
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 43. Закона о бу-
џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21 и 138/22) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута 
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) Скупштина Градске оп-
штине Лазаревац, на седници одржаној 29. децембра 2022. 
године, доноси

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2023. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 

општине Лазаревац за 2023. годину (у даљем тексту: буџет) 
састоји се од:

у динарима
Опис Износ

1 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 1.249.856.192
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 1.249.856.192
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 1.539.395.447
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 1.206.060.218
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) 333.335.229
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) -289.539.255
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 
политика) категорија 62

0

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

0

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) + (92-62) -289.539.255
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228)

0

Примања од задуживања (категорија 91) 0

1 2
Неутрошена средства из претходних година 289.539.255
Издаци за отплату главнице дуга (61) 0
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 
јавних политика (део 62)

0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 289.539.255
 
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита 

обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из пред-
ходних година.

Приходи и примања, буџета Градске општине Лазаревац 
за 2023. годину, као и неутрошена средства из претходних 
година утврђени су у следећим износима:

у динарима

ОПИС

ЕКОНОМ-
СКА КЛА-
СИФИКА-

ЦИЈА

 ИЗНОС 

1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА (А+Б+В)

  1.539.395.447 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)    1.249.856.192 
А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2) 7  1.233.058.192 
1. Уступљени приходи (извор финансирања 01) 7  726.022.908 
 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса)

711  354.059.155 

 – Порез на зараде 711111  305.448.500 
 – Порез на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу 
Пореске управе

711121  295.662 

 – Порез на приходе од самосталних дел.који се плаћа 
према паушално утврђеном приходу, по решењу Поре-
ске Управе

711122  15.158.856 

 – Порез на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према стварно оствареном приходу самоопоре-
зивањем

711123  33.156.137 

 1.2. Порез на имовину 713  58.963.753 
 – Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске 
Управе

713311  6.000.000 

 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности, 
по решењу Пореске Управе

713421  34.496.078 

 – Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по 
решењу Пореске управе 

713423  3.894.884 

 -Порез на пренос апсолутних права на употребљава-
ним моторним возилима

713427  14.572.791 

 1.3. Порез на добра и услуге 714  48.000.000 
 – Накнада од емисије SО2, NО2, прашкасте материје и 
произведени или одложени отпад 

714549  40.000.000 
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1 2 3
 – Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине

714562  8.000.000 

 1.4. Приходи од имовине 741  265.000.000 
 -Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних 
сировина 

741511  265.000.000 

2. Изворни приходи (извор финансирања 01) 7   507.035.284 
 2.1. Порез на имовину (у статици) 713  423.335.284 
 – Порез на имовину обвезника који не воде пословне 
књиге 

713121  250.296.434 

 – Порез на имовину обвезника који воде пословне 
књиге 

713122  173.038.850 

 2.2. Порез на добра и услуге 714  36.920.496 
 – Комунална такса за држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина

714513  34.396.245 

 – Накнадa za кoришћeње простора на јавној површини 
у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и умет-
ничких заната и домаће радиности

714565  1.857.613 

 – Накнада за коришћење јавне површине за оглашава-
ње за сопствене потребе и за потребе других лица 

714566  581.030 

 -Накнада за коришћење јавне површине по основу 
заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађе-
винских радова и изградњу

714567  61.356 

 – Комунална такса за држање кућних и егзотичних 
животиња

714571  24.252 

 2.3. Други порези 716  27.370.001 
 – Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору

716111  27.370.001 

 2.4.Приходи од имовине 741  1.609.503 
 -Приход од камате на средства корисника буџета 
општине укључена у депозите код пословних банака код 
којих овлашћени општински орган потписује уговор о 
депоновању средстава по виђењу

741152  100.000 

 -Комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословног простора у пословне 
сврхе,осим ради продаје штампе,књига и других публи-
кација,производа и старих уметничких заната и домаће 
радиности

741531  209.503 

1 2 3
 – Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534  1.300.000 
 2.5 Приходи од продаје добара и услуга 742  6.500.000 
 – Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе општи-
не и индиректни корисници њиховог буџета 

742152  5.000.000 

 – Општинске административне таксе 742251  1.500.000 
 2.6. Новчане казне и одузета имовинска корист 743  2.500.000 
 – Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекр-
шајном налогу и казни изречених у управном поступку 
у корист нивоа општина 

743353  2.500.000 

 2.7. Мешовити и неодређени приходи 745  3.000.000 
 – Остали приходи у корист нивоа општина 745151  2.871.802 
 – Закуп за стан у државној својини у корист нивоа 
општина

745152  128.198 

 2.8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године

772  5.800.000 

 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџе-
та општине из претходне године

772114  5.800.000 

Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА    16.798.000 
1.Сопствени приходи буџетских корисника (извор 04) 7  16.798.000 
В. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА    289.539.255 
1.Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
(извор 13)

   261.716.841 

2.Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера 
из ранијих година (извор 15)

   17.675.809 

3.Неутрошена средства трансфера од других нивоа 
власти (извор 17)

   10.146.605 

У складу са Законом о буџетском систему:
– наменски приходи и примања су јавни приходи, од-

носно примања чије је коришћење и намена утврђена уго-
вором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства 
самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице 
локалне самоуправе.

Остали приходи представљају опште приходе којима се 
финансира јавна потрошња и који немају претходно утвр-
ђену намену.

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 2023. годину, утврђени су у следећим износима: 

екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства 
из буџета

извор 01 / 
укупно %

Средства из 
осталих извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.233.058.192 80,10 306.337.255 1.539.395.447

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 994.001.530 82,42 212.058.688 1.206.060.218

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 323.311.152 99,59 1.315.000 324.626.152

411 Плате и додаци и накнаде запослених (зараде) 244.778.045 99,66 830.000 245.608.045

412 Социјални доприноси на терет послодавца 40.191.107 99,68 130.000 40.321.107

413 Накнаде у натури 9.496.000 97,99 195.000 9.691.000

414 Социјална давања запосленима 23.610.000 99,33 160.000 23.770.000

415 Накнаде трошкова за запослене 1.986.000 100,00 0 1.986.000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.250.000 100,00 0 3.250.000

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 454.335.096 78,08 127.545.688 581.880.784

421 Стални трошкови 112.737.043 77,61 32.519.853 145.256.896

422 Трошкови путовања 92.580.000 72,41 35.278.000 127.858.000

423 Услуге по уговору 93.887.940 92,94 7.136.272 101.024.212

424 Специјализоване услуге 34.092.500 67,62 16.325.027 50.417.527

425 Текуће поправке и одржавање 100.490.444 74,84 33.786.673 134.277.117

426 Материјал 20.547.169 89,15 2.499.863 23.047.032

45 СУБВЕНЦИЈЕ 80.250.000 56,41 62.000.000 142.250.000

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 61.850.000 68,84 28.000.000 89.850.000

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 5.400.000 19,71 22.000.000 27.400.000

454 Субвенције приватним пред. 13.000.000 52,00 12.000.000 25.000.000

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2.500.000 625,00 50.000 400.000

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2.100.000 97,67 50.000 2.150.000

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 400.000 100,00 0 400.000
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1 2 3 4 5 6

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 22.650.000 90,29 2.437.000 25.087.000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22.650.000 90,29 2.437.000 25.087.000

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 89.955.282 82,93 18.711.000 108.466.282

481 Дотације невладиним организацијама 70.965.223 79,77 18.000.000 88.965.223

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате 2.270.000 92,62 181.000 2.451.000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 16.520.059 96,89 530.000 17.050.059

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200.000 100,00 0 200.000

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 21.000.000 100,00 0 21.000.000

49911 Стална резерва 1.000.000 100,00 0 1.000.000

49912 Текућа резерва 20.000.000 100,00 0 20.000.000

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 239.056.662 71,72 94.278.567 333.335.229

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 239.006.662 71,71 94.278.567 333.285.229

511 Зграде и грађевински објекти 212.826.662 70,23 90.236.752 303.063.414

512 Машине и опрема 22.180.000 84,75 3.991.815 26.171.815

513 Остале некретнине и опрема 0 0,00 50.000 50.000

515 Нематеријална имовина 4.000.000 100,00 0 4.000.000

52 ЗАЛИХЕ 50.000 100,00 0 50.000

523 Залихе робе за даљу продају 50.000 100,00 0 50.000

Расходи и издаци буџета, по функционалним класификацијама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje Функционална класификација Средства из 
буџета

Средства из 
осталих извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5

0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 18.300.000 3.082.600 21.382.600

020 Старост 4.500.000 802.600 5.302.600

060 Становање 600.000 1.530.000 2.130.000

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 12.800.000 750.000 13.550.000

090 Социјална заштита некласификована на др.месту 400.000   400.000

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 595.506.086 73.043.705 668.549.791

111 Извршни и законодавни органи 100.669.500 2.080.400 102.749.900

133 Остале опште услуге; 442.411.363 61.669.305 504.080.668

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 52.425.223 9.294.000 61.719.223

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 8.500.000 1.200.000 9.700.000

360 Јавни ред и безбедност некласификован на др.месту 8.500.000 1.200.000 9.700.000

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 113.285.444 40.301.069 153.586.513

421 Пољопривреда 5.000.000   5.000.000

436 Остала енергија   8.057 8.057

451 Друмски саобраћај 86.805.444 40.003.939 126.809.383

473 Туризам 21.480.000 289.073 21.769.073

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 9.050.000 12.102.661 21.152.661

510 Управљање отпадом 3.000.000 3.165.061 6.165.061

520 Управљање отпадним водама 50.000 7.837.600 7.887.600

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 3.000.000 1.000.000 4.000.000

560 Заштита животне средине некласификована на др.месту 3.000.000 100.000 3.100.000

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 252.464.662 107.479.220 359.943.882

620 Развој заједнице 131.275.362 92.332.693 223.608.055

630 Водоснабдевање 26.001.000 5.145.527 31.146.527

640 Улична расвета 200.000   200.000

660 Послови становања и заједнице некласификовани на др.месту 94.988.300 10.001.000 104.989.300

700 ЗДРАВСТВО 400.000 370.000 770.000

760 Здравство некласификовано на др.месту 400.000 370.000 770.000

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 129.900.000 28.758.000 158.658.000

810 Услуге рекреације и спорта 54.000.000 5.970.000 59.970.000

820 Услуге културе 65.400.000 18.278.000 83.678.000

830 Услуге емитовања и штампања 8.000.000 2.000.000 10.000.000

840 Верске и остале услуге заједнице 2.000.000 2.350.000 4.350.000

860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 500.000 160.000 660.000

900 ОБРАЗОВАЊЕ 105.652.000 40.000.000 145.652.000

911 Предшколско образовање 50.000 0 50.000
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1 2 3 4 5

912 Основно образовање 10.501.000 5.000.000 15.501.000

920 Средње образовање 101.000 0 101.000

940 Високо образовање 5.000.000 0 5.000.000

960 Помоћне услуге образовању 90.000.000 35.000.000 125.000.000

  УКУПНО 1.233.058.192 306.337.255 1.539.395.447

Члан 2.
Приходи и примања буџета Градске општине Лазаревац за 2023. годину, као и средства пренета из претходних година, 

усмеравају се директним и индиректним корисницима буџета за намене предвиђене законом и подзаконским актима.

