37.000.000

0

0

Програмска активност 0004
– ПА 0004

610

Даљинско грејање
Стамбени развој
32

451

01

Субвенције ЈП Топлификација Гроцка
Извори финансирања за ПА
0004

01

Приходи из буџета

0

Извори финансирања за
функцију 610
01
0601-0009

Приходи из буџета

0

Програмска активност 0009
ПА-0009

540

Уређење и одржавање
зеленила
Заштита биљног и животињског света и крајолика
33

451

01

Субвенције ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

Извори финансирања за ПА
0009
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
функцију 540

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
програм 2

01
1501

Приходи из буџета

77.000.000

77.000.000

Укупно за ПА програма 2

77.000.000

77.000.000

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

1501-0005

Финансијска подршка локалном економском развоју

050

Незапосленост
34

472

01,13

Учешће Општине у програмима за запошљавање

500.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000

Извори финансирања за ПА
0005
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно извор финансирања
за ПА 0005

500.000

500.000

500.000

Извори финансирања за
функцију 050
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно извори финансирања
за функцију 050

500.000

500.000

500.000

Извори финансирања за ПА
програма 3
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА програма 3

500.000

500.000

500.000

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
0101-0001

Програмска активност 0001
– ПА 0001

540

Унапређење услова за
пољопривредну делатност
Заштита биљног и животињског света
35

424

01

Услуге по уговору

300.000

300.000
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Број 8 – 23
11

12

13

14

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџета

300.000

300.000

300.000

300.000

Извори финансирања за
функцију 540
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
програма 5

01
0701

Приходи из буџета

300.000

300.000

Укупно за ПА програма 5

300.000

300.000

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0001

Програмска активностУправљање саобраћајном
инфраструктуром

451

Друмски транспорт
36

423

15

Услуге по уговору

300.000

300.000

37

424

15

Специјализоване услуге

1.700.000

1.700.000

38

426

15

Материјал

1.200.000

1.200.000

Извори финансирања за
функцију 451
15

Неутрошена средства трансфера из предходне године

0

3.200.000

3.200.000

Укупно за ПА програма 7

0

3.200.000

3.200.000

Неутрошена средства трансфера из предходне године

0

3.200.000

3.200.000

Укупно за ПА програма 7

0

3.200.000

3.200.000

Извори финансирања за ПА
0701-0001
15

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
2002-0001

Програмска активност 0001
– ПА 0001

912

Функционисање основних
школа
Основно образовање
39

422

01

Трошкови путовања ученика

20.000.000

20.000.000

40

472

01

Трошкови смештаја ученика у
основне школе

1.500.000

1.500.000

41

463

01,13

Текући трансфери школама

5.000.000

1.000.000

6.000.000

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

26.500.000

26.500.000
1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за
функцију 912
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

26.500.000

26.500.000
1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за ПА
програма 9
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА програма 9

26.500.000

26.500.000

26.500.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

27.500.000

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901-0001

Програмска активност 0001ПА 0001

090

Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту
42

472

01

Ученичке награде

1.500.000

1.500.000

43

472

01

Накнаде за социјалну помоћ
из буџета

1.500.000

1.500.000

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за ПА
0001
01
0901-0003

Приходи из буџета
Програмска активност 0003
– ПА 0003
Подршка социо-хуманитарним организацијама

Број 8 – 24
1

2

3

090

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

44

481

01

7
Дотације социо-хуманитарним организацијама

8

9

10
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11

12

13

450.000

14
450.000

Извори финансирања за ПА
0003
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година

0901-0005

450.000

450.000
0

0

Програмска активност 0005
– ПА 0005
Активност Црвеног крст

090

45

481

01

Дотације Црвеном крсту
Гроцка

200.000

200.000

200.000

200.000

3.650.000

3.650.000

Извори финансирања за ПА
0005
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
функцију 090 програма 11

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
програма 11

01
1201

Приходи из буџета

3.650.000

3.650.000

Укупно за ПА програма 11

3.650.000

3.650.000

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Програмска активност 1201–
ПА 0002

1201-0002

Подстицај културном и уметничком стваралаштву

1201-1002

Пројекат 1201-1002 – Грочанске свечаности

820

Услуге културе
46

424

01

Културне манифестације

1.500.000

1.500.000

47

481

01

Дотације организацијама и
удружењима

1.184.900

1.184.900

2.684.900

2.684.900

2.684.900

2.684.900

Извори финансирања за
пројекат 1201-1002
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
функцију 820

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
програма 13

01
1301

Приходи из буџета

2.684.900

2.684.900

Укупно за ПА програма 13

2.684.900

2.684.900

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

4.000.000

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност ПА
1301-0001

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810

Услуге рекреације и спорта
48

481

01

Дотације спортским
организацијама,удружењима
и савезима
Извори финансирања за ПА
0001

01

Приходи из буџета
Програмска активност ПА
1301-0002

1301-0002

810

Подршка
предшколском,школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој култури
49

481

01

Дотације општинским организацијама
Извори финансирања за ПА
0002

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
функцију 810 за програм 14

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
програма 14

4. март 2016.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
01

7

8

9

10

Број 8 – 25
11

12

13

14

Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

Укупно за ПА програма 14

4.000.000

4.000.000

Извори финансирања за
раздео 2
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

201.019.329

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године

201.019.329
500.000

Укупно за раздео 2

0

500.000

11.379.727

11.379.727

0
201.019.329

500.000

11.379.727

4.577.010

4.577.010

4.577.010 217.476.066

Раздео 3 – Општинска управа
3.1

0602

Глава 3.1 – Општинска управа
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602-0001

Програмска активност ПА
0602 – 0001
Функционисање локалне
самоуправе

130

Опште услуге
50

411

01

Плате, додаци и накнаде
запослених

97.650.000

97.650.000

51

412

01

Социјални доприноси на
терет послодавца

17.520.000

17.520.000

52

413

01

53

414

01,07,13

54

415

01

55

416

01,13

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

600.000
3.615.100

600.000
5.884.900

200.000

9.700.000

Накнаде запосленима

4.000.000

Награде, бонуси и остали
посебни расходи

1.300.000

300.000

1.600.000

16.000.000

1.400.000

17.400.000

1.100.000

26.100.000

56

421

01,13

57

422

01

58

423

01,13

59

424

01,13,15

60

425

01

61

426

01,13,15

62

465

01

63

482

01

64

485

01

65

511

01

Изградња зграда и објеката

300.000

300.000

66

511

01

Капитално одржавање зграда
и објеката

400.000

400.000

0602-1001

Стални трошкови

4.000.000

Трошкови путовања
Услуге по уговору

50.000

50.000

25.000.000

Специјализоване услуге

3.500.000

170.000

Текуће поправке и одржавање

4.400.000

300.000

650.000

4.320.000

Материјал

10.000.000

500.000

Остале донације, дотације и
трансфери Републици

16.000.000

16.000.000

Порези, обавезне таксе и
казне

850.000

850.000

Накнада штете нанете од
стране државних органа

200.000

200.000

4.700.000
171.891

10.671.891

Пројекат 0602-1001 – Набавка
опреме
67

512

01,13

Машине и опрема

3.000.000

1.900.000

4.900.000

1.900.000

4.900.000

1.900.000

1.900.000

Извори финансирања за
пројекат 0602-1001
Укупно за пројекат 0602-1001

3.000.000

01

Приходи из буџета

3.000.000

13

Вишак прихода из предходних година

3.000.000

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за ПА 0001

204.385.100

204.385.100
5.884.900

5.884.900
5.870.000

5.870.000
821.891

204.385.100

5.884.900

5.870.000

821.891

821.891 216.961.891

Извори финансирања за
функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

13

Вишак прихода из предходних година

204.385.100

204.385.100
5.884.900

5.884.900
5.870.000

5.870.000

Број 8 – 26
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
15

7

8

9

10
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11

12

13

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за функцију 130

821.891
204.385.100

14
821.891

5.884.900

5.870.000

821.891 216.961.891

5.884.900

0

5.884.900

5.870.000

5.870.000

Извори финансирања за
главу 3.1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за главу 3.1

3.2.

204.385.100

204.385.100

0
204.385.100

5.884.900

5.870.000

821.891

821.891

821.891 216.961.891

Глава 3.2 – Месне заједнице
0602-0002

Месне заједнице

160

Опште јавне услуге
68

421

01

Стални трошкови

600.000

600.000

69

425

01

Текуће поправке и одржавање

250.000

250.000

70

426

01

Материјал

320.000

320.000

Приходи из буџета

1.170.000

1.170.000

Укупно за ПА 0002

1.170.000

1.170.000

Приходи из буџета

1.170.000

1.170.000

Укупно за функцију 160

1.170.000

1.170.000

Извори финансирања за ПА
0002
01

Извори финансирања за
функцију 160
01

Извори финансирања за
главу 3.2
01
3.3.

Приходи из буџета

1.170.000

1.170.000

Укупно за главу 3.2

1.170.000

1.170.000

Глава 3.3 – Канцеларија за
младе
0602-0007

Канцеларија за младе

130

Опште услуге
71

421

01

Стални трошкови

200.000

200.000

72

423

01

Услуге по уговору

3.000.000

3.000.000

73

426

01

Материјал

500.000

500.000

0602-1001

Пројекат– Друштвене активности младих
73,1

424

13

Специјализоване услуге

500.000

500.000

Извори финансирања за ПА
0007
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА 0007

3.700.000

3.700.000

3.700.000

500.000

500.000

500.000

4.200.000

Извори финансирања за
функцију 130
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за функцију 130

3.700.000

3.700.000

3.700.000

500.000

500.000

500.000

4.200.000

Извори финансирања за
главу 3.3
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за главу 3.3

3.700.000

3.700.000
500.000

3.700.000

500.000

4.200.000

Извори финансирања за ПА
програма 15
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за ПА програма 15

3.4.

0901

Глава 3.4 – Комесаријат за
избеглице

209.255.100

209.255.100
5.884.900

5.884.900
6.370.000

6.370.000
821.891

209.255.100

0

5.884.900

0

6.370.000

821.891

821.891 222.331.891
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1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

9

10

Број 8 – 27
11

12

13

14

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901-0002

Програмска активност 0002
– ПА 0002

070

Прихватилишта,прихватне
станице и друге врсте
смештаја
Социјална помоћ угроженом
становништву
74

421

15

Стални трошкови

0

75

426

15

Материјал

0

0901-1002

0

Пројекат 0901-1002 – Социјално збрињавање избеглих
и расељених лица
76

472

01,15

Накнаде за социјалну
заштиту

300.000

12.425.000

12.725.000

Извори финансирања за
пројекат 0901-1002
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за пројекат 0901-1002

300.000

300.000

300.000

0

12.425.000

0

12.425.000

300.000

Извори финансирања за ПА
0002
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за ПА 0002

300.000

300.000

300.000

300.000

Извори финансирања за
функцију 070
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за функцију 070

300.000

300.000
0

12.425.000

300.000

300.000

Извори финансирања за
главу 3.4
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за главу 3.4

300.000

300.000

300.000

0

12.425.000

12.425.000

0

12.425.000

12.725.000

12.425.000

12.425.000

12.425.000

12.725.000

Извори финансирања за ПА
програма 11
01

Приходи из буџета

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за ПА програма 11

3.5.

300.000

300.000

300.000

Глава 3.5 – Дирекција за
изградњу Гроцка
1101

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

1101-0001

Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање

620

Развој заједнице
77

411

01

Плате, додаци и накнаде
запослених

15.800.000

15.800.000

78

412

01

Социјални доприноси на
терет послодавца

2.850.000

2.850.000

79

414

01,07

Социјална давања запослених

100.000

80

415

01

Накнаде трошкова запослених

500.000

500.000

500.000

600.000

81

416

01

Награде, бонуси и остали
посебни расходи

720.000

720.000

82

421

01

Стални трошкови

1.890.000

1.890.000

83

422

01

Трошкови путовања

84

423

01

Услуге по уговору

85

424

01,13

86

425

01

87

426

01,13

88

465

01

0

0

4.600.000

4.600.000

Специјализоване услуге

700.000

Текуће поправке и одржавање

140.000

Материјал

1.500.000

Остале донације, дотације и
трансфери Републици

2.000.000

250.000

950.000
140.000

450.000

1.950.000
2.000.000

Број 8 – 28
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
8

4

5

6

7

89

481

01

Дотације невладиним организацијама

20.000

20.000

90

482

01

Порези, обавезне таксе , казне
и пенали

2.500.000

2.500.000

91

483

01

Новчане казне и пенали по
решењу судова

1.000.000

1.000.000

92

512

01,13

93

515

01

Машине и опрема

300.000

Нематеријална имовина

100.000

9

10
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11

12

300.000

13

14

600.000
100.000

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА 0001

34.720.000

34.720.000
500.000

34.720.000

500.000

500.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

36.220.000

1.000.000

2.800.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.010.000

Програмска активност 0002
–ПА 0002
1101-0002
1101-1001

Пројекат 1101-1001 – Одржавање пословних зграда и
просторија

620

Развој заједнице
94

424

01

95

425

01,13

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

210.000
1.800.000

210.000

Извори финансирања за
пројекат 1101-1001
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за пројекат 1101-1001

1101-1002

2.010.000

2.010.000

2.010.000

Пројекат 1101-1002 –Одржавање осталих објеката на
јавним површинама

620

Развој заједнице
96

424

01,13

Специјализоване услуге

97

425

01,13

Текуће поправке и одржавање

800.000

240.000

1.040.000

5.000.000

8.100.000

13.100.000

8.340.000

8.340.000

8.340.000

14.140.000

Извори финансирања за
пројекат 1101-1002
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за пројекат 1101-1002

1101-1003

5.800.000

5.800.000

5.800.000

Пројекат 1101-003 –Одржавање канала

620

Развој заједнице
98

425

01

Текуће поправке и одржавање

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

Извори финансирања за
пројекат 1101-1003
01
1101-1004

Приходи из буџета
Пројекат 1101-1004 – Израда
инвестиционо техничке
документације

620

Развој заједнице
99

511

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
пројекат 1101-1004

01
1101-1005

Приходи из буџета
Пројекат 1101-1005 – Изградња зграда о објеката

620

Развој заједнице
100

424

01

Специјализоване услуге

101

511

01

Зграде и грађевински објекти

101.1

424

13

Специјализоване услуге

101.2

511

13

Зграде и грађевински објекти

60.000

60.000

4.050.000

4.050.000
60.000

60.000

2.940.000

2.940.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

7.110.000

Извори финансирања за
пројекат 1101-1005
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за пројекат 1101-1005

4.110.000

4.110.000

4.110.000

4. март 2016.
1

2

3
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9
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Број 8 – 29
11

12

13

14

Извори финансирања за ПА
0002
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