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023, 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу:

Раз
део Глава Шифра 

ПА/Пројекат Назив капиталног пројекта
ПЛАН

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

2 2.7 11020008 Капитално одржавање водовода 30.920.477 28.000.000 55.000.000

2 2.7 11010002 Изградња осталих објеката 38.034.938 30.000.000 40.000.000

2 2.7 07010002 Изградња подземне гараже ЈГЗ у центру Лазаревца 2.700.000    

2 2.7 11010002 Изградња нове полицијске станице (пројектно-техничка документација) 1.000 10.000.000  

1 2 3 4 5 6 7

2 2.7 07010002 Реконструкција и изградња јавних пешачких површина 7.000.000 25.000.000 30.000.000

2 2.7 05015049 Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја 41.988.300    

2 2.7 11017049 Уређење просторија зграде општинске управе градске општине Лазаревац 3.584.785 5.000.000  

2 2.7 20035010 Изградња Балон хале у ОШ Велики Црљени 10.000.000 10.000.000  

2 2.7 05015002 Рационализација потрошње електричне енергије јавних објеката у градској општини Лазаревац 24.001.000 74.957.612  

2 2.7 11010002 Иградња спортских објеката 24.035.340 25.000.000 30.000.000

2 2.7 11014003 Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац 1.150.000    

2 2.7 20044002 Реконструкција Гимназије у Лазаревцу (пројектна документација) 1.000    

2 2.7 20034009 Реконструкција ОШ „Михало Младеновић Сеља” у Дудовици (пројектна документација) 1.000 10.000.000  

2 2,7 18010001 Израда пројектно техничке документације за реконструкцију обејеката у оквиру комлекса Дома здравља 
др Ђорђе Ковачевић и специјалне болнице за интерне болести Лазаревац

41.997.600    

2 2,7 06025025 Дорада и унапређење интегрисаног система техничке заштите и нових технологија на територији градске 
општине Лазаревац 

6.000.000 18.000.000 48.000.000

2 2,2 04015015 Уређење парковских и других јавних простора (пројекат) 3.000.000 5.000.000 5.000.000

2 2.7 11010002 Наставак изградње СРЦ Колубара II фаза 1.000 50.000.000  

2 2,7 05015056 Уградња енергетски ефикасног система расвете 24.000.000 54.000.000  

2 2,7 06024025 Увођење система видео надзора дивљих депонија и повећања безбедности грађана 1.200.000    

2 2,2 04010004 Израда пројекно техничке документације за изградњу канализационе мреже у МЗ Загорка Драговић и МЗ 
Горњи Град.

5.878.800    

укупно 265.495.240 344.957.612 208.000.000

Члан 4.
За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 1.000.000 динара.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 20.000.000 динара.
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Средства од текућих прихода у износу од 1.233.058.192 динара, пренета средстава из претходних година у износу од 

289.539.255 динара и средства додатних прихода буџетских корисника у износу од 16.798.000 динара, распоређују се по ко-
рисницима и наменама за финансирање расхода и издатака и то: 
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Број 123 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.



29. децембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 123 – 15



Број 123 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.
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Број 123 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. децембар 2022.

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 2023. годину користе се за следеће програме:

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Додатна 
средства

Укупна 
средстваПрограм

Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6
1101   Програм 1. Становање,урбанизам и просторно планирање 46.538.762 34.556.930 81.095.692

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 3.196.000 9.896.618 13.092.618
  1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 39.942.762 23.137.931 63.080.693
  1101-7001 Изградња дечијег игралишта-НИС (пројекат) 0 187.596 187.596
  1101-7049 Уређење просторија зграде општинске управе (пројекат) 2.300.000 1.284.785 3.584.785
  1101-4003 Изградња објекта за услужни центар ГО Лазаревац (пројекат) 1.100.000 50.000 1.150.000

1102   Програм 2. Комуналне делатности 75.001.000 31.418.349 106.419.349
  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 25.000.000 5.000.000 30.000.000
  1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 24.000.000 21.290.815 45.290.815
  1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије 0 8.057 8.057
  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 26.001.000 5.119.477 31.120.477

1502   Програм 4. Развој туризма 21.480.000 289.073 21.769.073
  1502-0001 Управљање развојем туризма 12.202.000 100.000 12.302.000
  1502-0002 Промоција туристичке понуде 3.330.000 0 3.330.000
  1502-4002 Манифестације (пројекат) 4.878.000 185.921 5.063.921
  1502-7006 Фестивал српских вина (пројекат) 1.070.000 3.152 1.073.152

0101   Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 5.000.000 0 5.000.000
  0101-0002 Мере подршке руралном развоју 5.000.000 0 5.000.000

0401   Програм 6. Заштита животне средине 9.000.000 12.002.661 21.002.661
  0401-0004 Управљање отпадним водама 0 7.837.600 7.837.600
  0401-4005 Еколошке организације и удружења (ФЖС)-Савет 3.000.000 0 3.000.000
  0401-5015 Уређење парковских и других јавних простора (пројекат) 3.000.000 1.000.000 4.000.000
  0401-7004 Управљање комуналним отпадом (ФЖС) и рециклажни центар (пројекат) 3.000.000 3.165.061 6.165.061

0701   Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 89.305.444 40.003.939 129.309.383
  0701-0002 Управљање и одржавање саобаћајнеинфраструктуре 86.805.444 40.003.939 126.809.383
  0701-7001 Безбедност саобраћаја (пројекат) 2.500.000 0 2.500.000

2002   Програм 08-Предшколско васпитање 50.000 0 50.000
  2002-4009 Активности Савета за образовање (пројекат) 50.000 0 50.000

2003   Програм 9. Основно образовање и васпитање 100.351.000 40.000.000 140.351.000
  2003-4003 Превоз ученика – редован (пројекат) 90.000.000 35.000.000 125.000.000
  2003-4006 Активности Савета за образовање (пројекат) 2.350.000 0 2.350.000
  2003-4007 Школе-одржавање објеката (пројекат) 3.000.000 0 3.000.000
  2003-4009 Реконструкција ОШ „Михаило Младеновић Сеља” (пројекат) 1.000 0 1.000
  2003-5010 Изградња спортске балон хале у основној школи Велики Црљени  (пројекат) 5.000.000 5.000.000 10.000.000

2004   Програм 10-Средње образовање 101.000 0 101.000
  2004-4001 Активности Савета за образовање (пројекат) 100.000 0 100.000
  2004-4002 Реконструкција Гимназије у Лазаревцу (пројекат) 1.000 0 1.000

0902   Програм 11. Социјална и дечја заштита 18.300.000 3.082.600 21.382.600
  0902-0016 Дневне услуге у заједници 5.800.000 0 5.800.000
  0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 3.300.000 0 3.300.000
  0902-4003 Социјалне помоћи (пројекат) Савет 3.500.000 0 3.500.000
  0902-4004 Савет за треће доба (пројекат) 4.500.000 802.600 5.302.600
  0902-4005 Савет за родну равноправност (пројекат) 400.000 0 400.000
  0901-7001 Савет за миграције (Комесаријат за избег) – пројекат 800.000 2.280.000 3.080.000

1801   Програм 12. Здравствена заштита 33.896.600 8.501.000 42.397.600
  1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 33.496.600 8.501.000 41.997.600
  1801-4001 Савет за здравство (пројекат) 400.000 0 400.000

1201   Програм 13. Развој културе и информисања 75.400.000 14.528.000 89.928.000
  1201-0001 Функционисање локалних установа културе 64.000.000 10.528.000 74.528.000
  1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1.400.000 0 1.400.000
  1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 8.000.000 2.000.000 10.000.000
  1201-4021 Дотације Црквеним Општинама  (пројекат) 2.000.000 2.000.000 4.000.000

1301   Програм 14. -Развој спорта и омладине 59.800.000 1.000.000 60.800.000
  1301-4001 Активности Савета за спорт (пројекат) 54.000.000 1.000.000 55.000.000
  1301-4002 Савет за младе (пројекат) 800.000 0 800.000
  1301-4003 Студентске награде – Савет за образовање (пројекат) 5.000.000 0 5.000.000

0602   Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 502.411.363 107.203.303 609.614.666
  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 457.611.363 61.669.305 519.280.668
  0602-0002 Функционисање месних заједница 17.300.000 43.691.948 60.991.948
  0602-0009 Текућа буџетска резерва 20.000.000 0 20.000.000
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1 2 3 4 5 6
  0602-0010 Стална буџетска резерва 1.000.000 0 1.000.000
  0602-4010 Самодопринос Араповац 0 616.000 616.000
  0602-4016 Самодопринос Велики Црљени (пројекат) 0 26.050 26.050
  0602-4019 Савет за националне мањине (пројекат) 500.000 0 500.000
  0602-4025 Увођење система видео надзора дивљих депонија и повећање безбедности грађана (пројекат) 0 1.200.000 1.200.000
  0602-5025 Дорада и унапређење интег.система тех.заштите и нових технологија на територији ГО Лазаревац (пројекат) 6.000.000 0 6.000.000

2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 101.434.723 3.750.400 105.185.123
  2101-0001 Функционисање скупштине 40.372.723 3.338.400 43.711.123
  2101-0002 Функционисање извршних органа 59.612.000 412.000 60.024.000
  2101-4001 Видовдан-Дан општине (пројекат) 1.450.000 0 1.450.000

0501   Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 94.988.300 10.001.000 104.989.300
  0501-5002 Рационализација потрошње електричне енергијејавних објеката у ГО Лазаревац (пројекат) 24.000.000 1.000 24.001.000
  0501-5049 Имплементација новог система осветљења у школским установама и објектима од јавног значаја (пројекат) 41.988.300 0 41.988.300
  0501-5056 Уградња ефикасног система расвете (пројекат) 24.000.000 0 24.000.000
  0501-7001 Енергетска санација стамбених зграда,породичних кућа и станова (пројекат) 5.000.000 10.000.000 15.000.000

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1.233.058.192 306.337.255 1.539.395.447

Програми, програмске активности и пројекти са иска-
заним циљевима и индикаторима приказани су у Прилогу 
број 1. који је саставни део ове одлуке.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.
Захтеве за плаћање, односно трансфер са рачуна извр-

шења буџета, буџетски корисници подносе Управи Градске 
општине Лазаревац – Одељењу за финансије.

Одобрење плаћања, врши се на основу књиговодствене 
документације, а одобрење трансфера средстава индирект-
ним буџетским корисницима врши се на основу захтева за 
трансфер и фотокопија документације, у прилогу захтева, у 
складу са одобреним апропријацијама.

Плаћање са подрачуна индиректних буџетских кори-
сника, врши се на основу књиговодствене документације, 
до износа апропријација одобрених овом одлуком у оквиру 
износа остварених средстава.

Члан 7.
Обавезе које преузимају директни, односно индирект-

ни корисници буџетских морају одговарати апропријацији 
која им је одобрена за ту намену у овој буџетској години.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. 
овог члана могу преузети обавезе по уговору који се одно-
си на капиталне издатке a захтева плаћање у више година, 
на основу предлога Управе Градске општине Лазаревац, уз 
сагласност надлежног извршног органа Градске општине 
Лазаревац.

У случају из става 2. овог члана корисници могу преузе-
ти обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу 
са предвиђеним средствима из прегледа планираних капи-
талних издатака буџетских корисника за текућу и наредне 
две буџетске године у општем делу буџета за текућу годину, 
укључујући и потребна средства до завршетка капиталних 
пројеката, односно након три фискалне године.

Корисници су обавезни да, пре покретања поступка јав-
не набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне 
пројекте из става 3. овог члана, прибаве сагласност надле-
жног органа из става 2. овог члана.

Корисници буџетских средстава дужни су да пре покре-
тања поступка јавне набавке, кao и за свако друго уговорно 
преузимање обавеза, изврше резервацију средстава плани-
раних одговарајућом апропријацијом, код Управе Градске 
општине Лазаревац – Одељења за финансије.

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године 
дође до умањења одобрених апропријација због извршења 
принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарају-
ће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што 
ће предложити умањење обавезе, односно продужење уго-
ворног рока за плаћање или отказати уговор.

Уколико индиректни корисник буџетских средстава 
радњама у оквиру обављања своје делатности изазове суд-
ски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска 
поравнања неће се извршавати на терет буџета.

Изузетно, у случају ако се буџету општине определе ак-
том наменска трансферна средства са другог нивоа власти 
укључујући и средства за накнаду штете услед елементар-
них непогода, као и у случају уговарања донације или тран-
сфера средстава чији износи нису били познати у поступку 
доношења Одлуке о буџету, председник градске општине 
Лазаревац, на предлог Управе Градске општине Лазаревац 
– Одељења за финансије, у складу са Законом о буџетском 
систему, на основу предметног акта и иницијативе органи-
зационог дела Управе Градске општине Лазаревац, који пра-
ти реализацију средстава, отвориће одговарајуће апропри-
јације за извршење расхода односно издатка, по том основу.

Члан 8.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима буџета. 
Уколико се током фискалне године приходи смање, рас-

ходи и издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и 
то: расходи за запослене, обавезе утврђене законским про-
писима на постојећем нивоу и минимални стални трошко-
ви неопходни за несметано функционисање буџетских ко-
рисника.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе на-
стале по основу комерцијалних трансакција измире у року 
утврђеном законом којим се уређују рокови измирења нов-
чаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Уколико корисници средстава буџета у извршавању рас-
хода и издатака поступе супротно ставу 3. овог члана, из-
вршни орган Градске општине, на предлог Управе Градске 
општине Лазаревац – Одељења за финансије, може доне-
ти одлуку о обустави извршавања осталих апропријација 
утврђених овим законом за тог корисника.
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Корисник буџетских средстава, који одређени расход 
и издатак извршава из других извора прихода и примања, 
(који нису извор 01 – Општи приходи и примања буџета), 
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих при-
хода или примања, уколико је ниво остварених прихода и 
примања мањи или једнак износу одобрених апропријација.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додат-
не приходе исказане у чл. 1. и 5. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред-
става буџета. 

Члан 9.
Тромесечне планове квота за извршење расхода и изда-

така доноси Управа Градске општине Лазаревац – Одељење 
за финансије.

Корисник буџетских средстава може вршити плаћања у 
границама прописаних квота за свако тромесечје.

Промене апропријација врше се у складу са Законом о 
буџетском систему. 

Средства текуће и сталне буџетске резерве користе се у 
складу са Законом о буџетском систему. 

Решење о промени апропријација, отварању апропри-
јације, преносу апропријација у текућу буџетску резерву 
и употреби текуће и сталне буџетске резерве, на предлог 
Управе Градске општине Лазаревац – Одељења за финанси-
је, доноси председник градске општине Лазаревац.

Уколико у току реализације средстава предвиђених 
овом одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу 
стандардни класификациони оквир и контни план за бу-
џетски систем, председник градске општине Лазаревац ће 
извршити одговарајуће измене ове одлуке на предлог Упра-
ве Градске општине Лазаревац – Одељења за финансије.

Члан 10.
Председник градске општине Лазаревац, наредбодавац 

је за извршење издатака распоређених овом одлуком и од-
говоран је за наменско коришћење средстава у складу са 
одобреним апропријацијама.

За извршење буџета председник градске општине Лаза-
ревац одговара Скупштини Градске општине Лазаревац.

Функционер директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, одговоран је за преузимање обаве-
за, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које 
треба извршити из средстава органа којим руководи, изда-
вање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер директног односно индиректног корисни-
ка, одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефи-
касну употребу буџетских апропријација, одобрених буџет-
ском кориснику којим руководи.

Функционер директног, односно индиректног корисника 
буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из ст. 
3. и 4. овог члана на друга лица у оквиру директног, односно 
индиректног корисника буџетских средстава којим руководи.

За законитост, исправност и састављање исправа о по-
словној промени и другим пословним догађајима који се од-
носе на коришћење средстава, односно буџетских апроприја-
ција, као и за законитост и исправност састављања исправа о 
пословној промени и другим пословним догађајима у вези са 
коришћењем средстава и друге имовине, одговоран је рачу-
нополагач или друго лице одређено општим или појединач-
ним актом.

Члан 11.
Коришћење јавних средства која су распоређена у раз-

делу 1 – Градска општина Лазаревац – Председник Градске 
општине, у разделу 3 – Градска општина Лазаревац – Скуп-
штина Градске општине Лазаревац и у разделу 5 – ГО Лаза-

ревац – Веће Градске општине, а која се не користе за фи-
нансирање функционисања органа, користе се на основу 
програма или акта које доноси орган, односно одговорно 
лице органа, на основу судске одлуке, или на основу Зако-
ном дефинисане обавезе.

Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 
2.0 – Управа градске општине Лазаревац, а која се не кори-
сте за финансирање функционисања органа, користе се на 
основу програма или акта које доноси надлежно радно тело 
извршних органа ГО Лазаревац, уз сагласност председника 
градске општине, или акта које доноси одговорно лице ор-
гана, као и на основу судске одлуке, или на основу законом 
дефинисане обавезе.

Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 2.2 
– Буџетски фонд за заштиту животне средине, врши се на 
основу акта које доноси председник градске општине Лаза-
ревац.

Преузимање обавеза по основу апропријација у окви-
ру раздела 2, глава 2.7 – Комунална потрошња врши се на 
основу програма које доноси извршни орган Градске оп-
штине Лазаревац, а плаћање односно трансферсредстава, 
врши се до износа одобрених апропријација у оквиру главе 
2.7, на основу књиговодствене документације. 

Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 2.3 
– Месне заједнице, која се налазе на подрачуну за изврше-
ње буџета, врши се на основу акта који доноси председник 
градске општине Лазаревац, осим за коришћење средстава 
од самодоприноса, која се користе у складу са одлуком Са-
вета месне заједнице.

Коришћење осталих средстава врши се до износа одо-
брених апропријација, на основу књиговодствене докумен-
тације. 

Члан 12.
Буџетски корисници дужни су да средства која су им 

распоређена овом одлуком, расподеле годишњим финан-
сијским планом по наменама, до дана ступања на снагу ове 
одлуке, а најкасније до почетка извршења апропријација 
које су им одобрене овом одлуком.

Акт о преусмеравању апропријација утврђених чланом 
5. ове одлуке, односно акт о употреби средстава буџетске 
резерве, представља основ за измену финансијског плана 
буџетских корисника.

Члан 13.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Управе Град-

ске општине Лазаревац – Одељења за финансије, доставе на 
увид документацију о њиховом финанирању, као и да најма-
ње тромесечно достављај  у извештаје о остваривању прихода 
и извршењу расхода, укључујући и све додатне приходе.

Управа Градске општине Лазаревац – Одељење за фи-
нансије у обавези је да редовно прати извршење буџета 
и најмање два пута годишње информише извршни орган 
Градске општине Лазаревац, а обавезно по истеку шестоме-
сечног, односно деветомесечног периода.

Извршни орган усваја и доставља извештај Скупштини 
Градске општине Лазаревац у складу са Законом о буџет-
ском систему.

Члан 14.
Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују 

средства за плате износи:
– запослени на неодређено време 144 и
– запослени на одређено време 35.
Максималан број запослених не може прећи број утвр-

ђен Законом о одређивању максималног броја запослених у 
локалној администрацији.
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Члан 15
Новчана средства са подрачуна за пословање индирект-

них корисника, у тренутку гашења рачуна, депонују се на 
рачун извршења буџета Градске општине Лазаревац. 

Члан 16
Средства буџета предвиђена за прибављање добара, 

услуга и за уступање извођења радова користе се у складу 
са Законом о јавним набавкама.

Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним на-
бавкама, сматра се набавка чија је процењена вредност де-
финисана Закона о јавним набавкама. 

Члан 17.
Привремено расположива средства на рачуну буџета 

могу се краткорочно пласирати или орочавати код послов-
них банака или других финансијских организација, у скла-
ду са законом.

Уговор о пласирању или орочавању средстава из става 1. 
овог члана закључује лице које је овлашћено за располагање 
средствима трезора.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва у 2023. години, обрачунату исправку вредности нефи-
нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

Индиректни корисници буџетских средстава, прено-
се на подрачун – Извршење буџета Градске општине Лаза-
ревац до 31. децембра 2023. године, сва средства која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су 
им пренета у складу са овом одлуком. 

Јавна предузећа којима је оснивач Градска општина Ла-
заревац, 50% добити исказане у Завршном рачуну за 2022. 
годину, уплаћују Градској општини Лазаревац преко про-
писаног уплатног рачуна јавних прихода, по моделу 97 и 
позивом на број израчунатог на основу ознаке трезора ГО 
Лазаревац (056) и ПИБ-а јавног предузећа.

Јавна предузећа и индиректни буџетски корисници, ко-
јима је оснивач Градска општина Лазаревац, дужни су да 
Градској општини Лазаревац доставе извештаје о извршењу 
програма пословања са годишњим финансијским извешта-
јем за 2022. годину, најкасније до 30. јуна 2023. године.

Уколико су остварили добит, уз извештаје из става 4. 
овог члана, јавна предузећа достављају и Одлуку о распо-
дели добити.

Средства из става 3. овог члана уплаћују се у року од 
30 дана од дана давања сагласности, од стране Скупштине 
Градске општине Лазаревац, на Одлуку о расподели добити.

Извршење обавеза јавних предузећа дефинисане овим 
чланом, представљају услов за коришћење субвенција пла-
нираних овом одлуком 

Члан 19.
Градска општина Лазаревац се може задужити узима-

њем кредита на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој 
и страној валути.