21.720.000

21.720.000

Укупно за ПА 0002

21.720.000

12.340.000

34.060.000

Укупно за функцију 620 за ПА
програма 1

56.440.000

13.340.000

69.780.000

Извори финансирања за
ПРОГРАМ 1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПРОГРАМ 1

0601

56.440.000

56.440.000
500.000

56.440.000

500.000

500.000
13.340.000

13.340.000

13.340.000

70.280.000

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

0601-0002

Програмска активност 0002
– ПА 0002

620

Управљање отпадним водама
Развој заједнице
102

424

01

Специјализоване услуге

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за ПА
0002
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0008
– ПА 0007

0601-0008

Урећивање, одржавање и
коришћење пијаца

620

Развој заједнице
103

424

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за ПА
0007
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0008
– ПА 0008

0601-0009

Јавна хигијена

620

Развој заједнице
104

424

01,13

Специјализоване услуге

7.000.000

4.000.000

11.000.000

Извори финансирања за ПА
0009
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА0009

7.000.000

7.000.000
4.000.000

7.000.000

4.000.000

4.000.000
0

11.000.000

Програмска активност 0010
– ПА 0010
0601-0010

Јавна расвета

620

Развој заједнице
105

421

01

Стални трошкови

33.100.000

33.100.000

106

425

01

Текуће поправке и одржавање

1.000.000

1.000.000

107

426

01

Материјал

1.000.000

1.000.000

35.100.000

35.100.000

Извори финансирања за ПА
0010
01

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

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за функцију 620 за ПА
програма 2

46.100.000

46.100.000

46.100.000
4.000.000

4.000.000

4.000.000

50.100.000

Извори финансирања за ПА
програма 2
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА програма 2

46.100.000

46.100.000

46.100.000
4.000.000

4.000.000

4.000.000

50.100.000

Број 8 – 30
1

2

3
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11

12

13

14

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-0001

Програмска активност –
Управљање саобраћајном
инфраструктуром– локални
и некатегорисани путеви –
ПА 0001

620

Развој заједнице
108

423

01

109

424

01,13

110

425

01,07,08

Услуге по уговору
Трошкови стручног надзора
Одржавање локалних и
некатегорисаних путева-

2.000.000

2.000.000

600.000

860.000

4.080.000

93.000.000

1.460.000

3.400.000

100.480.000

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџета

07

Донације и трансфери

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА 0001

0701-0002

6.680.000

6.680.000
93.000.000

93.000.000
3.400.000

6.680.000

93.000.000

3.400.000

3.400.000
860.000

860.000

860.000

103.940.000

Програмска активност – Одржавање путева – ПА 0002

620

Развој заједнице
111

425

01

Текуће поправке и одржавање

5.000.000

5.000.000

112

426

01

Материјал

3.000.000

3.000.000

Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

Укупно за ПА 0002

8.000.000

8.000.000

Извори финансирања за ПА
0002
01

Извори финансирања за ПА
програма 7
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за ПА програма 7

14.680.000

14.680.000
93.000.000

93.000.000
3.400.000

14.680.000

93.000.000

3.400.000

0

3.400.000

860.000

860.000

860.000

111.940.000

Извори финансирања за
главу 3.5
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа
власти

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година
Укупно за главу 3.5

3.6.

117.220.000

117.220.000
93.500.000

0
3.400.000

117.220.000

93.500.000

3.400.000

93.500.000

0

3.400.000

18.200.000

18.200.000

18.200.000

232.320.000

Глава 3.6 – Културни центар
Гроцка
1201

ПРОГРАМ 13 –РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001
–ПА 0001

1201-0001

Функционисање локакних
установа културе

820

Услуге културе
113

411

01

Плате, додаци и накнаде
запослених

1.895.000

1.895.000

114

412

01

Социјални допринос на терет
послодавца

341.000

341.000

115

413

01,04

116

414

07

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

110.000

117

421

01

Стални трошкови

715.000

118

423

01,04,07,15 Услуге по уговору

4.222.000

119

424

01,07,15

120

425

01

121

426

01,04,07

122

465

01

123

482

01,04

Специјализоване услуге

120.000
50.000

175.000

Материјал

415.000

Остале текуће донације, дотације и трансфери Републици

255.000
12.000

50.000
715.000

40.000

2.820.000

Текуће поправке и одржавање

Порезе, обавезне таксе и
казне

10.000

145.000

6.200

4.413.200

300.000

18.800

3.138.800

55.000

15.000

525.000

175.000
40.000

255.000
10.000

22.000

4. март 2016.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

124

512

01

7

8

Машине и опрема

9

10

Број 8 – 31
11

12

13

14

40.000

40.000

Извори финансирања за ПА
0001
01

Приходи из буџет

04

Сопствени приходи

11.000.000

07

Трансфери других нивоа
власти

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за ПА 0001

11.000.000
100.000

100.000
550.000

11.000.000

100.000

550.000

550.000

40.000

40.000

40.000

11.690.000

Извори финансирања за
функцију 820
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

11.000.000

07

Трансфери других нивоа
власти

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за функцију 820

11.000.000
100.000

100.000
550.000

11.000.000

100.000

550.000

550.000

40.000

40.000

40.000

11.690.000

Извори финансирања за
главу 3.6
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

11.000.000

07

Трансфери других нивоа
власти

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за главу 3.6

11.000.000
100.000

100.000
550.000

11.000.000

100.000

550.000

550.000

0

40.000

40.000

40.000

11.690.000

Извори финансирања за
Раздео 3
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

337.775.100

07

Трансфери других нивоа
власти

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године
Укупно за Раздео 3

337.775.100
100.000
99.934.900
3.400.000

0

100.000

0

99.934.900

0

3.400.000

24.570.000

24.570.000
13.286.891

337.775.100

100.000

99.934.900

3.400.000

24.570.000

13.286.891

13.286.891 479.066.891

Раздео 4 – Општинско правобранилаштво
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
0602-0004

Програмска активност ПА
0602 – 0004
Општинско јавно правобранилаштво

330

Судови
125

411

01

Плате, додаци и накнаде
запослених

126

412

01

Социјални допринос на терет
послодавца

127

422

01

Трошкови путовања

128

482

01

Порези, обавезне таксе и
казне

129

512

01

Набавка опреме

3.500.000

3.500.000

680.000

680.000

50.000

50.000

100.000

100.000

50.000

50.000

4.380.000

4.380.000

4.380.000

4.380.000

Приходи из буџета

4.380.000

4.380.000

Укупно за Раздео 4

4.380.000

4.380.000

Извори финансирања за ПА
0004
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
функцију 330

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за
Раздео 4

01

Укупни извори финансирања
буџета
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери других нивоа
власти

552.024.429

552.024.429
100.000

100.000
106.434.900

106.434.900

Број 8 – 32
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

08

Приходи из донација

13

Вишак прихода из предходних година

15

Неутрошена средства трансфера из предходне године

8

9

10
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11

12

13

3.900.000
35.949.727

35.949.727
17.863.901

Укупна средства

552.024.429

Укупно Извор 01 (8)

552.024.429

Укупно остали извори
(9+10+11+12+13)

164.248.528

Укупна средства
(8+9+10+11+13)

716.272.957

100.000

106.434.900

3.900.000

14
3.900.000

35.949.727

17.863.901

17.863.901 716.272.957

Члан 9.
Јавна комунална предузећа чији је оснивач Општина Гроцка, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће године део
од најмање 50% добити остварене по завршном рачуну за 2015. годину уплате у буџет општине.
Изузетно, обавезе по основу уплате добити нема јавно предузеће, које уз сагласност Општинског већа, донесе одлуку да
из добити повећа капитал, односно средства употреби за финансирање инвестиција.
Члан 10.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом одлуком.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 401-53, 29. фебруара 2016. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу чл. 28. и 29. Закона
o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 ) члан 41. тачка 2. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) и члана 36. Статута Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка, доноси

ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора
Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка, чији
је оснивач Градскa општина Гроцка (у даљем тексту: јавно
предузеће).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активности на
примени и објављивању огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих правних
аката у складу са законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица
која испуњавају услове конкурса.

Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Члан 4.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање
директора Јавног предузећа прописани су Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), Законом o јавним предузећима („Службени гласник
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др.
закон) и Статутом јавног предузећа.
Члан 5.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном
гласнику РС”.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора
објавиће се и у најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и
на интернет страници Градске општине Гроцка, с тим што
се мора навести и када је oглас о јавном конкурсу објављен
у „Службеном гласнику РС”.
Члан 6.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће комисија за именовање директора Јавних
предузећа на територији градске општине Гроцка, образована Решењем Скупштине Градске општине Гроцка.
Комисија је независна у свом раду и доношењу одлука.
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Члан 7.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове за именовање и мeђу
њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује резултат кандидата
према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак може се спровести у више делова,
писменом провером, усменим разговором или на други одговорајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, комисија увршћује на ранг листу. Листа за
именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима прописаним
за именовање, доставља се Већу Градске општине Гроцка.
Истовремено, комисија доставља и Записник о изборном поступку.
Члан 8.
Веће Градске општине Гроцка, на основу листе за именовање и Записника о изборном поступку, припрема предлог аката о именовању и доставља га Скупштини Градске
општине Гроцка.
Члан 9.
Скупштина Градске општине Гроцка, након разматрања
достављене листе и предлога аката, одлучује о именовању
директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са
листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 10.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано за директора и објављује се у „Службеном гласнику РС”
и „Службеном листу Града Београда”.
Решење из става I овог члана са образложењем обавезно
се објављује на интернет-страници Градске општине Гроцка.
Примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима који су учествовали у поступку
јавног конкурса.
Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на
његов захтев, комисија је дужна да у року од два дана од
дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног
конкурса, под надзором комисије.
Члан 12.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року
од осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику РС”.
Рок из става 1. овог члана Скупштине Градске општине
Гроцка из оправданих разлога може се продужити за осам
дана.
Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина Градске општине Гроцка може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи
на рад у року који му је одређен, или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини Градске општине Гроцка
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не буде предложен кандидат за именовање због тога што је
комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у
изборном поступку не испуњава услове за именовање или
ако Скупштина Градске општине Гроцка не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи
се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаном
законом.
Члан 14.
Ову одлуку доставити комисији за именовање директора и исту објавити на интернет-страници Градске општине
Гроцка.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 111-1, 29. фебруара 2016. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 29. фебруара 2016. године, на основу чл. 26. и 27. Закона
o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 41.
тачка 8. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист
Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА
I. Образује се Комисија за именовање директора ЈП
„Водовод и канализација” Гроцка чији је оснивач Градска
општина Гроцка, у следећем саставу:
Председник комисије:
– Мирјана Николић, дип. правник, из Гроцке.
Чланови:
– Ивана Савковић, дип. правник, из Гроцке;
– Ивана Тошић Колаковић, дипл. правник, из Гроцке;
– Тања Бајат, дип. инг. архитектуре, из Калуђерице, на
предлог Сталне конференције градова и општина.
II. Поред председника и чланова из тачке 1. овог решења, за члана комисије за именовање директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка чији је оснивач Градска општина Гроцка, именује се и:
– Драгица Митрић, лице на функцији члана Надзорног
одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка.
III. Задатак комисије је да спроведе јавни конкурс за
именовање директора јавног предузећа чији је оснивач
Градска општина Гроцка, тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима
спроводи изборни поступак.
IV. Овим решењем ставља се ван снаге решење број 112142 од 12. фебруара 2015. године.
V. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-13, 29. фебруара 2016. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.
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Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 3. марта 2016. године на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/20
– одлука УС и 54/11), члана 46. Статута Градске општине
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10,
59/11, 36/13 и 80/14) и члана 66. Пословника скупштине
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 80/14) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ
САСТАВУ
I. Мења се решење о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу број: 112-294 од 29.
децембра 2015. године тако да гласи:
– у ставу III тачка 1. – уместо председника Биљане Бокаловић Ђорђевић, дипл. правник, треба да стоји:
За председника
– Тијана Бјеловук, дипл. правник, на предлог СНС;
– у ставу III тачка 2. – уместо заменика председника Бориса Прибичевића, дипл. правник, треба да стоји:
За заменика председника
– Мирјана Буквић, дипл. правник, на предлог СНС;
– у ставу III тачка 4. – уместо заменика секретара Тијане
Бјеловук, дипл. правник, треба да стоји:
За заменика секретара
– Борис Прибичевић, дипл. правник;
– у ставу III тачка 9. – уместо члана Јелене Максимовић
Мратинковић, треба да стоји:
За члана
– Ивана Нешић, на предлог СДСС.
II. У осталом делу решење број 112-294 од 29. децембра
2015. године остаје непромењено.
III. Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 24 часа од доношења решења.
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-15, 3. марта 2016. године
Председник
Спасоје Живановић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 3. марта 2016. године, на основу члана 24. тачка 12.б
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ПР ОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018. ГОДИНЕ
1. Увод
У складу са законским оквиром Републике Србије,
радна група чије је чланове именовао председник Градске
општине Лазаревац Драган Алимпијевић је, уз секундарне и примарне податке, сачинила Програм развоја спорта
у Градској општини Лазаревац за период од 2016. до 2018.
године (у даљем тексту: програм). У току израде овог програма су осим већ постојећих података у вези са спортском
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инфрастурктуром и бројем спортиста и клубова на територији градске општине Лазаревац, коришћени и примарни
подаци добијени директно од корисника (спортиста у градској општини Лазаревац и спортских радника, грађана који
се рекреативно баве спортом), као и заинтересованих страна (у овом случају директора школа, предшколских установа, директора клубова, професора физичког васпитања,
Удружења лица са посебним потребама итд.)
Како би се утврдиле потребе грађана у вези са развојем
спорта у градској општини Лазаревац, организовани су састанци на којима су грађани имали могућност да дају своје
предлоге и мишљења, а самим тим и да учествују у изради
овог програма. Сви закључци и препоруке изведене у овом
документу су резултат заједничког рада Градске општине
Лазаревац, грађана и у складу са Националном Стратегијом
развоја спорта Републике Србије, као и Законом о спорту.
Овај програм ће допринети развоју школског спорта,
спорта за све, врхунског спорта, а довешће и до побољшања
спортске инфраструктуре у граду. Лазаревачка општина се
може похвалити великим бројем професионалних и рекреативних спортиста. Уз то, спортска инфраструктура је у
поприличо добром стању, с тим што се мора радити на додатним напорима како би се што већи број жена укључио у
спортске активности, а спортска инфраструктура прилагодила лицима са инвалидитетом и посебним потребама.
Спорт је најбољи и најплеменитији начин за инклузију
маргинализованих група у једном друштву, па је самим
тим једна од визија која се мора постићи имплементацијом
овог програма укључивање најрањивијих група у све токове друштва кроз спорт. План је наставити са промоцијом
спорта и здравог живота и укључити што већи број волонтера који би помогли организацију спортских активности
у градској општини Лазаревац и промоцији спорта, али и
волонтаризма као важног сегмента за даљи развој друштва
у целини.
Визија ове стратегије је унапређење квалитета живота
и обогаћивање друштвених односа становника Републике Србије кроз бављење спортом, као елемента који је од
суштинског значаја за развој њихове личности и здравог
начина живота1.
Мисија је стварање система спорта у Републици Србији
у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем
развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег
коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. Јавне
власти свих нивоа у Републици Србији предузимају мере
како би се:
– обезбедило да сви грађани имају могућности да се баве
спортом, кроз пружање одговарајућих услова и програма
свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;
– осигурали темељи система спорта: спорт у школама и
сви видови укључења деце у спортске активности;
– обезбедило планирање, изградња и реконструкција
потребних спортских објеката;
– подржало и подстакло бављење спортом на највишем
нивоу, уз постизање врхунских спортских резултата на
највећим међународним спортским такмичењима.
Председник градске општине Лазаревац, на основу члана 46. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) донео је решење о формирању Радне групе за израду Програма развоја
спорта у Градској општини Лазаревац за период од 2016. до
2018. године.
1