Одлуку о задужењу диноси Скупштина Градске општи-
не Лазаревац, у складу са одредбама закона којим се уређује 
јавни дуг.

Члан 20.
Образложење Одлуке о буџету Градске општине Лазаре-

вац за 2023. годину, саставни је део одлуке.

Члан 21.
На све што није дефинисано овом одлуком, примењују 

се директно одредбе Закона о буџетском систему.

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2023. године.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29. децембра 2022. године.

Председник
Бојан Синђелић, с.р.
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Назив 
буџетског 
корисника

Циљ Индикатор
Вредност 
у базној 
години

2022

Вред-
ност у 

текућој 
години

2023

Вред-
ност у 

наредној 
години

2024

Вред-
ност у 

наредној 
години

2025

План извор 01
Средства 

из осталих 
извора

Укупна сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0101 Програм 5 

– Пољо-
привреда 
и рурални 
развој

0101   Програм 5 
– Пољо-
привреда 
и рурални 
развој

   Унапређење 
руралног 
развоја

Број удружења 
која аплицирају 
за буџетска 
средства

4 4 4 4 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

    01010002 421 Мере 
подршке 
руралном 
развоју

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Унапређење 
руралног 
развоја

Број регистр.
пољопривр.
газдинстава која 
су корисници 
мера руралног 
развоја у односу 
на укупан 
бр.пољ.газдин-
става

150 150 150 150 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

    Број удружења 
која аплицирају 
за буџетска 
средства

4 4 4 4

0401 Програм 
6-Заштита 
животне 
средине

0401   Програм 
6-Заштита 
животне 
средине

   Унапређење 
квалитета 
животне 
средине

Проценат 
покривености 
у општини, 
корисника услу-
гама комуналне 
делатности

80 80 80 80 9.000.000,00 12.002.661,00 21.002.661,00
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    04010004 520 Управљање 

отпадним 
водама и 
канали-
зациона 
инфра-
структура

БУЏЕТСКИ 
ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
уклањања от-
падних вода 
и минималан 
негативан 
утицај на 
животну 
средину

Дужина санира-
не и замењене 
канализационе 
мреже (м)

1000 0 1000 1000 0,00 7.837.600,00 7.837.600,00

    Број донетих 
планова-ком.

3 3 3 3

    04014005 560 Еколошке 
органи-
зације и 
удружења 
(ФЖС)-Са-
вет

БУЏЕТСКИ 
ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Подршка 
активностима 
организација 
и удружења 
која допри-
носе унапре-
ђењу заштите 
животне 
средине, као 
и подстицање 
израде ис-
траживачких 
и развојних 
студија, 
програма, 
пројеката, 
акционих 
планова итд.

Процентуално 
извршење Про-
грама Савета за 
заштиту живот-
не средине ГО 
Лазаревац

100 100 100 100 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

    04015015 540 Уређење 
парков-
ских и дру-
гих јавних 
простора 
(пројекат)

БУЏЕТСКИ 
ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Унапређење 
квалитета 
животне 
средине кроз 
уређење 
парковских и 
други јавних 
простора

Процентуално 
извршење 
средстава 
предвиђених 
програмом за-
штите животне 
средине

100 100 100 100 3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

    04017004 510 Управљање 
кому-
налним 
отпадом 
(ФЖС) и 
реци-
клажни 
центар 
(пројекат)

БУЏЕТСКИ 
ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Испуњење 
обавеза у 
складу са 
законима 
у домену 
постојања 
стратешких 
и операт.
планова као и 
мера забране 
и ограничења 
утицаја на 
животну 
средину

Број донетих 
планова и 
пројектних 
аката-ком

2 1 0 0 3.000.000,00 3.165.061,00 6.165.061,00

    Процентуално 
извршење 
обавеза према 
Регионалном 
центру за упра-
вљање отпадом 
„Еко-Тамнава” 
д.о.о. Уб

100 100 100 100

0501 Програм 
17-Енер-
гетска ефи-
касност и 
обновљиви 
извори 
енергије

0501   Програм 
17-Енер-
гетска ефи-
касност и 
обновљиви 
извори 
енергије

   Увођење 
новог система 
расвете које 
ће омогућити 
повећење 
енергетске 
ефикасности

Број објеката 40 55 30 45 94.988.300,00 10.001.000,00 104.989.300,00
Проценат 
уштеде елек-
тричне енергије 
на годишњем 
нивоу

20 30 40 50

 Побољшана 
грађевинска 
својства 
породичних 
кућа и стано-
ва и смањење 
потрошње 
енергије

Проценат 
уштеде енергије 
на нивоу дома-
ћинства

5 5 5 5

    05015002 660 Рациона-
лизација 
потрошње 
електричне 
енергије 
јавних 
објеката 
у ГО 
Лазаревац 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређење 
енергетске 
ефикасности 
односно 
уштеде 
ел.енергије 
и квалитета 
осветље-
ња јавних 
објеката на 
територији 
ГО Лазаревац

Број објеката 5 40 0 0 24.000.000,00 1.000,00 24.001.000,00

    05015049 660 Импле-
ментација 
новог 
система 
осветљења 
у школ-
ским уста-
новама и 
објектима 
од јавног 
значаја 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Уштеда 
ел.енергије 
кроз увођење 
новог система 
осветљења 
у школским 
објектима и 
објектима од 
јавног значаја

Број школа 30 30 35 0 41.988.300,00 0,00 41.988.300,00
    Број објеката од 

јавног значаја
10 10 20 0

    05015056 660 Уградња 
ефикасног 
система 
расвете 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређење 
енергетске 
ефикасности 
односно 
уштеде 
електричне 
енергије и 
квалитета 
осветљења 
школских 
учионица на 
територији 
ГО Лазаревац

Број учионица 20 60 90 0 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
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    05017001 660 Енергетска 

санација 
стамбених 
зграда,по-
родичних 
кућа и 
станова 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређење 
енергетске 
ефикасности 
у стамбеном 
сектору и 
повећано 
коришћење 
обновљи-
вих извора 
енергије у 
домаћинстви-
ма на терито-
рији Градске 
општине 
Лазаревац.

Број домаћин-
става

100 100 0 0 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00

0602 Програм 
15 – Опште 
услуге 
локалне са-
моуправе

0602   Програм 
15 – Опште 
услуге 
локалне са-
моуправе

   Одрживо 
управно и 
финансијско 
функциони-
сање општине 
у складу са 
надлежности-
ма и посло-
вима локалне 
самоуправе

Проценат 
буџета који 
се издваја за 
функциони-
сање служби 
општине

32 32 34 36 502.411.363,00 107.203.303,00 609.614.666,00

 Стварање 
услова за 
ефикаснију и 
ефективнију 
услугу грађа-
нима

Проценат 
реализације 
програма 
комуналне 
потрошње

95 97 99 99

    06020001 133 Функ-
ционис.
локалне са-
моуправе 
и градских 
општина

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Функциони-
сање управе

Проценат 
буџета који 
се издваја за 
функционисање 
служби општи-
не из буџетских 
средстава

32 31 32 33 375.141.304,00 13.139.305,00 388.280.609,00

    06020001 160 Функ-
ционис.
локалне са-
моуправе 
и градских 
општина

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Обезбеђено 
континуи-
рано функ-
ционисање 
органа ЈЛС и 
органа град-
ске општине

Укупан износ 
по решењима за 
исплату накнада

20650000 15000000 30000000 35000000 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00

    06020001 133 Функ-
ционис.
локалне са-
моуправе 
и градских 
општина

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Подизање 
ефикасности 
рада управе

Број усвојених 
урбанистичко 
техничких 
докумената

3 5 5 5 67.270.059,00 48.530.000,00 115.800.059,00

    Број пружених 
стучних услуга 
у припреми и 
реализацији 
програма 
комуналне 
потрошње

75 75 80 80

    06020002 160 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

60 60 70 70 14.660.000,00 7.358.000,00 22.018.000,00

    06020002 520 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

1 1 0 0 50.000,00 0,00 50.000,00

    06020002 560 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

1 1 0 0 0,00 100.000,00 100.000,00

    06020002 620 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољава-
ње потреба 
и интереса 
локалног 
ст.делова-
њем месних 
заједница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

35 40 45 50 2.240.000,00 22.683.948,00 24.923.948,00

    06020002 640 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

1 1 0 0 200.000,00 0,00 200.000,00
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    06020002 760 Функци-

онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

1 1 0 0 0,00 370.000,00 370.000,00

    06020002 810 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољавање 
потреба и 
интеререса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

7 7 0 0 0,00 4.970.000,00 4.970.000,00

    06020002 820 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољава-
ње потреба 
и интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

1 1 0 0 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00

    06020002 840 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

4 4 0 0 0,00 300.000,00 300.000,00

    06020002 860 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

5 5 0 0 0,00 160.000,00 160.000,00

    06020002 912 Функци-
онисање 
месних 
заједница

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Обезбеђено 
задовољење 
потреба и 
интереса 
локалног ста-
новништва 
деловањем 
месних зајед-
ница.

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

1 1 0 0 150.000,00 0,00 150.000,00

    06020009 160 Текућа 
буџетска 
резерва

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

није опреде-
љен

није опредељен 0 0 0 0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

    06020010 160 Стална 
буџетска 
резерва

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

није опреде-
љен

није опредељен 0 0 0 0 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

    06024010 160 Самодо-
принос 
Араповац 
 (пројекат)

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Задовољење 
интереса 
грађана у МЗ 
Араповац

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

12 4 0 0 0,00 266.000,00 266.000,00

    06024010 620 Самодо-
принос 
Араповац 
 (пројекат)

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Задовољење 
интереса 
грађана у МЗ 
Араповац

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

6 2 0 0 0,00 300.000,00 300.000,00

    06024010 840 Самодо-
принос 
Араповац
 (пројекат)

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Задовољење 
интереса 
грађана у МЗ 
Араповац

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

1 1 0 0 0,00 50.000,00 50.000,00

    06024016 630 Самодо-
принос 
Велики 
Црљени
 (пројекат)

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Задовољење 
интереса 
грађана у 
МЗ Велики 
Црљени

Број иниција-
тива МЗ према 
општини у вези 
са питањима 
од интереса за 
локално станов-
ништво

10 10 0 0 0,00 26.050,00 26.050,00

    06024019 860 Савет за 
национал-
не мањине
 (пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Подршка 
општине при 
имплемента-
цији најбољих 
програма за 
унапређење 
положаја 
националних 
мањина у ГО 
Лазаревац

Број финанси-
раних удружења

4 4 5 5 500.000,00 0,00 500.000,00

    Број реализо-
ваних програма 
или пројеката

4 4 5 5
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    06024025 360 Увођење 

система 
видео 
надзора 
дивљих 
депонија и 
повећање 
безбед-
ности 
грађана
 (пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Детектовање 
депонија и 
повећање 
безбедности 
грађана

Број детекто-
ваних депонија 
на територији 
општине Лаза-
ревац

2 3 5 7 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

    Повећање 
безбедности 
грађана (у %)

30 35 50 60

    06025025 360 Дорада и 
унапређе-
ње интег.
система 
тех.зашти-
те и нових 
технологи-
ја на тери-
торији ГО 
Лазаревац 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређена 
сигурност 
грађана и 
безбедност у 
саобраћају

Смањен број 
саобраћајних 
незгода у Лаза-
ревцу

0 6 5 4 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

0701 Програм 
7-Орга-
низација 
саобраћаја 
и сао-
браћајна 
инфра-
структура

0701   Програм 
7-Орга-
низација 
саобраћаја 
и сао-
браћајна 
инфра-
структура

   Развијеност 
инфра-
структуре 
у контексту 
доприноса 
социо-еко-
номском 
развоју

Редовни 
прегледи,теку-
ће и појачано 
одржавање 
општинских пу-
тева,модерниза-
ција и изградња 
саобраћајне 
инфраструктуре

60 60 63 65 89.305.444,00 40.003.939,00 129.309.383,00

    07010002 451 Упра-
вљање и 
одржавање 
саобаћајне 
инфра-
структуре

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Модерни-
зација и 
изградња пар-
кинга,колских 
и пешачких 
комуникација

Унапређење 
организације са-
обраћаја и уна-
пређење саоб.
инфр.у локалној 
самоуправи са 
пратећом ком. 
инфр.у м2

1100 1100 1200 1400 86.805.444,00 40.003.939,00 126.809.383,00

 Испуњење 
обавеза у 
складу са 
законима 
у домену 
постојања 
оперативних 
планова

Број дежурстава 
чланова штаба 
за чишћење 
снега и леда са 
путева и улица у 
ГО Лазазревац

92 90 95 96

 Одржавање 
некатегориса-
них путева

Број километара 
санираних и/
или реконстру-
исаних путева

12 12 13 14

Број километара 
уређених пут-
них појасева (км 
дужинских)

60 62 65 70

07017001 360 Безбедност 
саобраћаја 
(пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Обезбеђење 
употребе 
заштитних си-
стема: дечијих 
аутоседишта 
категорије 0+ 
и 3 (боостер); 
светлоодбој-
них прслука 
и заштитних 
кацига за 
мотоциклисте 
(фулл фаце). 
Спровођење 
превентив-
них мера на 
побољшању 
безбедности 
учесника у са-
обраћају група: 
деца – путни

Број набавље-
них заштитних 
система

400 400 400 400 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Број деце и 
одраслих особа 
чија је безбед-
ност унапређена

400 400 400 400

Број едукованих 
одраслих особа

800 800 800 800

 Стручно 
усавршавање и 
стицање нових 
знања чланова 
савета и лица 
одређених за 
подршку у 
раду савета, 
набавка 
едукативног 
материјала, 
штампа 
промотивног 
материјала 
и набавка 
поклона на-
мењених свим 
релевантним 
факторима 
који се баве БС 
на подручју 
ГО Лазаре

Број реализова-
них едукација 
из области 
безбедности 
саобраћаја

2 2 2 2

Број набављеног 
и подељеног 
едукативног 
материјала

100 100 100 100

Број одштампа-
ног и подељеног 
промотивног 
материјала

500 500 500 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 Учешће 
општине у 
реализацији 
пројеката 
и кампања 
из области 
безбедности 
саобраћаја 
невладиних 
организација 
и удружења са 
подручја ГО 
Лазаревац и 
Града Београ-
да. Реализација 
заједничких 
партнерских 
пројеката 
и кампања, 
Развијена са-
радња са удру-
жењима у ци

Број оснажених 
(финансираних) 
удружења, НВО

2 2 2 2

Број реализова-
них пројеката, 
кампања

2 2 2 2

Број укључених 
учесника на 
пројекту или у 
кампањи

8 8 8 8

0902 Про-
грам11-Со-
цијална 
и дечија 
заштита

0902   Про-
грам11-Со-
цијална 
и дечија 
заштита

   Унапређење 
положаја 
грађана који 
припадају 
угроженим 
групама 
обезбеђи-
вањем мера 
материјалне 
подршке

Број мера мате-
ријалне подр-
шке грађанима 
предвиђених 
Одлуком о 
социјалној 
заштити

2 2 2 2 18.300.000,00 3.082.600,00 21.382.600,00

Број грађана 
корисника мера 
материјалне по-
дршке обезбеђе-
них средствима 
буџета

300 300 300 300

Број родитеља и 
деце корисника 
мера подршке

300 300 300 300

 Социјално 
делова-
ње-олак-
шавање 
људске патње 
пружањем 
неопходне 
ургентне по-
моћи лицима 
у невољи-
,развијањем 
солидарности 
међу људима

Број волонтера 
Црвеног крста

3 3 3 3

Број подељених 
оброка грађа-
нима

200000 200000 200000 200

Број пунктова 
на којима се 
деле оброци у 
оквиру пројекта 
народне кухиње

13 13 13 13

    09020016 070 Дневне 
услуге у 
заједници

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Учешће 
општине у 
релизацији 
програмских 
активности 
и пројеката 
удружења са 
подручја ГО 
Лазаревац 
која се баве 
питањима 
социјалне 
заштите и 
помоћи 
угроженом 
становништву 
и подршка ра-
ђању и роди-
тељству,деци и 
породицама са 
децом

Број корисника 
мера материјал-
не подршке

300 300 300 300 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

    09020018 070 Подршка 
реали-
зацији 
програма 
Црвеног 
крста

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Социјално 
деловање – 
олакшавање 
људске патње 
пружањем 
неопходне 
ургентне по-
моћи лицима 
у невољи, 
развијањем 
солидарности 
међу људима, 
организова-
њем разли-
читих облика 
помоћи,,

Број волонтера 
Црвеног крста

3 3 3 3 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

Број подељених 
оброка грађа-
нима

200000 200000 200000 200000

Број пунктова 
на којима се 
деле оброци у 
оквиру пројекта 
народне кухиње

13 13 13 13

    09024003 070 Социјалне 
помо-
ћи-проје-
кат-Савет

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Побољша-
ње услова 
живота гра-
ђана општине 
Лазаревац 
кроз деловање 
разних акција 
социо-хум-
нитарног 
карактера 
кроз разне 
видове лечења 
оперативне 
захвате и ре-
хабилитацију

Број грађана 
корисника мера 
материјалне 
подршке

300 300 300 300 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    09024004 020 Савет за 

треће 
доба
 (пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Учешће 
општине у 
реализацији 
пројеката 
старије 
популације 
и организа-
ција излета 
за старију 
популацију са 
подручја ГО 
Лазаревац

Број финанси-
раних удружења

5 5 5 5 4.500.000,00 802.600,00 5.302.600,00

Број корисника 
излета за стари-
ју популацију

2000 1000 1000 1000

Број корисника 
ваучера

0 1000 1000 1000

    09024005 090 Савет за 
родну 
равно-
правност 
(пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Учешће 
општине у 
реализацији 
програмских 
активности 
и пројеката 
удружења са 
подручја ГО 
Лазаревац 
која се баве 
питањима по-
ложаја жена

Број финанси-
раних удружења

1 2 2 2 400.000,00 0,00 400.000,00

    Број реализо-
ваних програма 
или пројеката

1 2 2 2

    09027001 060 Савет за 
миграције 
Комеса-
ријат за 
избегли-
це)-про-
јекат

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Стамбено 
збрињавање 
избеглих и 
интернорасе-
љених

Број купљених 
сеоских дома-
ћинстава

2 1 1 1 600.000,00 1.530.000,00 2.130.000,00

    Додељена помоћ 
у грађевинском 
материјалу

3 5 2 2

    09027001 070 Савет за 
миграције 
Комесари-
јат за избе-
глице)-про-
јекат

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Економско 
оснаживање 
породица 
избеглих и 
интерно расе-
љених лица

Број склопље-
них уговора о 
пруженој помо-
ћи за економско 
оснаживање

4 4 2 2 200.000,00 750.000,00 950.000,00

1101 Програм 
1-Стано-
вање,ур-
банизам и 
просторно 
планирање

1101 620 Програм 
1-Стано-
вање,ур-
банизам и 
просторно 
планирање

   Плански и 
урбанистички 
развој локал-
не заједни-
це,изградња 
јавних објека-
та у складу са 
стратешким 
циљевима ГО 
Лазаревац

Покривеност 
територије 
планском доку-
ментацијом у 
хектарима (ха).

100 100 100 100 46.538.762,00 34.556.930,00 81.095.692,00

Степен изграђе-
ности (%)

60 65 65 70

    11010001 620 Просторно 
и урба-
нистичко 
планирање

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Израда 
планске и 
урбанистич-
ко-техничке 
документа-
ције

Број усвојених 
планова детаљ-
не регулације

3 3 3 4 3.196.000,00 9.896.618,00 13.092.618,00

    11010002 620 Спровође-
ње урбани-
стичких и 
про-
сторних 
планова

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Опремање 
локација / 
зона јавне 
намене

Проценат 
реализације 
годишњег про-
грама уређења 
грађевинског 
земљишта

100 100 100 100 39.942.762,00 23.137.931,00 63.080.693,00

    11014003 620 Изградња 
објекта за 
услужни 
центар ГО 
Лазаревац 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређење 
квалитета 
пружања 
услуга грађа-
нима,,,,,,

Број странака 
које остварују 
право у услу-
жном центру

0 0 1500 2500 1.100.000,00 50.000,00 1.150.000,00

    11017001 620 Изградња 
дечијег 
играли-
шта-НИС 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређење 
квалитета 
услова стано-
вања у складу 
са планском 
документа-
цијом

Површина 
локације на 
изградњи игра-
лишта м2

0 0 0 0 0,00 187.596,00 187.596,00

    11017049 620 Уређење 
просторија 
зграде 
општинске 
управе
 (пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређење 
квалитета 
услова рада 
запослених 
у управи ГО 
Лазаревац

Број потпуно 
опремљених 
канцеларија у 
управи градске 
општине

0 11 0 0 2.300.000,00 1.284.785,00 3.584.785,00

1102 Програм 
2-Кому-
налне 
делатности

1102 620 Програм 
2-Кому-
налне 
делатности

   Максимал-
на могућа 
покривеност 
корисника и 
територије 
услугама 
комуналне 
делатности

Проценат по-
кривености на-
сеља у општини 
корисника услу-
гама комуналне 
делатности

65 63 69 71 75.001.000,00 31.418.349,00 106.419.349,00

  11020002 620 Одржава-
ње јавних 
зелених 
површина

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Максимална 
могућа покри-
веност насеља 
и територије 
услугама 
уређења и 
одржавања 
зеленила

Укупна повр-
шина градског 
подручја обу-
хваћена услу-
гама уређења и 
одржавања зеле-
них површина 
са припадајућим 
мобилијаром 
и пешачким 
комуникацијама 
(у ха)

200 200 220 250 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    11020003 620 Одржа-