Преузето из Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године, „Службени гласник РС”, број 1/15.
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Учесници у процесу израде Програма развоја спорта у
Градској општини Лазаревац за период од 2016. до 2018. године:
1. Марко Јаковљевић – члан Већа Градске општине Лазаревац и председник Радне групе;
2. Братислав Милосављевић – председник Савета за
спорт Већа Градске општине Лазаревац;
3. Иван Панић – запослен у Одељењу за привреду,
пољопривреду и друштвене делатности и
4. Милица Мазалица – запослена у Савезу спортова Лазаревац.
2. Основне информације о граду
Градска општина Лазаревац2 средиште је једне од 17 београдских општина која се простире на 389 квадратна километра у средњем току реке Колубаре.
Лазаревачка општина налази се између 16. и 34. минута
44. степена северне географске ширине и 11. и 28. минута
20. степена источне географске дужине. Западни су јој суседи општине Лајковац и Уб, а источни – општина Аранђеловац. На северозападној и северној страни је обреновачка
општина, на североистоку општине Барајево и Сопот, а на
југу Љиг.
Од Београда, главног града Србије, Лазаревац је удаљен
55 километара. Територијом општине пролазе Ибарска
магистрала и железничка пруга Београд–Бар, а саобраћајну мрежу допуњују и магистрални пут према Аранђеловцу, Ваљеву и Обреновцу као и више регионалних путева.
Транспорт огромних количина угља до термоелектрана
„Никола Тесла” у Обреновцу обезбеђује индустријска пруга
која повезује погоне рударског басена „Колубара”.
Поред градског насеља Лазаревац, у општини су и насеља: Араповац, Барошевац, Барзиловица, Бистрица,
Брајковац, Бурово, Велики Црљени, Врбовно, Вреоци, Дрен,
Дудовица, Жупањац, Зеоке, Јунковац, Крушевица, Лесковац, Лукавица, Мали Црљени, Медошевац, Миросаљци,
Петка, Пркосава, Рудовци, Соколово, Степојевац, Стрмово, Стубица, Трбушница, Цветовац, Чибутковица, Шопић
и Шушњар. Насеља се у просеку простиру на површини од
11,3 квадратна километра
2.1. Демографија Лазареваца
Према подацима пописа из 2011. године Лазаревац има
58.662 становника. Од 1971. до 1981. године број становника у општини повећао се за 5.393, то јест са 45.675 на 51.068,
при чему највише у самом граду Лазаревцу. У наредном
периоду број житеља повећао се за близу осам хиљада. У
осамнаест од двадесет и седам сеоских насеља, број житеља
се смањује, док се у читавој општини повећава у тринаест
насеља3.

2
3

ГОДИНА
ПОПИСА

БРОЈ СТАНОВНИКА

1971.

45,675

1981.
1991.

ПРОМЕНА БРОЈА
СТАНОВНИКА

ПРОМЕНА БРОЈА
СТАНОВНИКА У %

51,068

5,393

11.81

57,848

6,780

13.28

2002.

58,511

663

1.15

2011.

58,622

111

0.19

Преузето са званичног сајта Градске општине Лазаревац, линк доступан на:
www.lazarevac.rs, сајту је приступљено 30.11.2015. године.
Подаци су преузети из архива Градске општине Лазаревац, као и са званичног
сајта Републичког завода за статистику, линк доступан на: webrzs.stat.gov.rs,
којем је пристуљено 30.11. 2015. године.
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Структура становништва према попису из 2011. године:
УКУПНО

МУШКО

ЖЕНСКО

58.622

28.742

29.880

4.333

4.861

Млади (15–30 год.)
9.194
радно способно (15–60)
36.346

Значајно је да се повећава проценат радно активног становништва, а смањује учешће пољопривредника и издржаваних лица. Млађих од 15 година је 17,2 одсто; од 15 до 24
– 14,6 одсто; од 25 до 44 године – 27,5, од 45 до 59 година
– 20,5 и старијих од 60 година – 20,2 одсто.
3. Историја спорта у Лазаревцу
Претеча данашњег спорта у Лазаревцу је соколско
друштво основано између два светска рата, чији су чланови учествовали на слету у Загребу 1932. и Европском слету
„Сокола” у Прагу 1934. године.
На подручју општине данас постоји око 100 спортских клубова и удружења у којима се спортом активно бави око три и по хиљаде претежно младих људи.
Не постоји град у Србији, који пружа такве могућности за
спорт и рекреацију и који поседује такве изграђене спортске
капацитете на тако малом простору. Лазаревац има врхунску
салу за дворанске спортове.
У њеном склопу поседује базен, гимнастичку салу, трим
салу, као и салу за плес и борилачке вештине. Непосредно
поред ове, поседује и помоћну салу за тренинг, са кугланом,
стрелиштем и шах клубом.
Неколико спољних терена за мале спортове, првокласан
терен за велики фудбал са два помоћна терена и два тениска терена са помоћним тереном, и све то у кругу од сто метара. То заиста не поседује ни један град. Када се томе дода
да је на непуних петсто метара базен олимпијских димензија, а на километар језеро, онда је јасно да је развој спорта
у Лазаревцу од великог значаја.
Покривени базен постоји и у Великим Црљенима, а
широм општине 24 фудбалска игралишта, 14 рукометних, 12 одбојкашких, 11 кошаркашких терена и модерна
стрељана. Савремено стрелиште „Тамнава” изграђено је
1992. године и налази се на осамнаестом километру од Лазаревца према Убу, односно два километра од Ибарске магистрале. Стрелиште има 22 стрељачка места на 50 и 100
метара.
Поред тога на овом стрелишту може се гађати и из малокалибарске пушке и малокалибарског пиштоља на 50 метара, војничке пушке на 100 метара. На стрелишту има и 12
места за гађање из пиштоља свих калибара на 25 метара и
вездушно стрелиште за шест места.
На стрелишту Тамнава организују се првенства на свим
нивоима од општинских до савезних. Од недавно, лазаревачки одбојкашице, рукометаши, фудбалери су у самом
врху српских лига.
3.1. Спортски клубови и савези у ГО Лазаревац
На територији градске општине Лазаревац регистровано је 88 клубова у 25 различитих грана спортова, а највише
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спортиста се бави фудбалом, одбојком, кошарком, рукометом и борилачким спортовима.
Р. Б.

НАЗИВ КЛУБА

ГРАНА СПОРТА

Р. Б.

4. март 2016.

НАЗИВ КЛУБА

ГРАНА СПОРТА

64. Стонотениски клуб „Колубара” Лазаревац

стони тенис

65. Стонотениски клуб „ТЕК” Велики Црљени

стони тенис

66. Стрељачки клуб „Колубара” Лазаревац

стрељаштво

1.

Фудбалски клуб „Колубара” Лазаревац

фудбал

67. Плесни клуб „РМП Колубара” Лазаревац

плес

2.

Фудбалски клуб „Турбина” Вреоци

фудбал

68. Плесни клуб „Колус” Лазаревац

плес

3.

Фудбалски клуб „Степојевац Вага” Степојевац

фудбал

69. Плесни клуб „Срна” Лазаревац

4.

Фудбалски клуб „Раднички” Рудовци

фудбал

70. Спортско удружење“Форма Фит” Лазаревац

5.

Фудбалски клуб „Борац” Лазаревац

фудбал

71. Клуб за екстремне спортове „Kolubara extreme” Лазаревац

екстремни спорт
ронилачки спорт
ронилачки спорт

плес
фитнес

6.

Фудбалски клуб „Тек Слога” Велики Црљени

фудбал

72. Ронилачки клуб „Колубара” Лазаревац

7.

Фудбалски клуб „Напредак” Медошевац

фудбал

73. Ронилачки клуб „Наутилус Колубара” Лазаревац

8.

Фудбалски клуб „Шумадија” Шопић

фудбал

74. Планинарско друштво „Вис” Лазаревац

9.

Фудбалски клуб „Младост” Барошевац

фудбал

75. Удружење спортских риболоваца „Колубара” Лазаревац

спортски риболов

10. Фудбалски клуб „Младост” Чибутковица

фудбал

76. Клуб спортских риболоваца „Чиков” Јунковац

спортски риболов

11. Фудбалски клуб „Младост” Цветовац

фудбал

77. Удружење спортских риболоваца „Турија” Миросаљци

спортски риболов

12. Омладински фудбалски клуб „Будућност” Дудовица

фудбал

78. Спортско-риболовни клуб”Штука” Барошевац

спортски риболов

13. Фудбалски клуб „Бурово” Бурово

фудбал

79. Спортско риболовачко друштво „Турбина”

спортски риболов

14. Фудбалски клуб „Рудар” Зеоке

фудбал

80. Организација спортских риболоваца „Бистрица” Рудовци спортски риболов

15. Омладински фудбалски клуб „Раднички” Дрен

фудбал

81. Клуб спортских риболоваца „Пештан” Велики Црљени

16. Омладински фудбалски клуб „Борац” Араповац

фудбал

82. Шаховски клуб „Колубара” Лазаревац

шах

17. Фудбалски клуб „Слога” Лукавица

фудбал

83. Шаховски клуб „Раднички” Рудовци

шах

18. Фудбалски клуб „БСК” Брајковац

фудбал

84. Шаховски клуб „Турбина” Вреоци

19. Фудбалски клуб „Шумадија” Мали Црљени

фудбал

85. Бициклистички клуб „Колубара” Лазаревац

20. Омладински фудбалски клуб „Полет” Миросаљци

фудбал

86. Спортски клуб „ЛА мото” Лазаревац

ауто-мото спорт

21. Фудбалски клуб „Слобода” Стубица

фудбал

87. Ауто клуб „Дијамант” Лазаревац

ауто-мото спорт

22. Фудбалски клуб „Вреоци” Вреоци

фудбал

88. Одред извиђача „Колубара” Лазаревац

23. Фудбалски клуб „Бистрица” Бистрица

фудбал

24. Омладински фудбалски клуб „Соколово” Соколово

фудбал

25. Фудбалски клуб „Млади борац” Жупањац

фудбал

26. Фудбалски клуб „Млади радник” Јунковац

фудбал

27. Фудбалски клуб „Петка” Петка

фудбал

планинарство

спортски риболов

шах
бициклизам

извиђачки покрет

Наведени клубови су пуноправни чланови или чекају на
учлањење у Савез спортова општине Лазаревац.
Поред ових клубова, регистрована су и удружења и савези који обављају делатност из својих области, а приказани су у следећој табели:

28. Фудбалски клуб „Шумадинац” Крушевица

фудбал

29. Фудбалски клуб „20. октобар” Трбушница

фудбал

30. Фудбалски клуб „Димитрије Туцовић” Шушњар

фудбал

1.

Удружење педагога физичке културе Лазаревац

школски спорт

31. Фудбалски клуб „Лазаревац” Лазаревац

фудбал

2.

32. Фудбалски клуб „Стрмово” Стрмово

фудбал

Удружење организатора спортске рекрације
Лазаревац

спорт у фирмама,
рекреативни спорт

33. Фудбалски клуб „Пролетер” Врбовно

фудбал

3.

Фудбалски савез општине Лазаревац

фудбал

фудбал

4.

Спортски центар „Рудовци”

спорт за све,
рекреативни спорт

34. Фудбалски клуб „Младост” Лесковац
35. Фудбалски клуб „Дудовица” Дудовица

фудбал

36. Женски фудбалски клуб „Раднички 2013” Рудовци

фудбал

37. Женски фудбалски клуб „Борац 2014” Лазаревац

фудбал

38. Футсал клуб „Колубара” Лазаревац

футсал

39. Кошаркашки клуб „Колубара Лазаревац 2003” Лазаревац

кошарка

40. Кошаркашки клуб „Лазаревац „ Лазаревац

кошарка

41. Кошаркашки клуб „ЛА баскет” Лазаревац

кошарка

42. Кошаркашки клуб „Колубара-Младост „ Лазаревац

кошарка

43. Рукометни клуб „Колубара” Лазаревац

рукомет

44. Омладински рукометни клуб „Лазаревац „ Лазаревац

рукомет

45. Женски рукометни клуб „Колубара” Лазаревац

рукомет

46. Одбојкашки клуб „Колубара” Лазаревац

одбојка

47. Омладински одбојкашки клуб „Лазаревац” Лазаревац

одбојка

48. Карате клуб „Колубара” Лазаревац

карате

49. Карате клуб „Лазаревац” Лазаревац

карате

50. Карате клуб „Зенит” Велики Црљени

карате

51. Карате клуб „Колубарац” Лазаревац

карате

52. Боксерски клуб „Колубара” Лазаревац
53. Боксерски клуб „Лазаревац” Лазаревац

бокс
бокс

54. Кик-бокс клуб „Колубара” Лазаревац

кик-бокс

55. Кик-бокс клуб „Обилић” Лазаревац

кик-бокс

56. Пливачки клуб „Колубара” Лазаревац

пливање

57. Пливачки клуб „ЛА Колубара” Лазаревац

пливање

58. Пливачки клуб „ТЕК” Велики Црљени

пливање

59. Ватерполо клуб „ТЕК” Велики Црљени

ватерполо

60. Атлетски клуб „Колубара” Лазаревац

атлетика

61. Атлетски клуб „Лазаревац” Лазаревац

атлетика

62. Kуглашки клуб „Колубара” Лазаревац

куглање

63. Тениски клуб „Колубара” Лазаревац

тенис

Стожер свих клубова, удружења и савеза лазаревачког
спорта је Савез спортова Лазаревац.
Претече Савеза били су Друштво за телесно васпитање
„Партизан”, а касније и Савез организација физичке културе Лазаревца. Савез спортова је основала Градска општина
Лазаревац 1995. године с циљем удруживања свих спортских организација и секција за физичку културу са територије Градске општине Лазаревац ради успешнијег заједничког функционисања.
Савез спортова учествује и поможе клубовима, удружењима и савезима у свим видовима организације и реализације такмичења и манифестација на свим нивоима. На
позиве клубова узима учешће, како у техничкој, тако и логистичкој подршци.
Такође, преко Савеза спортова Лазаревац спроводи се
финансијска реализација одлука које доноси Савет за спорт
Већа Градске општине Лазаревац.
Одлуком Савеза спортова установљена је манифестација „Избор спортисте године ГО Лазаревац”, када се
проглашавају најбољи појединци и спортски колективи у
више различитих категорија. Такође, бирају се и најперспективнији спортиста и спортисткиња, који у наредној години добијају стипендије.
Ова приредба постала је традиционална, сваке године
је веома посећена и на њој своје учешће узимају спортисти
који су носиоци највећих признања са спортских такмичења, како на локалном, тако и на државном и међународном нивоу.
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Поред наведених организација, пре три године основано
је и непрофитабилно удружење „Ја се бавим спортом, а ти?”
које тренутно броји двадесетак чланова из редова истакнутих лазаревачких спортиста, а које се волонтерски бави
промоцијом свих видова спортских активности, посебно
школског спорта.
Као што је наведено, Савез спортова Лазаревац је породица са око 90 чланова и неколико клубова који су у процедури учлањења, са укупним бројем од преко 3.400 спортиста који сетакмиче у чак 25 различитих грана спорта, а које
се приказују у следећој табели:
Р. Б.
1.