вање 
чистоће на 
површи-
нама јавне 
намене

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Ефикасно и 
рационално 
спровођење 
одржавања 
чистоће 
јавних 
површина и 
минималан 
негативан 
утицај на 
животну 
средину

Површине коло-
воза и пешачких 
комуникација 
за чишћење и 
прање (у ха)

160 160 180 200 24.000.000,00 21.290.815,00 45.290.815,00

    Дужина одр-
жаване мреже 
кишне канали-
зације (у м)

76000 76000 80000 80000

    11020007 436 Производ-
ња и ди-
стрибуција 
топлотне 
енергије

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Обезбеђење 
квалитетног и 
економичног 
снабдевања 
топлотном 
енергијом 
грађана

Већи проценат 
покривености 
корисника на 
систем даљин-
ског грејања 
Лазаревца у 
односу на базну 
годину

4 5 4 3 0,00 8.057,00 8.057,00

    Капитално 
одржавање 
топлифика-
ционе мреже 
кроз замену и 
санацију (у м)

800 800 1200 1200

    11020008 630 Упра-
вљање и 
одржавање 
водоводне 
инфра-
структуре 
и снабдева-
ње водом 
за пиће

МЕСНЕ ЗА-
ЈЕДНИЦЕ

 Адекватан 
квалитет пру-
жених услуга 
водоснабде-
вања

Иницијативе 
на решавању 
проблема 
водоснабдева-
ња у месним 
заједницама

1 1 0 0 200.000,00 0,00 200.000,00

    11020008 630 Упра-
вљање и 
одржавање 
водоводне 
инфра-
структуре 
и снабдева-
ње водом 
за пиће

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Адекватан 
квалитет пру-
жених услуга 
водоснабде-
вања

Капитално 
одржавање во-
доводне мреже 
кроз замену и 
санација (м)

1000 1000 2500 3000 25.801.000,00 5.119.477,00 30.920.477,00

Одржавање 
објеката 
водоводног 
система– бунара 
на изворишту 
Пештан (број 
бунара)

3 3 2 2

Проценат 
смањења 
комерцијалних 
губитака воде 
на годишњем 
нивоу

2 2 2 2

1201 Програм 
13-Развој 
културе и 
информи-
сања

1201 820 Програм 
13-Развој 
културе и 
информи-
сања

   Подстицање 
развоја култу-
ре кроз јачање 
капацитета 
културне 
инфраструк-
туре

Број реализо-
ваних програма 
који доприносе 
остваривању 
општег интере-
са у култури

35 32 45 55 75.400.000,00 14.528.000,00 89.928.000,00

 Повећање 
интересовања 
грађана за ра-
звој културе

Број посетилаца 73000 75000 77000 79000

    12010001 820 Функци-
онисање 
локалних 
установа 
културе

ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Повећање 
интересовања 
грађана за ра-
звој културе

Број посетилаца 73000 75000 77000 79000 54.000.000,00 10.528.000,00 64.528.000,00
    Број реализова-

них програма за 
младе

310 316 324 345

    12010001 820 Функци-
онисање 
локалних 
установа 
културе

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Обезбеђење 
редовног 
функциони-
сања установа 
културе

Повећан 
бр.становника 
који посећују 
културне мани-
фестације у %

10 12 15 20 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

    12010002 820 Јачање 
културне 
продукције 
и уметнич-
ког ствара-
лаштва

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Подршка 
унапређењу 
и развоју из-
даваштва на 
подручју ГО 
Лазаревац

Број финанси-
раних удружења

15 15 15 15 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

Број реализо-
ваних програма 
или пројеката

15 15 15 15

Број укључених 
волонтера

80 80 80 80

 Подршка 
унапређењу 
и развоју 
у области 
културног 
деловања на 
територији 
ГО Лазаревац

Број финанси-
раних лица или 
удружења

5 5 5 5

Број издатих 
дела, часописа 
итд

4 4 4 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    12010004 830 Оства-

ривање и 
унапре-
ђивање 
јавног 
интереса 
у области 
јавног 
информи-
сања

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Унапређе-
ње јавног 
информисања 
од локалног 
значаја

Број корисника 9 9 9 9 8.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00

    12014021 840 Дотације 
Црквеним 
Општи-
нама 
(пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Обезбеђење 
услова за 
континуира-
но обављање 
активности 
верских 
заједница

Број корисника 7 2 2 2 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

1301 Програм 
14-Развој 
спорта и 
омладине

1301 810 Програм 
14-Развој 
спорта и 
омладине

   Обезбеђење 
услова за 
бављење 
спортом 
свих грађана 
и грађанки 
општине

Број спортских 
организација 
и удружења 
преко којих се 
остварује јавни 
интерес у обла-
сти спорта

82 82 82 82 59.800.000,00 1.000.000,00 60.800.000,00

Број оснажених 
удружења и 
организација 
које се баве 
младима

8 8 8 8

    13014001 810 Активно-
сти Савета 
за спорт 
(пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Подршка 
спортским 
активностима 
професора, 
наставника 
и ученика 
на нивоу оп-
штине, града 
и републике 
(школски и 
предшколски 
спорт) и уче-
шће општине 
у стипен-
дирању и 
награђивању 
за изузетне 
постигнуте 
резултате на 
спортским 
такмичењима

Број школских 
спортских 
такмичења

9 9 9 9 54.000.000,00 1.000.000,00 55.000.000,00

Број ученика на 
такмичењима

2700 2700 2700 2700

Број стипенди-
раних спортиста

3 3 3 3

 Подршка 
спортским 
организација-
ма,друштви-
ма,удружењи-
ма,гранским 
и територи-
јалном спорт-
ском са-
везу при 
организацији 
масовних ма-
нифестација 
значајних за 
општину,Град 
и Републику 
као и за 
припреме на 
спортским 
такмичењима 
у земљи.
Подршка 
спорстим ма-
нифестаци

Број фи-
нансираних 
спортских 
организација

82 82 82 82

Број Мани-
фестација од 
значаја за Град-
ску општину 
Лазаревац

27 27 27 27

Број одржаних 
манифестација 
намењених 
за друштвено 
осетљиве кате-
горије, женски 
и рекреативни 
спорт.

10 10 10 10

    13014002 160 Савет 
за младе 
(пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Учешће 
општине у 
реализацији 
маниф. и 
пројеката 
невладиних 
организација 
и удружења 
које се баве 
проблемати-
ком младих. 
Посебни ци-
љеви: Осна-
живање НВО 
и удружења 
које се баве 
проблемати-
ком младих 
реализација 
заједничких 
партнерских 
пројеката и 
манифестациј

Број оснажених 
(финансираних) 
удружења,

8 8 8 8 800.000,00 0,00 800.000,00

Број реализова-
них пројеката, 
манифестаци

10 10 10 10

Број укључених 
волонтера

30 30 30 30
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    13014003 940 Студентске 

награ-
де-Савет за 
обра-
зовање 
(пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Студентске 
награде – 
Обезбеђење 
подршке 
најбољим 
надареним и 
талентованим 
студентима

Број додељених 
награда

90 90 90 90 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

    Број награђених 
студената

90 90 90 90

1502 Програм 
4-Развој 
туризма

1502 473 Програм 
4-Развој 
туризма

   Усвојеност 
и испуњење 
циљева 
дефинисаних 
у релевантној 
стратегији 
која се односи 
на туризам

Укупан број 
гостију (домаћи 
и страни гост

30000 31000 32000 33000 21.480.000,00 289.073,00 21.769.073,00

Број сајмова 
на којима је 
град/општина 
учествовала

11 12 13 14

    15020001 473 Управљање 
развојем 
туризма

ТУРИСТИЧ-
КА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Повећање 
квалитета 
туристичких 
услуга које се 
пружају на 
територији 
града/оп-
штине

Бр. Уређених 
и на адекватан 
начин обележе-
них (туристичка 
сигнализација)
туристичких 
локалитета у 
граду/општини 
у односу на 
укупан број 
локалитета

9 18 24 24 12.202.000,00 100.000,00 12.302.000,00

Бр.регистрова-
них пружаоца 
услуга ноћења

7 8 10 10

 Повећање 
капацитета 
туристичких 
организација

 Бр.иниција-
тива које је ТО 
покренула у 
оквиру града /
општине у вези 
са пројек-
тима који се 
тичу туризма 
или развоја 
туристичких 
локалитета

15 16 17 18

 Стварање 
партнерства 
и сарадње са 
окружењем

Бр.ТО из реги-
она са којима се 
сарађује

20 23 24 25

    15020002 473 Промоција 
туристичке 
понуде

ТУРИСТИЧ-
КА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Адекватна 
промоција 
туристичке 
понуде града 
на циљаним 
тржиштима

Бр.догађаја који 
промовишу 
туристичку 
понуду општине 
на којима уче-
ствује ТО града/
општине

19 22 24 25 3.330.000,00 0,00 3.330.000,00

    Бр.догађаја који 
промовишу 
туристичку 
понуду у ино-
странству

2 8 8 8

    15024002 473 Манифе-
стације 
(пројекат)

ГО ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-ПРЕД-
СЕДНИК ГО

 Очување све-
сти локалног 
становништва 
о традицији 
и културној 
баштини 
општине

Број Мани-
фестација од 
значаја за Град-
ску општину 
Лазаревац

5 5 5 5 910.000,00 0,00 910.000,00

Број програма у 
оквиру манифе-
стације

19 19 19 19

Број посетилаца 8000 8000 8000 8000
    15024002 473 Манифе-

стације 
(пројекат)

ТУРИСТИЧ-
КА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Организо-
вање и про-
моција мани-
фестација и 
туристичка 
промоција ГО 
Лазаревац

Број Мани-
фестација од 
значаја за Град-
ску општину 
Лазаревац

22 22 24 25 3.968.000,00 185.921,00 4.153.921,00

    Број посетилаца 30000 35000 40000 45000

    15027006 473 Фестивал 
српских 
вина
 (пројекат)

ГО ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-ПРЕД-
СЕДНИК ГО

 Промовиса-
ње ГО Лазаре-
вац кроз 
организацију 
манифестаци-
је „Фестивал 
српских 
вина”.