ГРАНА СПОРТА

БРОЈ КЛУБОВА

Фудбал

37

2.

Футсал

1

3.

Кошарка

4

4.

Рукомет

3

5.

Одбојка

2

6.

Карате

4

7.

Бокс

2

8.

Кик-бокс

2

9.

Пливање

3

10.

Ватерполо

1

11.

Атлетика

2

12.

Куглање

1

13.

Тенис

14.

Стони тенис

2

15.

Стрељаштво

1

16.

Плес

3

Фитнес

1

18.

Екстремни спорт

1

19.

Ронилачки спорт
Планинарство

1

21.

Спортски риболов

7

22.

Шах

3

23.

Бициклизам

1

24.

Ауто-мото спорт

2

25.

Извиђачки покрет

1

УКУПНО

-

25

Фудбалски клуб „Млади борац” Жупањац

-

25

Фудбалски клуб „Млади радник” Јунковац

-

25

24

23

Фудбалски клуб „Петка” Петка
Фудбалски клуб „Шумадинац” Крушевица

-

25

Фудбалски клуб „20. октобар” Трбушница

-

25

Фудбалски клуб „Димитрије Туцовић” Шушњар

-

25

Фудбалски клуб „Лазаревац” Лазаревац

-

25

Фудбалски клуб „Стрмово” Стрмово

-

25

Фудбалски клуб „Пролетер” Врбовно

-

25

Фудбалски клуб „Младост” Лесковац
Фудбалски клуб „Дудовица” Дудовица

35

-

Женски фудбалски клуб „Раднички 2013” Рудовци

20

25

МЛАЂЕ
СЕНИОРИ
КАТЕГОРИЈЕ

Одбојкашки клуб „Колубара”

80

-

Омладински одбојкашки клуб „Лазаревац”

100

14

Кошаркашки клуб „Лазаревац”

100

-

Кошаркашки клуб „Колубара”

130

15

Рукометни клуб „Колубара”

78

20

Боксерски клуб „Лазаревац”

20

20

Карате клуб „Колубара” Лазаревац

112

12

-

14

Кошаркашки клуб „ЛА баскет” Лазаревац
Кошаркашки клуб „Колубара-Младост „ Лазаревац

30

-

Омладински рукометни клуб „Лазаревац” Лазаревац

25

-

Карате клуб „Лазаревац” Лазаревац

15

4

Карате клуб „Зенит” Велики Црљени

15

3

Карате клуб „Колубарац” Лазаревац

30

-

Боксерски клуб „Колубара” Лазаревац

10

5

Женски рукометни клуб „Колубара” Лазаревац

2

20.

МЛАЂЕ
СЕНИОРИ
КАТЕГОРИЈЕ

Омладински фудбалски клуб „Соколово” Соколово

ОСТАЛИ СПОРТОВИ

1

17.

ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ
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88

-

Кик-бокс клуб „Колубара” Лазаревац

20

5

Кик-бокс клуб „Обилић” Лазаревац

20

5

Пливачки клуб „Колубара” Лазаревац

30

-

Пливачки клуб „ЛА Колубара” Лазаревац

30

2

Пливачки клуб „ТЕК” Велики Црљени

15

1

Ватерполо клуб „ТЕК” Велики Црљени

15

-

Атлетски клуб „Колубара” Лазаревац

3.2. Број спортиста по колективима
ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ

МЛАЂЕ
СЕНИОРИ
КАТЕГОРИЈЕ

Атлетски клуб „Лазаревац” Лазаревац

10

2

Kуглашки клуб „Колубара” Лазаревац

5

5

Тениски клуб „Колубара” Лазаревац

10

3

Стонотениски клуб „Колубара” Лазаревац

20

5

Фудбалски клуб „КОЛУБАРА”

200

25

Стонотениски клуб „ТЕК” Велики Црљени

10

3

Фудбалски клуб „СТЕПОЈЕВАЦ ВАГА”

78

22

Стрељачки клуб „Колубара” Лазаревац

15

5

Фудбалски клуб „ТЕК СЛОГА”

46

27

Плесни клуб „РМП Колубара” Лазаревац

40

4

40

-

100

Фудбалски клуб „БОРАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ

69

26

Плесни клуб „Колус” Лазаревац

Женски фудбалски клуб „БОРАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ

33

-

Плесни клуб „Срна” Лазаревац

Фудбалски клуб „НАПРЕДАК” МЕДОШЕВАЦ

55

25

Спортско удружење“Форма Фит” Лазаревац

-

100

Фудбалски клуб „Шумадија” Шопић

30

23

Клуб за екстремне спортове „Kolubara extreme”
Лазаревац

-

5

Ронилачки клуб „Колубара” Лазаревац

3

10

Фудбалски клуб „Младост” Барошевац

40

22

Фудбалски клуб „Раднички” Рудовци

40

23

Фудбалски клуб „Младост” Чибутковица

16

22

Фудбалски клуб „Младост” Цветовац

15

23

Омладински фудбалски клуб „Будућност” Дудовица

Ронилачки клуб „Наутилус Колубара” Лазаревац
Планинарско друштво „Вис” Лазаревац

15

50

10

50
20

20

22

Удружење спортских риболоваца „Колубара” Лазаревац

Фудбалски клуб „Бурово” Бурово

-

25

Клуб спортских риболоваца „Чиков” Јунковац

10

Фудбалски клуб „Рудар” Зеоке

-

25

Удружење спортских риболоваца „Турија” Миросаљци

10

20

Омладински фудбалски клуб „Раднички” Дрен

-

25

Спортско-риболовни клуб”Штука” Барошевац

10

20

Омладински фудбалски клуб „Борац” Араповац

-

25

Спортско риболовачко друштво „Турбина”

10

40

Фудбалски клуб „Слога” Лукавица

-

25

10

20

Фудбалски клуб „БСК” Брајковац

-

25

Организација спортских риболоваца
„Бистрица”Рудовци

Фудбалски клуб „Шумадија” Мали Црљени

-

25

Клуб спортских риболоваца „Пештан” Велики Црљени

10

40

Омладински фудбалски клуб „Полет” Миросаљци

-

25

Шаховски клуб „Колубара” Лазаревац

30

10

Фудбалски клуб „Слобода” Стубица

-

25

Шаховски клуб „Раднички” Рудовци

20

10

Фудбалски клуб „Вреоци” Вреоци

-

25

Шаховски клуб „Турбина” Вреоци

10

5

Фудбалски клуб „Бистрица” Бистрица

-

25

Бициклистички клуб „Колубара” Лазаревац

5

5

Број 8 – 38
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ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Спортски клуб „ЛА мото” Лазаревац

МЛАЂЕ
СЕНИОРИ
КАТЕГОРИЈЕ
3

55

2002

1415

Ауто клуб „Дијамант” Лазаревац
Одред извиђача „Колубара” Лазаревац
УКУПНО

Подаци у наведеној табели подложни су променама, јер
су неки урађени на бази ранијих анкетних истраживања,
док неки клубови нису анкетирани, али је сигурно да градска општина Лазаревац броји више од 3.400 спортиста у
различитим старосним категоријама, што је импозантна
цифра која се у наредном периоду може још увећати.
У складу са својим могућностима Градска општина Лазаревац је преко Савета за спорт у последњих неколико
година стипендирала најперспективније спортисте и спортисткиње, изузев у 2014. години, када је због елементарних
непогода поплава у нашој општини буџет за спорт био значајно умањен.
ГОДИНА

БРОЈ СТИПЕНДИСТА

2011.

2

2012.

2

2013.

2

2014.

-

2015.

3

Посебна здравствена заштита спортиста је обавезна за
сваког спортисту који се такмичи или излаже нарочитим
физичким напорима. Пошто такмичарски спорт представља натпросечан здравствени, функционални, моторички и
психилошки статус, превентивна спортска медицина мора
имати своје место у мерама и активностима стратегија развоја спорта у Лазаревцу. Према Закону о спорту лекарски
преглед је постао обавеза и то на сваких шест месеци. С обзиром да Дом здравља „Др Ђорђе Ковачевић” у Лазаревцу
поседује адекватан стручни и технички кадар за квалитетно обављање лекарских прегледа спортиста, Савет за спорт
Већа Градске општине Лазаревац планира да у наредним годинама све лазаревачке спортисте упућује у наведену здравствену установу и да преко Савеза спортова Лазаревац финансира прегледе за такмичаре свих узраста и свих грана
спорта, како би се клубовима олакшала ова битна ставка
трошкова за нормално функционисање и такмичење.
Оваквом тенденцијом биће повећан број прегледа за реално мањи износ средстава у односу на неке друге здравствене установе које не припадају територији ГО Лазаревац.
4. Учешће у спорту и препоруке за побољшање тренутног
стања
4.1. Предшколски и школски спорт
Физичко вежбање у предшколском узрасту делује, пре
свега, на развој моторичких функција и способности. Програми физичког вежбања у нашим вртићима, иако у експанзији, углавном још увек нису обавезни. Стога је потребно деци у предшколском узрасту омогућити свакодневну
физичку активност, са наглашеним вежбањем на справама,
атлетским вежбама, борењем и учењем пливања, јер су у целини ефикасније у деловању на психосоматски статус деце.
У практичном раду са децом треба примењивати разне
спортско-рекреативне активности које треба да створе базичне способности пожељне у свакодневном животу, као и
предуслове за касније активно бављење спортом.
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Савез спортова Лазаревац у сарадњи са Спортскорекреативним центром „Колубара” спроводи акцију „Школица спорта” која је потпуно бесплатна и која обухвата децу
узраста 4–10 година, а траје током целе школске године.
Основна улога школског спорта је да свим ученицима, без
обзира на узраст, пол и друге разлике, омогући учествовање
у спортским активностима и такмичењима и тако допринесе
физичком и менталном здрављу и развоју и подстакне ученике на бављење спортом у школи и на тај начин допринесе
формирању активног животног стила код младих.
Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног
здравља, буде база за омасовљавање и развој спорта у општини Лазаревац и спона између школа, спортских клубова и
удружења. Додавши на то на еколошку угроженост животне средине Лазаревца и околине, битност развоја школског
спорта добија на тежини.
Школски спорт у први план истиче партиципацију и
висок ниво активности свих учесника, уз коришћење инклузивних стратегија које свим ученицима омогућавају да
доживе успех.
Неопходно је ставити акценат на повећање броја секција
и такмичења унутар и између секција где би ученици, без
обзира на предиспозиције за бављење спортом, сви учествовали. Битно је нагласити и да су та такмичења, која би
била организована у свим школама, важан приоритет и начин за омасовљавање броја деце у школском спорту.
Поред повећања броја ученика који се баве спортом кроз секције, потребно је радити и на омасовљавању
учешћа ученица, што је у складу са подацима о недовољном
учешћу ученица и у складу са мерама за повећање учешћа
спортисткиња и жена у спорту генерално.
4.2. Учешће жена у спорту
У погледу полних разлика, према добијеним подацима,
у Лазаревцу спортисткиње чине скоро трећину од укупног броја регистрованих спортиста. Ови подаци указују
на нижи ниво учешћа жена у спорту, па је битно креирати
мере које ће подстаћи веће учешће спортисткиња, почев од
подстицаја броја ученица у школском спорту, где је такође
приметан недовољан број ученица које тренирају и учествују на школским спортским такмичењима.
На основу наведеног неопходно је утврдити стратегију која се односи на скуп специфичних мера за повећање
учешћа жена у спорту генерално, као и предлога мера за
већи број девојчица у школском спорту.
Крајњи циљ и стратешко усмерење у наредним годинама
требало би бити изједначавање нивоа учешћа жена у спортским дисциплинама са нивоом учешћа мушкараца. Женама
би требало омогућити и активније учешће у управљачким
телима која доносе предлоге и одлуке, да би на свим нивоима, па и у области спорта, била спроведена родна равноправност.
4.3. Спорт за особе са инвалидитетом и са посебним потребама
Бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, безбедно и здраво, у складу са природном средином
и друштвеним окружењем, толерантно, етички прихватљиво, независно од злоупотреба и циљева који су супротни
спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким
условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично
својство.
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У Закону о спорту истиче се да свако има право да се
бави спортом. Редовном физичком активношћу чува се и
унапређује здравље, а спорт за све препознају као основно средство у реализацији наведених циљева. Спорт за све
као покрет цивилног друштва пружа могућност бављења
спортом целој популацији грађана са препорукама да се
спортске активности реализују током целе године, најмање
два пута недељно. Спорт за све је средство за стварање јаке
и радно способне нације. Рекреативно бављење спортом
треба да се реализује редовно, по квалитетним програмима, под вођством стручних лица, на адекватним спортским
објектима и уз адекватну лекарску контролу.
Према подацима Светске здравствене организације, чак
10% светског становништва чине особе са инвалидитетом и
са посебним потребама, а сличан је и проценат у локалним
срединама. Спорт за све, у оквиру своје области обухвата и
спорт особа са инвалидитетом, те је и овој теми битно посветити пажњу при анализи стања.
У циљу спровођења ових мера и подизања свести свих
грађана ГО Лазаревац о важности рекреације и спорта за
све, Програм развоја спорта у градској општини Лазаревац
за период од 2016. до 2018. године, предвиђа организацију
низа акција и манифестација које ће укључити што већи
број грађана у спортске активности, као и организацију
стручних трибина, ради едукације грађанства везане за наведену тематику. Треба предвидети обезбеђивање стручно
оспособљених лица чији би задатак био да организују, осмишљавају и и спроводе план и програм рада спортских активности особа са инвалидитетом, као и побољшање адекватне инфраструктуре (спортских објеката) и реквизита
прилагођених потребама ове циљне групе.

Фискултурне сале (3)

5. Анализа спортске инфраструктуре за унапређење
спорта у ГО Лазаревац

Зграда свлачионица

Основни услов за спровођење спортских активности
је постојање спортских објеката са неопходном пратећом
спортском опремом и реквизитима, у зависности од
спортске дисциплине. Спортски објекти могу бити затворени и отворени и у односу на намену могу се користити
за тренирање, трчање, рекреацију и слично. Они су веома
важни у реализацији спортова који захтевају посебну опремљеност као што су базени, спортске хале, сале за физичко васпитање, куглане, стрељане итд.
Националном стратегијом развоја спорта у Србији направљена је генерална класификација спортских објеката:
– школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени);
– спортски центри (комплекси затворених и отворених
спортских терена);
– специјални спортски објекти (покривају потребе једног
спорта, нпр. фудбалски стадиони, базени, стрелишта итд.);
– адаптирани простори за вежбања.
Спортски објекти на територији градске општине Лазаревац по насељима приказани су у следећој табели:

Тениски терени (5)
Отворени олимпијски базен
Затворени полуолимпијски базен
Теретане у затвореном (3)
Теретана на отвореном
Атлетско игралиште
са бетонском стазом
Куглана са две стазе
Мала стрељана
Шах-сала
Балон-сала
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Затворени полуолимпијски базен
Тениски терен
Балон-сала
Школски терен за мале спортове
ВРЕОЦИ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
СТЕПОЈЕВАЦ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
Фискултурна сала
ДУДОВИЦА
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Школски терен за мале спортове
Фискултурна сала
БАРОШЕВАЦ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
Фискултурна сала
РУДОВЦИ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
Терен СЦ за мале спортове
ЈУНКОВАЦ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
ШОПИЋ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
Терен за мале спортове уз фудбалско игралиште

ЛАЗАРЕВАЦ

ПЕТКА

Фудбалска игралишта
са травнатом подлогом (2)

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Фудбалска игралишта
са вештачком подлогом (2)

Зграда свлачионица

Зграде свлачионица (2)

ЧИБУТКОВИЦА

Мини-пич терен

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Терени за мале спортове (6)
Спортске хале
Спортског центра (3)

Школски терен за мале спортове

Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове

Број 8 – 39
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БРАЈКОВАЦ

СОКОЛОВО

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Зграда свлачионица

Монтажна свлачионица

Школски терен за мале спортове

Школски терен за мале спортове

БИСТРИЦА

СТРМОВО

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Зграда свлачионица

Монтажна свлачионица

Школски терен за мале спортове

Школски терен за мале спортове

ЗЕОКЕ

ВРБОВНО

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Зграда свлачионица

Монтажна свлачионица

Школски терен за мале спортове

Школски терен за мале спортове

ТРБУШНИЦА

ШУШЊАР

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом

Зграда свлачионица

Монтажна свлачионица

Школски терен за мале спортове
ДРЕН
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
БУРОВО
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
МИРОСАЉЦИ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
МЕДОШЕВАЦ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Школски терен за мале спортове
ЦВЕТОВАЦ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица
Терен за мале спортове
Спортско стрелиште
МАЛИ ЦРЉЕНИ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Зграда свлачионица

4. март 2016.

Подаци приказани у наведеној табели показују да градска општина Лазаревац поседује завидну спортску инфраструктуру, али постоје и битни недостаци које у наредном
периоду треба отклонити, а који су углавном везани за
школе и развој школског спорта. Основне школе у Великим
Црљенима и Јунковцу, упркос великом броју ученика, немају своје фискултурне сале.
Поменуте школе поседују одговарајућу пројектну документацију, али до реализације изградње још није дошло.
Фискултурна сала основне школе у Рудовцима је у фази изградње, док су потребу за заједничком школском салом изразили представници Техничке школе и Гимназије у Лазаревцу.
Бетонски терени већине основних школа су дотрајали и
оштећени, па је потребно обнављање подлоге асфалтом или
тартаном, а неке од њих потребно је оградити (школски терени у Дудовици и Брајковцу). Школе у Бурову и Лесковцу немају
бетонске спортске терене. Појединим фискултурним салама
потребно је освежавање паркетне подлоге (школа у Дудовици).
Програм развоја спорта у градској општини Лазаревац
за период од 2016. до 2018. године треба да делује у циљу
отклањања свих наведених недостатака како би ученици и
наставници имали оптималне услове за нормално функционисање и развој школског спорта у целини.
Одређене инфраструктурне проблеме имају и поједини
фудбалски клубови чија су игралишта старијег датума и
којима је потребна санација и адаптација, изградња нових
свлачионица са мокрим чворовима или постављање нових
ограда и пратећих реквизита.

Школски терен за мале спортове
ЛУКАВИЦА
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Монтажна свлачионица
Школски терен за мале спортове
КРУШЕВИЦА
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Монтажна свлачионица
Школски терен за мале спортове
ЖУПАЊАЦ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Монтажна свлачионица
Школски терен за мале спортове
ЛЕСКОВАЦ
Фудбалско игралиште
са травнатом подлогом
Монтажна свлачионица
Школски травнати терен за мале спортове

6. Акциони план за програм развоја спорта у ГО Лазаревац
Приоритети и циљеви:
7.1 Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;
7.2 Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз
развој и унапређење спортске рекреације;
7.3 Развој и унапређење врхунског спорта;
7.4 Развој и унапређење спортске инфраструктуре
8. Остали циљеви
8.1 Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти
Програм развоја спорта у градској општини Лазаревац
за период од 2016. до 2018. године се доноси у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11
– др. закони), Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године од 25. децембра 2014. године, Акционим планом за спровођење Стратегије развоја
спорта у РС за период од 2014–2018. године и у складу са
Методологијом Министарства омладине и спорта.

4. март 2016.
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Табеларни приказ
Напомена: како је програм развоја спорта у градској општини Лазаревац за период од 2016. до 2018. године рађен у
складу са важећом стратегијом, али и Планом развоја спорта у Граду Београду, а у складу са сопственим приоритетима,
одређени циљеви и активности заступљене у Стратегији и плану развоја спорта у Граду Београду, разликују се, па нису
нумерисани по тачном редоследу.
7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

7.1.1 ОПШТИ ЦИЉ:Унапређен школски и универзитетски спорт
7.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и универзитетског спорта
Мера 7.1.1.1.1. Опремање школа функционалним справама и
реквизитима према претходно утврђеним приоритетима
Активност 7.1.1.1.1.1: Израда анализе стања опремљености
спортских објеката при школама справама, реквизитима и
спортском опремом.
Активност 7.1.1.1.1.2:Израда плана континуираног опремања
фискултурних сала И спортских објеката при школама И
предшколским установама, справама, спортским реквизитима и опремом.

Извештај ЈЛС

Школе ЈЛС

Законска обавеза

ЈЛС

ЈЛС, МПНТР, МОС

Урађена анализа

Школе и ЈЛС

Законска обавеза ЈЛС

ЈЛС

Нема трошкова

Урађен план опремања

Школе и ЈЛС

Законска обавеза ЈЛС

ЈЛС

Нема трошкова

7.1.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних и ваншколских спортских и рекреативних активности у оквиру школског
Извештаји школа

Школе

Активност 7.1.1.2.1.1: доношење плана за остваривање принципа „Један ученик – једна секција”

Урађен план активности

Школе и ЈЛС

Одговорност према
Школа,
националној стратегији Стручно удружење
професора физичког васпитања

Нема трошкова

Активност 7.1.1.2.1.2: повећање броја школских секција

% школа које има повећан број секција
број ученика који
учествује у реализацији
секција повећан за 10
– 15%

Годишњи
извештај школа

Обучен и стручан
Школе
кадар. Мотивација
Школска управа
Одговарајућа школска Стручно удружења
спортска
професора фиИнфрастуктура
зичког васпитања
Одговарајући реквиу ЈЛС
зити

Буџет МОС, као
ЈЛС, општински
буџет

Број реализованих
програма

Школе, ЈЛС

Реализација ИОП по
препоруци ИРЛ

Школа

Општински буџет

Активност 7.1.1.2.1.4: Израда плана коришћења школских
сала за секције

% школа које су урадиле
план коришћења школских сала

Годишњи извештај школа

Контрола + санкција

Школе

Нема трошкова

Мера 7.1.1.2.2: Неговање нових модела који ће повећати број
активности у школским салама и спортским теренима

Број нових активности

Годишњи извештај школа

Законска обавеза

Школе

Нема трошкова

Активност 7.1.1.2.2.1: Неговање нових модела који ће повећати број активности у школским салама и спортским теренима
у току викенда,

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

ЈЛС, општински
буџет

Активност 7.1.1.2.2.2: Неговање нових модела који ће повећати број активности у школским салама и спортским теренима
у току летњег и зимског распуста,

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

ЈЛС, општински
буџет

Активност 7.1.1.2.2.3: Неговање нових модела који ће повећати број активности у школским салама и спортским теренима
у току „недеље школског спорта”,

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

ЈЛС, општински
буџет

Активност 7.1.1.2.2.4: Развој нових модела СПРЕТ-а Спортско рекреативних такмичења међу одељењима у којима се
успешност заснива на учествовању свих учесника

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

ЈЛС, општински
буџет

Активност 7.1.1.2.2.5: Реализација курсних облика наставе –у
складу са наставним програмом (скијање 6 разред…)

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

ЈЛС, општине

Активност 7.1.1.2.2.6: Организација летовања и зимовања,
кампова и фестивала спорта, културе, рекреације и здравља

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

ЈЛС, општински
буџет

Активност 7.1.1.2.2.8: Развој пројеката вршњачке подршке
редовном вежбању и неговању такмичарског духа.

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

МОС, СШСС, ЈЛС,
општински буџет

Активност 7.1.1.2.2.9: Едукација ученика за волонерски рад
као у сппрту и нихово укључивање у систем школског спорта.

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

МОС, СШСС, ЈЛС,
општински буџет

Активност 7.1.1.2.2.11: Увођење школа у информациони
систем у области школског физичког васпитања и школског
спорта који треба да прикупља податке са редовних тестирања и даје повратну информацију напредовању ученика,
одељења, разреда, школе, општине

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Заинтересованост
родитеља и ЈЛС

Школа

МОС, МПНТР,
СШСС, општински
буџет

Мера 7.1.1.2.1:Стварање услова за испуњење критеријума
да за свако дете/ученика буде обезбеђена минимум једна
спортска секција

Активност 7.1.1.2.1.3: Неговање редовног вежбања кроз
моделе спорт у школе, корективно – педагошки рад, школско
спортско удружење – ШСУ

Законска обавеза
школа

Школа

Нема трошкова

7.1.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика на школским и спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима)
Извештаји школа
Број реализованих
Мера 7.1.1.3.1: Стварање услова за испуњење основних приоритета школског спорта: свеобухватност, здравствени аспект такмичења И број ученика (неспортиста) укључеи препознавање талената
них у школски спорт
Активност 7.1.1.3.1.1: Јачање сарадње школе и спортских
организација у циљу унапређења школског спорта.

Број остварених сарадњи

Школе

Заинтересованост
ученика

Школа

Општина, МПНТР,
МОС

заинтересваност за реализацију активности

Школе,
Грански савези,
Стручно удружење
професроа физчког
васпитана у ЈЛС

Нема трошкова
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ
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ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Школе

Грански спортски
савези, БГ као
ЈЛС, општински
буџет, Донатори и
спонзори

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

Активност 7.1.1.3.1.2: увођење нових спортова у школска
такмичења у виду отворених првенстава, а у складу са интересовањима ученика и њиховим узрасним карактеристикама

Број реализованих
такмичења и број
ученика

Школе

Заинтересваност за реализацију активности

Активно Активност 7.1.1.3.1.3: Повећати број ученика
неспортиста који учествују на унутаршколским, општинским и градским такмичењима уз доношење одговарајућег
правилника.

Број реализованих
такмичења и број
ученика

Школа

Заинтересваност за реШкола,
ализацију активности Стручна удружења
професора физчког
васпитања у ЈЛС,
Савез одговоран
за организацију
школског спорта

Активност 7.1.1.3.1.4: Унапређење система школских такмичења кроз школска спортска такмичења, организована по
моделу лигашких такмичења, мењања спортских дисциплина,
полне заступљености и равномерности.

Број реализованих
такмичења и број
ученика

Школе

Заинтересваност за реализацију активности

Активност 7.1.1.3.1.5: Системом школског спорта обезбедити
социјалну интеграцију ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју

Број деце обухваћене
програмом инклузије

Школе, Грански
савези,

Заинтересваност за реализацију активности

Школе, Стручно
удружење професора физчког
васпитана у ЈЛС

Грански спортски
савези, БГ као
ЈЛС, општински
буџет, Донатори и
спонзори

Активност 7.1.1.3.1.6: Проширење обима и садржаја
здравствених услуга обухваћених обавезним здравственим
осигурањем. Увести једногодишње уместо двогодишњих
систематских прегледе за ученике средњих школа

Број ученика који су
обухваћени систематским прегледом

Дом здравља и
школе

Законска обавеза

ЈЛС

ЈЛС, општински
буџет, Донатори и
спонзори

ПРЕТПОСТАВКЕ

Нема трошкова

Школе, Грански
Грански спортски
савези,
савези, БГ као
Стручно удружење ЈЛС, општински
професора физчког буџет, Донатори и
васпитана у ЈЛС
спонзори,

7.1.1.4 ПОСЕБАН ЦИЉ:Побољшан стручно-педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта
Мера: 7.1.1.4.1:Подизање нивоа стручног рада у школском
и универзитетском спорту, тако да су испуњени законски и
квалитативни услови у погледу потребних стручних квалификација и знања за рад са децом, омладином и младима са
инвалидитетом и сметњама у развоју

Број сертификованих
програма И обука

Активност: 7.1.1.4.1.1:Организација стручних трибина, семинара и симпозијума у циљу едукације наставника разредне
наставе, наставника физичког васпитања, координатора
школског спорта, секретара школских спортских савеза и
директора школа.

% професора који је
успешно заврсио обуку

Активност: 7.1.1.4.1.2:Развити стални систем сертификације
програма и пројеката школског спорта, органа и организација за које је надлежан СШСС као грански савез.