Укупан број 
излагача на Фе-
стивалу српских 
вина

80 80 80 80 1.070.000,00 3.152,00 1.073.152,00

1801 Програм 
12 – Здрав-
ствена 
заштита

1801   Програм 
12 – Здрав-
ствена 
заштита

   број апарата 
за ендемску 
нефропатију 
и ДЗ „Ђорђе 
Ковачеви-
ћ”Лазаревац

Број апарата 2 2 2 2 33.896.600,00 8.501.000,00 42.397.600,00

 Унапређење 
здравља ста-
новништва 
кроз стварање 
адекватнијих 
услова за 
пружање 
примарне 
здравствене 
заштите

Покривеност 
становнштва 
примарном 
здравственом 
заштитом у %

0 0 98 100
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    18010001 620 Функци-

онисање 
установа 
примарне 
здравстве-
не заштите

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређење 
доступности-
,квалитета и 
ефикасности 
примарне 
здравствене 
заштите

Проценат 
израде планова 
инвестирања 
у објекте и 
опрему уста-
нова примарне 
здравствене 
заштите

70 100 0 0 33.496.600,00 8.501.000,00 41.997.600,00

    18014001 760 Савет за 
здравство
 (пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 број апарата 
за ендемску 
нефропатију 
и ДЗ”Ђорђе 
Ковачеви-
ћ”Лазаревац

Број апарата 2 2 2 2 400.000,00 0,00 400.000,00

2002 Програм 
08-Пред-
школско 
васпитање

2002 911 Програм 
08-Пред-
школско 
васпитање

  Повећање 
обухвата деце 
предшкол-
ским обра-
зовањем и 
васпитањем

Број објеката 
предшколских 
установа

0 12 12 12 50.000,00 0,00 50.000,00

Број деце 
полазника 
предшколског 
програма

0 600 600 600

    20024009 911 Активно-
сти Савета 
за образо-
вање
 (пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Спровођење 
пројекта 
у оквиру 
предшколског 
образовања

Број објеката 
предшколских 
установа

12 12 12 12 50.000,00 0,00 50.000,00

    Број деце 
полазника 
предшколског 
програма

600 600 600 600

2003 Програм 
09-Основ-
но образо-
вање

2003   Програм 
09-Основ-
но образо-
вање

  Стварање 
квалитетни-
јих услова 
за одвијање 
наставе

Број школа са 
унапређеним 
условима 
наставе

0 7 8 8 100.351.000,00 40.000.000,00 140.351.000,00

    20034003 960 Превоз 
учени-
ка-редован

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Унапређење 
доступности 
основног 
образовања

Број ученика 
који користе 
превоз

900 900 900 0 90.000.000,00 35.000.000,00 125.000.000,00

    20034006 912 Активно-
сти Савета 
за обра-
зовање 
(пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Унапређење 
квалитета 
услова 
образовања и 
васпитања

Број основних 
школа које ко-
ристе средстава 
пројекта

11 11 11 11 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00

    Број пројеката 15 15 15 15
     Учешће 

општине у 
реализацији 
пројеката 
удружења 
везаних за 
унапређење 
и развој 
образовања

Број финанси-
раних удружења

11 11 11 2

    Број пројеката 15 15 15 7

    20034007 912 Школе 
-одржава-
ње објека-
та-пројекат

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно 
образовни 
рад са децом у 
школама

Укупан број 
интервенција 
на школским 
објектима

5 6 6 7 3.000.000 0 3.000.000

    20034009 912 Рекон-
струкција 
ОШ”Ми-
хаило 
Младено-
вић Сеља” 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Побољша-
ње услова 
образовања 
ученика ОШ 
„Михаило 
Младеновић 
Сеља”

Број часова 
наставе

0 0 1.500 1.650 1.000 0 1.000

    20035010 912 Изградња 
спортске 
балон 
хале у ОШ 
Велики 
Црљени 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Побољша-
ње услова 
физичког ва-
спитања уче-
ника основне 
школе”Свети 
Сава”из Вели-
ких Црљена и 
околних села

Број часова 
наставе

0 0 1500 1650 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00

    Број деце кори-
сника објекта

0 0 570 600

2004 Програм 
10-Средње 
образо-
вање

2004 920 Програм 
10-Средње 
образо-
вање

   Повећање 
обухвата 
средњо-
школског 
образовања и 
унапређење 
услова обра-
зовања

Број средњих 
школа

2 2 2 2 101.000,00 0,00 101.000,00

Број пројеката 2 2 2 2

Унапређење 
квалитета 
средњег 
образовања 
кроз побољ-
шање услова 
наставе

Број учионица 
са унапређеним 
квалитетом 
наставе

1 10 0 0

    20044001 920 Активно-
сти Савета 
за обра-
зовање 
(пројекат)

УПРАВА 
ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

 Унапређење 
квалитета 
услова 
образовања 
и васпитања 
у средњим 
школама

Број средњих 
школа

2 2 2 2 100.000,00 0,00 100.000,00

    Број пројеката 2 2 2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    20044002 920 Рекон-

струкција 
Гимна-
зије у 
Лазаревцу 
(пројекат)

КОМУНАЛ-
НА ПОТРО-
ШЊА-ГО 
ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-УПРА-
ВА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Унапређење 
услова одржа-
вања наставе

 број израђених 
пројеката

0 1 0 0 1.000 0 1.000

2101 Програм 
16-По-
литички 
систем 
локалне са-
моуправе

2101 111 Програм 
16-По-
литички 
систем 
локалне са-
моуправе

   Ефикасно и 
ефективно 
функциони-
сање органа 
политичког 
система 
локалне 
самоуправе

nije opredeljen 0 0 0 0 101.434.723,00 3.750.400,00 105.185.123,00

    21010001 111 Функци-
онисање 
скупштине

ГО ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-СКУП-
ШТИНА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Функциони-
сање локалне 
скупштине

Број седница 
скупштине

10 10 10 10 39.607.500,00 1.668.400,00 41.275.900,00

    Број одборника 
скупштине

61 61 61 61

    21010001 160 Функци-
онисање 
скупштине

ГО ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-СКУП-
ШТИНА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

није опреде-
љен

није опредељен 0 0 0 0 765.223 1.670.000 2.435.223

    21010002 111 Функци-
онисање 
извршних 
органа

ГО ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-ПРЕД-
СЕДНИК ГО

 Обезбеђено 
континуи-
рано функ-
ционисање 
органа ЈЛС и 
органа град-
ске општине

Проценат 
буџета који 
се издваја за 
функциониса-
ње извршних 
органа локалне 
самоуправе 
из буџетских 
средстава

5 2 2 2 18.307.000 300.000 18.607.000

    21010002 111 Функци-
онисање 
извршних 
органа

ГО ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-ВЕЋЕ 
ГО

 Обезбеђено 
континуи-
рано функ-
ционисање 
органа ЈЛС и 
органа град-
ске општине

Проценат 
буџета који 
се издваја за 
функциониса-
ње извршних 
органа локалне 
самоуправе 
из буџетских 
средстава

0 3 4 4 41.305.000 112.000 41.417.000

    21014001 111 Видов-
дан-Дан 
општи-
не-проје-
кат

ГО ЛАЗАРЕ-
ВАЦ-СКУП-
ШТИНА ГО 
ЛАЗАРЕВАЦ

 Очување све-
сти локалног 
становништва 
о традицији 
и културној 
баштини

Број додељених 
Видовданских 
награда

5 5 5 5 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00

    Број програма у 
оквиру манифе-
стације

3 3 3 3

  UKUPNO                     1.233.058.192,00 306.337.255,00 1.539.395.447,00

О б р а з л оже њ е

I. Правни основ:

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске оп-
штине Лазаревац за 2023. годину је члан 32. став 1. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 43. 
и 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправ-
ка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) – у даљем тек-
сту: Закон о буџетском систему, и члан 24. став 1. тачка 2. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) којима је утврђено 
да Скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету ло-
калне власти.

II. Разлози за доношење одлуке:

Чланом 43. Закона о буџетском систему предвиђено је да 
Народна скупштина, односно Скупштина локалне власти, 
доноси закон о буџету Републике Србије, односно Одлуку о 
буџету локалне власти.

Чланом 46. Закона о буџетском систему, предвиђено је 
да се буџет доноси за период од једне фискалне године и да 
важи за годину за коју је донет, као и да се фискалном годи-
ном сматра период од 1. јануара до 31. децембра календар-
ске године. 

Обим средстава буџета Градске општине Лазаревац 
утврђен је Одлуком о обиму средстава за вршење послова 
Града и градских општина и утврђивању прихода који при-
падају Граду односно градским општинама у 2023. години – 
у даљем тексту: Одлука о обиму средстава.

Доношењем Одлуке о буџету за 2023. годину, обезбеђује 
се континуитет у финансирању јавних потреба које се под-
мирују из буџета Градске општине Лазаревац.

У поступку припреме ове одлуке, успостављена је са-
радња са буџетским корисницима и на основу информација 
о потребама корисника, а у складу са расположивим сред-
ствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за 
финансирање јавних расхода буџета Градске општине Лаза-
ревац у 2023. години.

III. Основне поставке и елементи за финансирање јавне 
потрошње у 2023. години

Припрема и доношење буџета Републике и буџета ло-
калних заједница регулисани су одредбама чл. 28. до 48. За-
кона о буџетском систему и започињу доношењем Фискал-
не стратегије за буџетску годину и наредне две фискалне 
године.

Одредбама члана 31. став 1. тачка 1) подтачка (8), Закона 
о буџетском систему предвиђено је да до 15. јуна Влада усва-
ја Фискалну стратегију и доставља је Народној скупштини на 
разматрање, као и локалној власти. Одредбама истог члана и 
става у подтачки 11) прописано је да министар доставља упут-
ство за припрему одлуке о буџету локалној власти, као и Фи-
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скалну стратегију организацијама за обавезно социјално оси-
гурање. Одредбама истог члана и става у тачки 2) прописан је 
календар буџета локалне власти и предвиђено да најкасније до 
1. августа локални орган управе надлежан за финансије доста-
вља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти. 

У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему, на-
кон усвајања Фискалне стратегије министар финансија до-
нео је Упутствo за припрему одлуке о буџету локалне вла-
сти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Упутством се локалним самоуправама достављају по-
требни параметри и смернице за припрему планских и фи-
нансијских аката за буџетску и наредне две године.

На основу члана 40. закона, а у складу са параметрима 
из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 
2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, Град 
Београд – Секретаријат за финансије доставио је градским 
општинама Упутство за припрему буџета градских општи-
на Града Београда за 2023. годину и пројекција за 2024. и 
2025. годину бр I-13 4-300/2022 од 20. јула 2021. године и 
Измену упутства за припрему буџета градских општина 
Града Београда за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. 
годину бр I-13 4-300-1/2022 од 8. септембра 2022. године.

Управа ГО Лазаревац – Одељење за финансије је наве-
дене смернице доставило буџетским корисницима, у циљу 
усаглашавања предлога за финансирање расхода и издатака 
у 2023. години и пројекције за 2024. и 2025. годину са истим. 

Достављени и усаглашени предлози финансијских плано-
ва и капиталних пројеката, представљали су основу за плани-
рање апропријација и капиталних пројеката, исказаних Одлу-
ком о буџету Градске општине Лазаревац за 2023. годину.

Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2023. 
годину, не планирају се расходи и издаци за Прво приград-
ско позориште Лазаревац, с обзиром на то да су оснивачка 
права, Одлуком Скупштине градске општине Лазаревац, 
пренета на Град Београд, док се расходи и издаци извршних 
органа – Председник градске општине и Веће градске оп-
штине,планирају у оквиру посебних раздела буџета ГО Ла-
заревац, у складу са Законом о буџетском систему и ставо-
вима Државне ревизорске институције. Сходно наведеним 
ставовима и расходи и издаци који се планирају за реали-
зацију Програма радних тела извршних органа Градске оп-
штине Лазаревац, овом одлуком се планирају у оквиру раз-
дела 2, Глава 2.0 Управа Градске општине Лазаревац.