Број сертификованих
програма

Активност: 7.1.1.4.1.3: Развој модела едукације и подстицања Број реализованих модена физичку активност помоћу електронских медија а посебно ла друштвених мрежа
коришћењем друштвених мрежа које окупљају највећи број
младих.
Активност: 7.1.1.4.1.4: Едукативни програми превенције насиља за децу кроз школски спорт („навијај фер”, „креативни
навијачи”, смањивање насиља у спортским организацијама).

Број реализованих
пројеката

Годишњи извештаји школа

Мотивација и поштоШколе,
вање законских обавеза ССБ, ЈЛС, Стручно
удружење професора физчког
васпитана у ЈЛС

Годишњи
Мотивација и поштоизвештај школа, вање законских обавеза
сертификати

Школе, Стручно
удружење професора физчког
васпитања у ЈЛС

МОС, БГ као ЈЛС,
општински буџет

ЈЛС, општински
буџет

Годишњи извештаји школа

Мотивација и поштоШколе,
вање законских обавеза ССБ, ЈЛС, Стручно
удружење професора физчког
васпитана у ЈЛС

Нема трошкова

Годишњи извештаји школа

Мотивација и поштоШколе, ЈЛС,
вање законских обавеза Стручно удружење
професора физчког
васпитана у ЈЛС

ЈЛС, општински
буџет

Годишњи извештаји школа

Мотивација и поштоШколе,
вање законских обавеза ЈЛС, Стручно удружење професора
физчког васпитана
у ЈЛС

ЈЛС, општински
буџет

7.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење предшколског, школског и универзитетског спорта
Број секција, број сарадМера 7.1.1.5.1: Стварање услова за развој предшколског
физичког васпитања и школског и универзитетског спорта на ника за ФВ у предшколским установама, број
нивоу ЈЛС, као приоритета
реализованих пројеката
Активност 7.1.1.5.1.1: Израда анализе стања предшколског,
школског и универзитетског спорта и услова за његово спровођење на нивоу локалне самоуправе (обухват деце, стручни
потенцијали, спортска и педагошка друштва, спортска
инфраструктура, спортске справе и реквизити)
Активност 7.1.1.5.1.2: Одређивање носиоца предшколског,
школског и универзитетског спорта на нивоу ГРАД, у циљу
реализације свих програмских активности школског и универзитетског спорта

Урађена анализа стања

Извештаји
предшколских
установа, школа
И факултета

Законска обавеза

Школе, предшколске установе,
факултети, ЈЛС

Град, Општина,
МПНТР, МОС

МОС, МПНТР,
ПССО, ЈЛС,
СКГО, СШСС,
ЗУОВ

Идентификовани и
МОС, МПНТР,
одређени носиоци
ЗУОВ, ПССО, ЈЛС
предшколског, школског
и универзитетског
спорта

7.1.1.7 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и других организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину
Мера 7.1.1.7.2: Реализовање програма и пројеката унапређења
спортских активности деце и младих у спортовима који их
привлаче.

Број реализација

Извештаји сранских савеза и ЈЛС

Заинтересованост за
рад кроз овај облик
активности

Школе и Грански
спортски савези
и ЈЛС

МОС, СШСС,
општински буџет

7.1.1.8 ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење предшколске физичке активности и школског спорта
Мера 7.1.1.8.1: Подизање нивоа сарадње између предшколских установа и организација у области спорта у циљу
повећања обухвата бављења деце и младих спортским активностима и физичким вежбањем

Број активности у
предшколским установама

Извештаји
предшколских
установа

Активност 7.1.1.8.1.1: Израда анализе стања предшколске
физичке активности и школског спорта и услова за његово
спровођење на нивоу локалне самоуправе (обухват деце,
стручни потенцијали, спортска и педагошка друштва, спортска инфраструктура, спортске справе и реквизити).

Израда Анализе

Извештај ЈЛС

Заинтересованост деце
Предшколска
МПНТР, МОС, ЈЛС,
И клубова
установа, Спотски општински будџет
савези, УПФК
Заинтересованост за
рад кроз овај облик
активности

ЈЛС

Нема трошкова

4. март 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Активност 7.1.1.8.1.2: Одређивање носиоца предшколске физичке активности и школског спорта на нивоу ГРАД, у циљу
реализације свих програмских активности школског спорта.

Одлука ЈЛС

Извештај ЈЛС

Активност 7.1.1.8.1.3:Формирање посебних програма спортског вежбања предшколске деце по општинама

Број реализованих
програма

Активност 7.1.1.8.1.4:Сертификација програма намењених
деци узраста од 5 до 8 година од стране СШСС и Факултета и
Стручно удружење професора физичког васпитана у ЈЛС
Активност 7.1.1.8.1.5:Ангажовање довољног броја висококвалификовног кадра за споровђење програма по вртићима

Број 8 – 43
ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Заинтересованост за
рад кроз овај облик
активности

ЈЛС

Нема трошкова

Извештај ЈЛССекретаријат
за друштвене
делатности

Заинтересованост за
рад кроз овај облик
активности

Школе,
Стручно удружење
професора физичког васпитана
у ЈЛС

Нема трошкова

Број сертификованих
школа

Извештај ЈЛССекретаријат
за друштвене
делатности

Заинтересованост за
рад кроз овај облик
активности

Школе

Нема трошкова

Број ангажованих
стручних сарадника за
физичко васпитање

Извештај ЈЛССекретаријат
за друштвене
делатности

Заинтересованост за
рад кроз овај облик
активности

Школе

БГ као ЈЛС,
општински буџет

ПРЕТПОСТАВКЕ

7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спротом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са
инвалидитетом
7.2.1.1 ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физчке активности
Мера 7.2.1.1.2: Покретање акција, манифестација и формирање клубова рекреације

Број акција, манифеста- Известаји спортција, покренутих клубова ских организаи секција
ција И удрузења

Заинтересованост
ССАБ, Града, ГО,
грађана

ССАБ

Буџет

Број акција и манифеста- Известаји спортАктивност7.2.1.1.2.1: Промоција здравог начина живота
кроз акције и манифестације које подстичу редовну физичку ција које су реализоване ских организаактивност као животни стил.
ција И удрузења

Заинтересованост
ССАБ, Града, ГО,
грађана

ССАБ

Буџет

ССАБ

Нема трошкова

извештаји спорт- Мотивисани клубови
ских организаи савези
ција

ССАБ

Нема трошкова

Извештаји
спортских организација

ССАБ

Буџет

Активност7.2.1.1.2.2: Оснивање клубова рекреације

Активност7.2.1.1.2.3: Оснивање секција за рекреацију при
спортским клубовима
Активност7.2.1.1.2.4: оспособљавање стручног кадра за
спровођење рекреативних програма

Број основаних клубова извештаји спорт- Мотивисани грађани
ских организација
Број клубова који су
основали рекреативне
секције
Број реализованих
семинара

Мотивисани клубови
и савези

7.2.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом
Мера 7.2.1.2.1: Изградња и опремање простора за рекреацију
грађана

Број припремљених И
реализованих програма

Спортски савез

Мотивисани клубови
и савези

Град, ГО

Буџет

Активност7.2.1.2.1.1: Изградња, обележавање и одржавање
стаза за шетњу и планинарење

Број припремљених и
реализованих пројеката

Спортски савез

Мотивисани клубови
и савези

Град, ГО

Буџет

Активност7.2.1.2.1.2: Изградња ТРИМ стаза и Стаза здравља

Број припремљених и
реализованих пројеката

Спортски савез

Мотивисани клубови
и савези

Град и ГО

Буџет

Активност7.2.1.2.1.3: Изградња јавних вежбалишта на
отвореном

Број припремљених и
реализованих пројеката

Спортски савез

Мотивисани клубови
и савези

Град и ГО

Буџет

Активност7.2.1.2.1.4: Изградња стаза за бицикле и ролере

Број припремљених и
реализованих пројеката

Спортски савез

Мотивисани клубови
и савези

Град и ГО

Буџет

Активност7.2.1.2.1.5: Изградња скејт паркова, полигона за
ролере и ВМХ

Спортски савез
Број припремљених
пројеката и реализованих
пројеката

Мотивисани клубови
и савези

Град и ГО

Буџет

Активност7.2.1.2.1.6: Изградња и опремање школских
спортских сала

Број припремљених
Школа, Школаспројеката и реализованих ка управа, ЈЛС
пројеката

Примена закона и
стандарда

Град и ГО

Буџет

Активност7.2.1.2.1.7: Изградња и опремање отворених игралишта и сала за универзитетски спорт

Број припремљених
Школа, Школаспројеката и реализованих ка управа, ЈЛС
пројеката

Примена закона и
стандарда

Град и ГО

Буџет

Активност7.2.1.2.1.8: План континуираног опремања справама, реквизитима и ситним спортским реквизитима
Активност7.2.1.2.1.9: Обезбеђивање прилаза спортским
објектима за особе са инвалидитетом
Активност7.2.1.2.1.10: Континуирано и планско обезбеђивање коришћења постојеће спортске инфраструктуре за
реализацију спортских активности у области спорта за све

Израђен план и број
опремљених спортских
објеката

Школа, Школаска управа, ЈЛС

Примена закона и
стандарда

Град и ГО

Буџет

Изграђени прилази

Школа, Школаска управа, ЈЛС

Примена закона и
стандарда

Град и ГО

Буџет

Израђен план

Грански савез

Заинтересованост
грађана, општине и
ЈЛС

Град и ГО

Буџет

7.2.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом
Мера 7.2.1.3.1: Позиционирање рекреативног спорта и
спорта особа са инвалидитетом у програмима развоја спорта
на нивоу Београда

Урађена анализа стања

Извештај гранског савеза

Поштовање Закона о
спорту

Град и ГО

Буџет

Активност 7.2.1.3.1.1: Израда анализи стања спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом на
нивоу ЈЛС

Урађена анализа стања

Извештај гранског савеза

Поштовање Закона о
спорту

Град и ГО

Нема трошкова
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Број израђених препорука Извештај гранАктивност 7.2.1.3.1.2: Израда препорука и утврђивање
ског савеза
приоритета за функционисање спортске рекреације у оквиру
програма развоја спорта у ЈЛС

Поштовање Закона о
спорту

ГО

Нема трошкова

Активност 7.2.1.3.1.3: Израда препорука и утврђивање прио- Број израђених препорука Извештај гранског савеза
ритета за функционисање спорта особа са инвалидитетом у
оквиру програма развоја спорта у ЈЛС

Поштовање Закона о
спорту

ГО

Нема трошкова

Број укључених јединица
локалне самопправе

Извештај гранског савеза

Поштовање Закона о
спорту

ГО

Буџет

Обезбеђен стручни кадар
Активност 7.2.1.3.1.5: Обезбеђивање институционалног
капацитета унутар организација спорта за све и спорта особа
са инвалидитетом за квалитетно аплицирање програма и
пројеката

Извештај гранског савеза

Поштовање Закона о
спорту

ГО

Буџет

Активност 7.2.1.3.1.4: Укључивање ЈЛС у системску израду
пројеката и праћење развоја спортске рекреације, посебно
младих, жена, старих и особа са инвалидитетом

7.2.1.4 Посебан циљ: Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за
финансирање ове области
Мера 7.2.1.4.1: Дефинисање критеријума у области спортске
рекреације и критеријума за финансирање
Активност 7.2.1.4.1.1: Израда критеријума за обављање
спортских активности и спортских делатности у области
спортске рекреације
Активност 7.2.1.4.1.2: Израда програма и критеријума за
стручну едукацију, лиценцирање и перманентно усавршавање

Урађени критеријуми

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

ГО

Нема трошкова

Извештај гранБрој урађених одговаског савеза
рајућих аката и дефинисаних критеријума

поштовање Закона о
спорту

ГО

Нема трошкова

Израђени програми

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

ГО

Нема трошкова

Урађена анализа

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

ГО

Нема трошкова

Број усвојених одговарајућих аката у ЈЛС

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

Град и ГО

Нема трошкова

Мера 7.2.1.4.2: Унапређење стручних потенцијала у спортској Број планираних и реали- Извештај гранрекреацији и спорту особа са инвалидитетом
зованих активности
ског савеза

поштовање Закона о
спорту

Град и ГО

Буџет

Активност 7.2.1.4.2.1: Едукација и лиценцирање спортских
стручњака у спортској рекреацији

Активност 7.2.1.4.1.3: Анализа стања у области финансирања
спортске рекреације у ЈЛС
Активност 7.2.1.4.1.4: Израда критеријума за финансирање
спортске рекреације

Број лиценцираних
спортских стручњака

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

Грански савез и ЈЛС

Буџет

Активност 7.2.1.4.2.2: Организација стручних трибина и
семинара

Број одржаних стручних
семинара и трибина

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

ЈЛС

Буџет

Активност 7.2.1.4.2.3: Организација регионалних, националних и међународних стручних конференција

Број организованих
регионалних, националних и међународних
конференција

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

ЈЛС,

Буџет

Активност 7.2.1.4.2.4: Израда плана стручног оспособљавања
и усавршавања

Урађен план стручног
оспособљавања и усавршавања

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

ЈЛС

Нема трошкова

Активност 7.2.1.5.1.6: Подстицање деце, младих, жена и
инвалида на редовну физичку активност

Број особа укључених у
програме

Извештај гранског савеза

Заинтересованост
савеза

ЈЛС

Нама трошкова

Активност 7.2.1.5.1.7: Подстицање програма остваривања ро- Број реализованих актив- Извештај гранског савеза
дне и полне равноправности и омасовљење женског спорта
ности и процентуално
унапређења индивидуална здравствена заштита
жена

Заинтересованост
савеза

ЈЛС

Нама трошкова

7.2.1.6 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама и гранским спортским
савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета
Мера 7.2.1.6.1: Формирање међуресорне координације области здравља, културе, просвете, социјалне политике и спорта

Формирање групе за
координацију

Извештај гранског савеза

Заинтересованост
ресора

ЈЛС

Нама трошкова

Активност 7.2.1.6.1.1: Едукација и усавршавање волонтера и
спортских стручњака за рад са старим особама

Број едукованих волонте- Извештај гранра и спортских стручњака
ског савеза

поштовање Закона о
спорту

ЈЛС

Буџет

Активност 7.2.1.6.1.2: Подстицање оснивања и рада актива
и група за вежбање старих особа при спортским клубовима,
спортским друштвима и културно уметничким друштвима

Број основаних актива и
реализованих програма

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

ЈЛС

Нема трошкова

Активност 7.2.1.6.1.3: Промотивне акције и манифестације
типа Дан изазова, Светски дан пешачења, Дан без аутомобила, олимпијада спорта и културе особа трећег доба

Број група које редовно вежбају неку од
наведених цикличних
активности

Извештај гранског савеза

поштовање Закона о
спорту

ЈЛС

Буџет

7.2.1.7 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено финансирање развоја спорта у ЈЛС кроз формирање Фонда за развој спорта
Мера 7.2.1.7.1: Формирање фонда за развој спорта

Активност 7.2.1.7.1.1: Доношење акта о формирању Фонда

Формиран фонд

Извештај Фонда

МОС, ЈЛС, општина
заинтересованост
ЈЛС и друштвено
одговорних компанија
и појединаца

Нама трошкова

Формиран фонд за развој
спорта у ЈЛС

Донет акт

заинтересованост
МОС, ЈЛС, општина
ЈЛС и друштвено
одговорних компанија
и појединаца

Нама трошкова

Активност 7.2.1.7.1.2: укључивање партерских организација
у рад Фонда

Број укључених организација

Активност 7.2.1.7.1.3: израда плана активности

Урађен план активности

МОС, ЈЛС, општина
заинтересованост
број укључених
ЈЛС и друштвено
партнерских
организација одговорних компанија
и појединаца
израђен план
активности

МОС, ЈЛС, општина
заинтересованост
ЈЛС и друштвено
одговорних компанија
и појединаца
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7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

7.4.1 ОПШТИ ЦИЉ: РАЗВИЈЕНА И УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРА
7.4.1.1 Посебан циљ:Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре
Мера 7.4.1.1.1: Истраживање о стању спортске инфраструктуре у граду Београду

Креиран извештај и
база података о стању
спортске инфраструктуре
у Београду

Извештај
База података

Мотивисаност чланова ГССО, ССАБ, УЗБ,
радне групе
ЗСМСРС

Буџет

Активност 7.4.1.1.1.1: Формирање радне групе за спровођење
истраживања о стању спортске инфраструктуре

Формирана Радна група

Решење о формирању радне
групе

Мотивисаност чланова ГССО, ССАБ, УЗБ,
радне групе
ЗСМСРС, Секретаријат за комуналне
и стамбене послове,
БЕОКОМ

Буџет

Активност 7.4.1.1.1.2: Дефинисање истраживачког поступка
и параметара и прикупљање података за утврђивање реалне
слике постојећег стања инфраструктуре у граду Београду

Успостављање база
података
Креиран извештај

Извештај

Стручни кадар;
Сарадња власника
спортскх објеката са
градом

ГССО, ССАБ,
УЗБ,ЗСМСРС

Буџет

Спроведена категоризација

Усвојен правилник о категоризацији,
листа рангираних спортских
клубова

Стручни кадар;
Сарадња власника
спортскх објеката са
градом

ГССО, ССАБ,
ЗСМСРС

Буџет

ГССО,
ССАБ,ЗСМСРС

Буџет

ГССО, ССАБ,
Секретаријат
за комуналне и
стамбене послове,
УЗБ,ЗСМСРС

Буџет

Табеларни при- Стручни кадар, Моти- ГССО, ССАБ, УЗБ,
ЗСМСРС
каз инвестиција
висаност

Буџет

Мера 7.4.1.1.2: Категоризација спортских објеката

Активност 7.4.1.1.2.1 Рангирање спортских објеката

Објављени подаци о извр- Листа рангира- Постојање Правилника
шеном рангирању
них спортских о рангирању, Стручни
објеката
кадар;
Сарадња власника
спортскх објеката са
градом

7.4.1.2 Посебан циљ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура
Мера 7.4.1.2.1 Планирање потребе за бројем и структуром
нових спортских објеката у граду Београду

Урађен извештај о броју и
структири

Активност 7.4.1.2.1.1. Анализа потребе за новим спортским
објектима

Извештај о потреби и
структури спортских
објеката

Активност 7.4.1.2.1.2: Планирање потребних финансијских
средстава за изградњу нових спортских објеката

Израдити финансијске
планове

Активност 7.4.1.2.1.3.. Разматрање и усвајање предлога за
изградњу објеката на основу анализа постојећег стања и
заинтереованих страна

Усвојен план потреба

Мера 7.4.1.2.2: Реализација програма изградње нових спортских објеката

Извештај

Годишњи извештај

Стручни кадар;
Мотивисани власници
објеката

Благовремено припремљена планска
документација

ГССО, ССАБ,
Секретаријат за
комуналне и стамбене послове,УЗБ,
ЗСМСРС

Документ плана Стручни кадар, Моти- ГССО, ССАБ, УЗБ,
висаност
ЗСМСРС , Секретаријат за комуналне
и стамбене послове

Буџет

Буџет

Број израђених пројеката
Годишњи
Стручни кадар;
ГССО Секретаријат
адаптације, реконструк- извештај израђе- Мотивисани власници
за комуналне и
ције И изградње нових них пројеката по
објеката;
стамбене послове,
спортских објеката
приоритетима
Обезбеђена средства;
УЗБ
Испуњени сви предуслови за имплементацију

Активност 7.4.1.2.2.1: Фазно спровођење Плана за изградњу
нових спортских објеката

Број напраљених и/или
апочетих нових спортских објеката

Слике, пројектни
документи

Благовремено приГССО, ССАБ, УЗБ,
премљена планска
Секретаријат за кодокументација, Обез- муналне и стамбене
беђена средства
послове

Буџет

Активност 7.4.1.2.2.2: Евалуација програма изградње спортских објеката

Спроведена евалуација

Годишњи извештај

Благовремено приГССО, ССАБ, УЗБ ,
премљена планска и Секретаријат за копројектно техничка муналне и стамбене
послове
документација;
Обезбеђена финансијска средства;
Благовремено спровођење јавних набавки

Буџет

Мера 7.4.1.2.3: Креирање и спровођење програма адаптације
и реконструкције спортских објеката

Активност 7.4.1.2.3.1. Креирање и усвајање плана предлога
за адаптацију и реконструкцију објеката на основу анализа
постојећег стања и заинтересованих страна
Активност 7.4.1.2.3.2: Реализација фазног програма адаптације, реконструкције постојећих спортских објеката

Број израђених пројеката
Годишњи
Стручни кадар;
ГССО, ССАБ,
адаптације, реконструк- извештај адапти- Мотивисани власници УЗБ, Секретаријат
ције спортских објеката раних пројеката
за комуналне и
објеката;
по приоритетима Обезбеђена средства; стамбене послове
Испуњени сви предуслови за имплементацију
Усвојен план потреба за
адаптацијом и реконструкцијом

Документ плана Стручни кадар, Моти- ГССО, ССАБ, УЗБ,
ЗСМСРС
висаност

Број адаптираних и ре- Извештај Плана,
конструисаних спортских Систематски
објеката
постојећи план
израђених
пројеката,

Благовремено припремљена планска
документација, обезбеђена средства

ГССО, ССАБ, УЗБ

Буџет

Буџет

Буџет

Број 8 – 46

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ

Активност 7.4.1.2.3.3: Евалуација програма адаптације и
реконструкције спортских објеката

Извештај са
евалуације

ОДГОВОРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Благовремено приГССО, Секретарипремљена планска и
јат за комуналне и
пројектно техничка
стамбене послове
документација;
Обезбеђена финансијска средства;
Благовремено спровођење јавних набавки

Буџет

Мера 7.4.1.2.4. Унапређена правна регулација спортских
објеката у Београду

Број правно регулисаних
Годишњи изАдекватност објеката, ГССО, ГО, власниспортских објеката
вештај о стању и мотивисаност кадрова
ци спортских
броју спортских
објеката
објеката

Буџет

Активност 7.4.1.2.4.1 Мапирање спортских објеката и неопходних интервенција у циљу правног унапређења

Број мапираних спортских објеката са израђеним планом коришћења

Годишњи извештај

Адекватност објеката, ГССО, ГО, власнимотивисаност кадрова ци спортских објеката, Секретаријат
за имовинске и
правне послове

Буџет

Број правно –регулисаних
спортских објеката

Годишњи извештај

Адекватност објеката, ГССО, ГО, власнимотивисаност кадрова ци спортских објеката, Секретаријат
за имовинске и
правне послове

Буџет

Активност 7.4.1.2.4.2. Реализација активности везаних за
правну регулацију спортских објеката

Спроведена евалуација

ПРЕТПОСТАВКЕ

4. март 2016.

7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА
ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЉИ

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ

ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА
7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта
Мера 7.3.1.1.1: Образовни конитинуитет и Број лиценцираних тренера и
процес континуираног усавршавања
образовни ниво

Документација образов- Поштовање законске
них институција, нацио- регулативе
налних гранских савеза
и осталих надлежних
институција

МОС, национални Буџет
грански савез, акредитоване образовне
институције

Активност 7.3.1.1.1.1:
Унапређење образовне и струковне
компетентности спортских стручњака и
стручњака у спорту

Извештаји образовних Заинтересованост свих
институција, национал- релевантних чинилаца
них гранских савеза и
осталих надлежних
институција институција

МОС, национални Буџет
грански савез, акредитоване образовне
институције

Ниво професионалне компетентности спортских стручњака
и стручњака у спорту.
Број струковних, академских
и мастер специјализација, број
организованих семинара

7.3.1.2 ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата
Мера 7.3.1.2.1: Обезбеђивање техничких, Број опремљених спортских
ситуационих и такмичарских услова за
објеката по међународним
реализацију врхунског спортског тренинга стандардима

Документација инстутуција у
чијој су надлежности спортски
објекти

Усклађеност са
међународним
стандардима

Активност 7.3.1.2.1.3: Обезбеђивање
Број потписаних уговора са
стабилног финансирања спортског развоја младим врхунским спортисмладих спортиста
тима
(стипендије)

Одлука о задовољавању потреба
и интереса у области спорта у
Београду

Заинтересованост ГО
ГО и обезбеђена
средства за реализацију

Буџет

Активност 7.3.1.3.1.5.: Праћење и анализа
спортских резултата спортиста млађих
категорија

Резултати са међународних ,
регионалних и националних
такмичења

Грански спортски савези и
клубови

Заинтересованост ССАБ, академске
Града и академских акредитоване
акредитованих
институције
институција

Буџет

Мера 7.3.1.2.2:Одржавање међународних
такмичења у граду Београду

Број добијених кандидатура и
број одржаних међународних
такмичења (2016-2018)

Закључак Владе Републике
Србије

Формиран
организациони
одбор,израђен
финсијски план
прихода и расхода,
елаборат такмичења

Буџет

Активност 7.3.1.2.2.1: Обезбеђивање
средстава за одржавање међународних
такмичења у граду Београду (квалитетне
турнире и званична такмичења)

Број такмичења која се одржавају у Београду

Одлука Града о суфинансирању

Заинтересованост ГССО ,
Града и ГО ОбезГрански савез,
беђена средства за ССАБ
реализацију

Мера 7.3.1.2.5: Афирмација женског спорта Број клубова који имају све
такмичарске категоријеспортисткиња
Активност 7.3.1.2.5.1. Суфинансирање
програмских активности клубова са женским такмичарским селекцијама

Градски грански спортски савез и Заинтересованост
Спортски савез Београда
Града и клубова

Листа категорисаних спортских Одлука Града о суфинансирању
клубова

ГРАД, ГО

Градски грански
савез у делу за
који је одговоран
у реализацији
такмичења

Буџет

Буџет

ГССО,ССАБ и
градски грански
спортски савези

Буџет

Заинтересованост
клубова и обезбеђена средства

ГССО, ССАБ,
градски грански
спортски савез,

Буџет

Средства опредељена у буџету

ГССО и Секретари- Буџет
јат за образовање и
дечју заштиту

7.3.1.3 ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата
Мера 7.3.1.3.1: Задржавање талентованих
врхунских спортиста у граду

Број врхунских талентованих
спортиста који наступају за
клубове у граду

Књиге чланова у спортским
клубовима, извештај гранског
спортског савеза

4. март 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ
Активност 7.3.1.3.1.1: Обезбеђивање
школских стипендија за перспективне
врхунских спортиста у граду

ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПОКАЗАТЕЉИ
Број одобрених стипендија и
ефикасност образовања

Иѕвестаји радских гранских
спортских савез

ПРЕТПОСТАВКЕ
Средства опредељена у буџету

Број 8 – 47
ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ/ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ГССО и Секретари- Буџет
јат за образовање и
дечју заштиту.

8.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта која се финансирају из буџета
Мера 8.1.1.2.1 Оснивање Градског завода
заспорт

% прикупљених статистичких пода- Документација о оснитака у области спорта
вању

Заинтересованост ГССО,
ГССО
доносиоца полтичких одлука,
ГО, ТСС, спортских организација

Буџет

Заинтересованост ГССО,
ГССО
доносиоца полтичких одлука,
ГО, ТСС, спортских организација

Буџет

Активност 8.1.1.2.1.1: Припрема структуре ор- Припремљена структура органиганизације Градског завода за спорт и његово зације и његово позиционирање у
позиционирање у систему спорта
систему спорта

Усвојен извештај о организационој структури и
систематизацији радних
места

Активност 8.1.1.2.1.2: Припрема буџета за рад Припремљен буџета за рад АналиГрадског завода за спорт
тичког центра

Усвојена Одлука о буџету Обезбеђена средства за рад
Завода

ГССО

Буџет

Активност 8.1.1.2.1.3 Набавка материјално–
техничких средстава за рад Градског завода
за спорт

Набављена материјално техничка
средства за рад Градски завод за
спорт

Усвојен План набавки

ГССО

Буџет

Активност 8.1.1.2.1.4: Прикупљање, обрада и
извештавање статистичких података у области на нивоу града Београда

% прикупљених статистичких пода- WЕБ сајт, Извештаји
така у области спорта

Заинтересованост ГССО, до- ГССО
носиоца политичких одлука,
ГО, ТСС, спортских
организација

Буџет

Мера 8.1.1.2.2. Успостављен систем извештавања о стању финансирања спорта на нивоу
града

Успоствљен систем извештавања

Извештаји свих релеватних страна

Заинтересованост ГО и
спортских клубова, Територијалних савеза

ГССО, спортске
организације, територијални спортски
савези, ГО, ГСС

Буџет

Активност 8.1.1.2.2.1. Анализа стања и финансирања спорта И система извештавања у
граду Београду

Израђена анализа стања и финансирања

Извештај анализе

Заинтересованост ГО и
спортских клубова, Територијалних савеза

ГССО , Територијал- Не
ни спортски савези требају
ГО, ГСС
средства

Активност 8.1.1.1.2.2.: Креирање Система
праћења програма развоја И финансирања
спорта на нивооу града и ГО

Креиран и успостављен систем
праћења и извештавања

Креирани модели извештавања

Заинтересованост ГО и
спортских клубова

ГССО , ССАБ, Тери- Буџет
торијални спортски
савези ГО, ГСС

Обезбеђена средства за рад
Завода

8.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим приступним фондовима
Мера 8.1.1.4.1 Подизање капацитета рада
градских гранских савеза и територијалних
спортских савеза Београда у области писања
пројеката за ЕУ фондове

Број добијених грантова из међуна- Израђени пројектни
родних фондова,
докмент

Заинтересованост спортских ГССО, ГО, СКГО,
организција
ССАБ, ТСС, ГСС

Буџет

Извештај са скупова

Заинтересованост спортских ГССО, ГО, СКГО,
организција
ССАБ, ГСС, ТСС,
ФСФВ

Буџет

Активност 8.1.1.4.1.2: Учешће организација на Број написаних грантова из међуна- Израђени пројектни
међународним конкурсима
родних фондова, број реализованих докмент
пројекта и број успешно реализованих и оправданих пројеката

Заинтересованост спортских ГССО, ГО, СКГО,
организција
ГСС, ТСС

Буџет

Активност 8.1.1.4.1.1: Организација стручних Број организованих стручних скускупова и семинара у области планирања,
пова и семинара и број едукованих
програмирања, праћења, реализације и
учесника едукација
извештавања за писање пројеката и понуда
спонзорима и донаторима

8.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима
Мера 8.1.1.5.1: Подизање капацитета градских Број написаних пројеката
гранских савеза и територијалних спортских
савеза Београда гранских савеза и територијалних спортских савеза за писање пројеката и понуда спонзорима и донаторима

Пројектни документи

Мотивисаност и стручност
кадрова, мотивисаност
донатора

ГССО, ГО,донатори, Буџет
ТСС

Активност 8.1.1.5.1.1: Креирање плана едукације у области писања пројеката и понуда
спонзорима и донаторима

Извештај Плана

Мотивисаност и стручност
кадрова, мотивисаност
донатора

ГССО, ГО,донатори, Буџет
ТСС, ГСС

Извештај са скупова

Заинтересованост спортских ГССО, ГО,донатори, Буџет
организција
ТСС, ГСС

Број написаних пројеката

Активност 8.1.1.5.1.2: Организација стручних Број организованих стручних скускупова и семинара у области планирања,
пова и семинара и број едукованих
програмирања, праћења, реализације и
учесника едукација
извештавања за писање пројеката и понуда
спонзорима и донаторима

8.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ:Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локлане самоуправе
Мера 8.1.1.6.1: Категорисање спортских организација на нивоу града и ГО

Број усвојених правилника у граду
и ГО

Усвојен Правилник
категоризације спортова
у граду и ГО

Мотивисаност ГО, Секретаријат

ГССО, СКГО, ССС,
МОС

Буџет

Активност 8.1.1.6.1.2: Израда аката за категорисање спортских организација у граду и ГО

Број усвојених аката о категоризацији

Усвојен Правилник
категоризације спортова
у граду и ГО

Мотивисаност ГО, ГССО

ГССО, СКГО, ССС,
МОС

Буџет

Овај програм развоја спорта у градској општини Лазаревац за период од 2016. до 2018. године ступа на снагу осмог
дана од објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-40/16, 3. марта 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Број 8 – 48

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Лазаревац, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр.129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11), и
члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр.43/08, 15/10 и 44/13), на седници
одржаној 03. марта 2016. године, у 11.30 часова, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОМ
САСТАВУ
I. Разрешавају се дужности у Изборној комисији Градске
општине Лазаревац у сталном саставу и то:
– Радомир Бјековић, председник;
– Марина Марковић, заменик председника;
– Предраг Котлајић, члан;
– Марко Мијушковић, заменик члана;
– Слободан Шундић, члан;
– Милорад Милошевић, заменик члана;
– Ана Станишић, члан;
– Јасмина Ивковић, заменик члана;
– Дарко Фуртула, члан;
– Бранислава Костић, заменик члана;
– Далибор Матијашевић, члан;
– Горан Мићић, заменик члана;
– Бранко Симић, члан;
– Радивоје Урошевић, заменик члана;
– Милица Максимовић, члан;
– Јелена Миловановић, заменик члана;
– Срећко Ристовић, члан;
– Слободан Милошевић, заменик члана;
– Михаило Гајић, секретар;
– Тамара Радивојевић, заменик секретара.
II. Именује се Изборна комисија Градске општине Лазаревац у сталном саставу коју чине председник и девет чланова који имају заменике.
III. Изборна комисија Градске општине Лазаревац има
секретара који има заменика.
IV. Именују се у Изборну комисију Градске општине Лазаревац у сталном саставу и то:
за председника:
– Вељко Михаиловић, дипл. правник, на предлог Одборничке групе „Покренимо Лазаревац – Томислав Николић”;
за заменика председника:
– Милан Караџић, дипл. правник, на предлог Одборничке групе „Покренимо Лазаревац – Томислав Николић”;
за члана:
– Немања Ивановић, на предлог Одборничке групе
„Покренимо Лазаревац – Томислав Николић”;
за заменика члана:
– Владимир Бошковић, на предлог Одборничке групе
„Покренимо Лазаревац – Томислав Николић”;
за члана:
– Далибор Матијашевић, на предлог Одборничке групе
„Покренимо Лазаревац – Томислав Николић”;
за заменика члана:
– Јордан Младеновић, на предлог Одборничке групе
„Покренимо Лазаревац – Томислав Николић”;
за члана:
– Радомир Бјековић, на предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)”;
за заменика члана:
– Сања Полић, на предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)”;
за члана:
– Предраг Котлајић, на предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)”;
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за заменика члана:
– Рашко Божић, на предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)”;
за члана:
– Марина Марковић, на предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)”;
за заменика члана:
– Слађана Симић, на предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС)”;
за члана:
– Велизар Мрдовић, на предлог Одборничке групе „Драган Ђилас – избор за бољи Лазаревац”;
за заменика члана:
– Иван Тодоровић, на предлог Одборничке групе „Драган Ђилас – избор за бољи Лазаревац”;
за члана:
– Aна Јовановић, на предлог Одборничке групе „Драган
Ђилас – избор за бољи Лазаревац”;
за заменика члана:
– Слободан Шундић, на предлог Одборничке групе
„Драган Ђилас – избор за бољи Лазаревац”;
за члана:
– Драган Ралић, на предлог Одборничке групе „Клуб
љубитеља Лазаревца” ;
за заменика члана:
– Јелена Миловановић, на предлог Одборничке групе
„Клуб љубитеља Лазаревца”;
за члана:
– Срећко Ристовић, на предлог Одборничке групе Лазаревац – наша кућа;
за заменика члана:
– Новица Љушић, на предлог Одборничке групе Лазаревац – наша кућа;
за секретара:
– Миломир Видаковић, дипл. правник;
за заменика секретара:
– Игор Анђелковић, дипл. правник.
V. Стручне и административне послове за Изборну комисију Градске општине Лазаревац врши Управа Градске
општине Лазаревац.
VI. Седиште Изборне комисије Градске општине Лазаревац је у Лазаревцу, у Улици Карађорђевој 42.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-40/2016, 3. марта 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 3. марта 2016. године, на основу члана 50. ст. 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аут. тумачење и 44/14 – др. закон) и члана
24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО–РОВНИ „КОЛУБАРА” ЗА 2016.
ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишена-
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менског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара” за 2016.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара” на седници одржаној
14. децембра 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-40/2016, 3. марта 2016. године
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ни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац на седници одржаној 1.
фебруара 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-40/16, 3. марта 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 3. марта 2016. године, на основу члана 50. ст. 2. и 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон),
члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13)
и члана 19а. став 1. тачка 2. и став 4. Одлуке о оснивању
јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 23/11 – пречишћен текст, 62/12, 12/13, 29/13 и 45/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац за
2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на седници одржаној 29. јануара 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број 06-40/16, 3. марта 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 3. марта 2016. године, на основу члана 50. ст. 2. и
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 31. став 1. тачка 2. и став 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије
„Топлификација” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 32/07 – пречишћен текст и 12/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2016.
ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2016. годину, који је донео Надзор-

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) а у складу
с Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске
установе „Ветерина Београд” из Установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”, број 3-1036/15-С, од 30.
новембра 2015. године, вршилац дужности директора ЈКП
„Ветерина Београд”, Синдикална организација и градоначелник града Београда у име Града Београда, као оснивача,
закључују

А НЕ КС 1.
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНО
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋE „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
– да су закључиле Колективни уговор код послодавца
Ветеринарска установа „Ветерина Београд” број 03-286, од
28. јануара 2015. године („Службени лист Града Београда”,
број 6/15);
– да је Скупштина Града Београда 30. новембра 2015. године донела Одлуку о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно
комунално предузеће „Ветерина Београд”, бр. 3-1036/15-С;
– да је потребно ускладити Колективни уговор код послодавца са Одлуком број 3-1036/15-С, од 30. новембра 2015.
године.
Члан 2.
У члану 1. Колективног уговора код послодавца речи
„Ветеринарске установе „Ветерина Београд” замењују се речима „Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”.
Члан 3.
У члану 2. у ставу 3. Колективног уговора код послодавца речи „Ветеринарска установа ‘Ветерина Београд’“
замењују се речима „Јавно комунално предузеће „Ветерина
Београд”.
Члан 4.
У члану 5. у ставу 3. Колективног уговора код послодавца реч „Установи” замењује се речју „Предузећу”.
Члан 5.
У члану 6. у ставу 1. Колективног уговора код послодавца речи „Ветеринарској установи” замењују се речима
„ЈКП Ветерина Београд”.
Члан 6.
У члану 8. у ст. 2. и 3. Колективног уговора код послодавца речи „Ветеринарској установи” замењују се речима
„ЈКП Ветерина Београд”.
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Члан 7.
У члану 9. у ставу 1. алинеја 5. Колективног уговора код
послодавца реч „Установе” замењује се са реч „Предузећа”.

Члан 19.
У члану 60. у ставу 1. Колективног уговора код послодавца бришу се речи „Управном и”.

Члан 8.
У члану 13. Колективног уговора код послодавца речи
„Ветеринарској установи ‘Ветерина Београд’” замењују се
речима „ЈКП ‘Ветерина Београд’”.

Члан 20.
У члану 61. у ставу 1. Колективног уговора код послодавца речи „установи” и „установе” замењује се речима
„предузећу” и „предузећа”.

Члан 9.
У члану 16. Колективног уговора код послодавца речи
„Ветеринарској установи” замењује се речју „Предузећу”.

Члан 21.
У члану 71. Колективног уговора код послодавца речи
„Ветеринарске установе” замењују се речима „ЈКП Ветерина Београд”.

Члан 10.
У члану 18. Колективног уговора код послодавца речи „у
Установи” замењују се речима „у Предузећу”.
Члан 11.
У члану 23. Колективног уговора код послодавца речи „у
Установи” замењују се речима „у Предузећу”.
Члан 12.
У члану 26. у ставу 2. Колективног уговора код послодавца речи „у Установи” замењују се речима „у Предузећу”.
Члан 13.
У члану 27. ставу 1. Колективног уговора код послодавца речи „Управног одбора” замењују се речима „Надзорног одбора”.
Члан 14.
У члану 46. у ставу 3. Колективног уговора код послодавца реч „Установе” замењује се речју „Предузећа”, а у
ставу 4. речи „Управни одбор Ветеринарске установе” замењују се речима „Надзорни одбор ЈКП Ветерина Београд”.
Члан 15.
У члану 50. у ставу 1. тач. 19, 22, 25. и 34. Колективног
уговора код послодавца речи „Ветеринарске установе” и
„Установе” замењују се речима „Предузећа” .
Члан 16.
У члану 51. у ставу 1. Колективног уговора код послодавца бришу се речи „управном и”, а у ст. 2. и 3. бришу се
речи „управног и”.
Члан 17.
У члану 53. у ставу 2. Колективног уговора код послодавца речи „у Ветеринарској установи „замењују се речима”
у Предузећу”.
Члан 18.
У члану 58. у ставу 1. алинеја 6. Колективног уговора код
послодавца речи „Управног одбора” замењују се речима
„Надзорног одбора”.

Члан 22.
У свему осталом одредбе Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”,
број: 03-286, од 28. јануара 2015. године, остају непромењене.
Члан 23.
Овај Анекс 1. Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд” ступа на снагу и примењује се даном потписивања и биће објављен у
„Службеном листу Града Београда”.
Синдикална oрганизација
ВУ „Ветерина Београд”
4. фебруара 2016. године
Председник
Милорад Ђорђевић, ср.

Јавно комунално предузеће
„Ветерина Београд”
Број 03-661/1
4. фебруара 2016. године
Вд директора
Будимир Грубић, ср.

Град Београд
Г број 352-603/15
3. марта 2016. године
Градоначелник
др Синиша Мали, ср.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено
је да се у Решењу о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” којe је објављенo у „Службеном листу Града Београда”,
број 4 од 8. фебруара 2016. године поткрала грешке, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
У тачки 1. уместо броја: „I-203/2” треба да стоји број:
„I-203/3”
Из Скупштине Града Београда
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САДРЖАЈ
Страна
Правилник о изменама и допунама Правилника
о уређивању садржине и начину вођења Информационог система енергетике Града Београда– – – – –
Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и
ученику – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

4

Акти градских општина
НОВИ БЕОГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд – –
Одлука о пружању правне помоћи у Градској
општини Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске
општине Нови Београд и платама изабраних, именованих и постављених лица – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о оснивању „Хуманитарне фондације општине Нови Београд – – – – – –
Решење о именовању Изборне комисије Градске
општине Нови Београд у сталном саставу – – – – –
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора „Хуманитарне
фондације Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд” – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма,
рекреације и здравог живота „Нови Београд” – – –
Решење о измени Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Нови
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
РАКОВИЦА
Пословник Изборне комисије Градске општине
Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Изборне комисије ГО Раковица – – – –
САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Савски венац
пре истека времена на које је изабран – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборници у
Скупштини Градске општине Савски венац – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи
Градске општине Савски венац – – – – – – – – – – –

4
4

6
6
6
7
8
8
8

8
10

11
11
11

Страна
Решење о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине
Савски венац у сталном саставу– – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Савски венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Савски венац у Београду – – – – – – –
СТАРИ ГРАД
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Стари
град у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – –
ГРОЦКА
Одлука о реблансу буџета Градске општине
Гроцка за 2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за именовање
директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу – – –
ЛАЗАРЕВАЦ
Програм развоја спорта у градској општини Лазаревац за период од 2016. до 2018. године – – – – –
Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара” за 2016. годину – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац” Лазаревац за 2016. годину – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11
12
12

12

13
32
33
34

34
48

48
49
49

Колективни уговори
Анекс 1. Колективног уговора код послодавца
Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”– –

49

Исправке
Исправка Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” – – – – – – – – – – – – –

50
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