Овом одлуком су ближе дефинисани поступци за пре-
узимање обавеза, обавезе буџетских корисника везане за 
поштовање рокова за измирење обавеза у комерцијалним 
трансакцијама, начин извршења апропријација, као и оба-
везе јавних предузећа по основу остварене добити.

IV. Структура прихода буџета за 2023. годину

Одлуком о обиму средстава, Градској општини Лазаре-
вац за 2023. годину, обим средстава текућих буџетских при-
хода, за вршење поверених и других законом одређених по-
слова, утврђен је у износу од 1.233.058.192 динара.

У складу са наведеним, Одлуком о буџету Градске оп-
штине Лазаревац за 2022. годину, планирају се текући бу-
џетски приходи у износу од 1.233.058.192 динара. 

Поред текућих буџетских прихода Одлуком о буџету се 
планирају сопствени приходи буџетских корисника у износу 
од 16.798.000 динара, процењена пренета средства из пред-
ходних година у износу од 261.716.841 динар, неутрошена 
средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 
у износу од 17.675.809 динара, као и неутрошена средства 
трансфера од других нивоа власти у износу од 10.146.605 ди-
нара што укупно износи 1.539.395.447 динара и то:

1. Текући буџетски приходи у 2023 години.

Преглед текућих буџетских прихода (извор финансира-
ња 01) 

динара
Приходи по припадности Одлука

о буџету 2023
1 2

 1. Уступљени приходи (извор финансирања 01) 726.022.908
2. Изворни приходи (извор финансирања 01) 507.035.284
УКУПНО 1.233.058.192 

2. Додатни приходи

Средства додатних прихода буџетских корисника у из-
носу од 16.798.000 динара чине средства која су сопствени 
приходи буџетских корисника и то по корисницима:

Раздео корисник износ
2.3 Месне заједнице 7.000.000
2.5 Туристичка организација ГО Лазаревац 200.000
2.6 Центар за културу Лазаревац 9.598.000

3. Пренета средства из претходних година

Пренета средства из предходних година, планирана су се 
на основу процене, у износу од 261.716.841 динар, неутроше-
на средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 
у износе 17.675.809 динара и неутрошена средства трансфера 
од других нивоа власти износе 10.146.605 динара.

V. Расходи и издаци буџета за 2023. годину

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 
2023. годину (заједно са средствима резерве) утврђени су 
у укупном износу од 1.539.395.447 динара, у оквиру којих 
расходи и издаци од текућих прихода износе 1.233.058.192 
динара, расходи и издаци од сопствени приходи буџетских 
корисника у износу од 16.798.000 динара, расходи и изда-
ци од пренетих средства из предходних година у износу 
од 261.716.841 динар, расходи и издаци од неутрошених 
средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 
у износу од 17.675.809 динара, као и расходи и издаци од 
неутрошених средства трансфера од других нивоа власти у 
износу од 10.146.605 динара.

У складу са Законом о буџетском систему, буџетом ГО 
Лазаревац за 2023. годину планирање расхода и издатака 
вршено у складу са организационим, функционалним, про-
грамским и економским класификацијама.

Расходи и издаци Буџета ГО Лазаревац за 2023. годину 
исказани у члану 5. Одлуке о буџету за 2023. годину, плани-
рани су по корисницима и износима и то: 

Раз-
део

Гла-
ва НАЗИВ извор 01 остали 

извори УКУПНО
% од 

укупних 
средстава

1 2 3 4 5 6 7
1.   ГО Лазаревац Пред-

седник ГО
20.287.000 303.152 20.590.152 1,34

2. 2.0 Управа Градске 
општине

601.741.304 56.221.905 657.963.209 42,74

  2.2 Буџетски фонд за 
заштиту животне 
средине

9.000.000 12.002.661 21.002.661 1,36

  2.3 Месне заједнице 17.500.000 44.333.998 61.833.998 4,02
  2.5 Туристичка организа-

ција ГО Лазаревац
19.500.000 285.921 19.785.921 1,29

  2.6 Центар за културу 
Лазаревац

54.000.000 10.528.000 64.528.000 4,19
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1 2 3 4 5 6 7
  2.7 Комунална потрошња 

ГО Лазаревац
427.902.165 179.211.218 607.113.383 39,44

3.    ГО Лазаревац Скуп-
штина ГО Лазаревац

41.822.723 3.338.400 45.161.123 2,93

5.   ГО Лазаревац 
– Веће ГО

41.305.000 112.000 41.417.000 2,69

    Укупно Одлука 1.233.058.192 306.337.255 1.539.395.447 100

У оквиру раздела 1. Градска општина Лазаревац– Пред-
седник градске општине Лазаревац, поред расхода и изда-
така за реализацију Програма – Функционисање извршних 
органа, планирани су расходи и издаци за реализацију ма-
нифестација од значаја за Градску општину Лазаревац, у из-
носу од 1.983.152. динара.

У оквиру раздела 2. Глава 2.0 Градска општина Лазаре-
вац– Управа градске општине Лазаревац, поред расхода и 
издатака за реализацију Програма – Функционисање локал-
не самоуправе и градских општина, планирани су расходи 
и издаци за реализацију програма радних тела извршних 
органа Градске општине Лазаревац и других активности у 
складу са Статутом Градске општине Лазаревац и то за:

Намена Износ
(извор 01)

Износ 
(остали 
извори)

Укупно

1 2 3 4
Савет за пољопривреду 5.000.000   5.000.000
Савет за спорт 54.000.000 1.000.000 55.000.000
Савет за образовање 7.500.000 0 7.500.000
Савет за младе 800.000 0 800.000
Савет за националне мањине 500.000 0 500.000
Савет за социјалну и дечију заштита (укључу-
јући активности Црвеног крста)

12.600.000 0 12.600.000

Савет за треће доба 4.500.000 802.600 5.302.600
Савет за родну равноправност 400.000 0 400.000
Савет за миграције 800.000 2.280.000 3.080.000
Савет за културу 1.400.000 0 1.400.000
Савет за здравство 400.000 0 400.000
Савет за безбедност саобраћаја 2.500.000 0 2.500.000
Дотације црквеним општинама 2.000.000 2.000.000 4.000.000
Трошкови превоза ученика 90.000.000 35.000.000 125.000.000
Остваривање и унапређивање јавног интереса 
у области јавног информисања

8.000.000 2.000.000 10.000.000

УКУПНО 190.400.000 43.082.600 233.482.600

као и средства резерве и то:

Намена Износ
 (извор 01)

Износ 
 (остали извори) Укупно

1 2 3 4
Текућа резерва 20.000.000 20.000.000
Стална резерва 1.000.000 0 1.000.000
УКУПНО 21.000.000 0 21.000.000

У оквиру раздела 2, расходи и издаци планирани у окви-
ру главе 2.0 – Управа Градске општине Лазаревац: главе 2.2 
– Буџетски фонд за заштиту животне средине; и главе 2.7 
– Комунална потрошња, представљају расходе директног 
корисника Управа Градске општине.

VI. Расходи за запослене и укупан број запослених

1. Расходи за запослене

У оквиру укупно планираних расхода буџета Градске 
општине Лазаревац за 2023. годину, расходи за зараде изно-
се 285.929.152 динара.

Планирана средстава за зараде буџетских корисника ис-
казана су у табели бр 1.

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. 
ГОДИНИ

Табела 1.

Ред.
бр.

Директни и индиректни корисни-
ци буџетских средстава локалне 

власти

Маса средстава за 
плате планирана за 

2022. годину

Маса средстава за 
плате планирана за 

2023. годину
Буџетска 
средства

Остали 
извори

Буџетска 
средства

Остали 
извори

1 2 3 4 5 6
1 Органи и организације локалне 

власти
210.009.000 236.260.125

2 Установе културе 
– Прво Приградско Позориште 
– Центар за културу Лазаревац

68.415.125 38.644.791

3 Остале установе из области 
јавних служби (навести називе: 
на пр: установе у области културе 
и сл.)

4 Месне заједнице 3.483.920 3.000.000 960.000
5 Дирекције основане од стране 

локалне власти
6 Предшколске установе
7 Јавна предузећа основана од 

стране лок. власти који се фин. 
из јавних прихода чија је намена 
утврђена посебним законом

8 Остали индиректни корисници 
буџета (навести називе) – Тури-
стичка организација

4.285.000 7.064.236

9 Укупно за све кориснике буџет-
ских средстава

282.709.125 3.483.920 284.969.152 960.000

2. Укупан број запослених

Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују 
средства за плате укупно и по корисницима приказан је у 
табели бр. 2. 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2023. ГОДИНИ
Табела 2.

Ред.
бр.

Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава локалне власти

Број 
запосле-
них на 

неодређе-
но време

Број 
запосле-
них на 

одређено 
време

Укупан 
број 

запо-
слених

1 2 3 4 5 (3+4)
1 Органи и организације локалне власти 113 27 140
   Изабрана лица 12 12
   Постављена лица 7 7
   Запослени 113 8 121
2 Установе културе 

– Центар за културу Лазаревац 
23 7 30

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

     

4 Месне заједнице 4 4
5 Дирекције основане од стране локалне власти
6 Укупно за све кориснике буџета на које се 

односи Закон о одређивању максималног броја 
запослених у локалној администрацији 

140 34 174

7 Предшколске установе
8 Привредна друштва и други облици органи-

зовања чији је једини оснивач локална власт 
(индиректни корисници буџета-невести називе)
Туристичка организација ГО Лазаревац 

4 1 5

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

10 Укупно за све кориснике буџетa 144 35 179
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VII. Средства резерве

Средства резерве планирана су у укупном износу од 
21.000.000 динара и то: 

– средства текуће резерве 20.000.000 динара и 
– средства сталне резерве 1.000.000 динара. 

Председник
Бојан Синђелић, с.р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 29. децембра 2022. године, на основу члана 1. За-
кона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, 
бр. 20/77, 24/85 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 
48/94 и 101/05), члан 3. став 2. Одлуке о уређивању и одр-
жавању гробља и сахрањивању („Службени лист Града 
Београда”, бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 
61/15, 19/17, 138/20 и 152/20), члана 24. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 4. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за комуналну привреду Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 23/11), донела је 

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН УПОТРЕБЕ МЕСНОГ ГРОБЉА У 

МЕДОШЕВЦУ

Члан 1.
Ставља се ван употребе месно гробље у насељеном ме-

сту Медошевац, лоцирано на кат. парцелама бр. 1287 и 
742/10 КО Медошевац, ради привођења земљишта намени 
према Плану генералне регулације за подручје насеља Баро-
шевац, Зеоке, Медошевац и Бурово („Службени лист Града 
Београда”, број 58/08). 

Члан 2.
На простору гробља стављеног ван употребе почев од 

дана ступања на снагу ове одлуке не може се вршити сахра-
њивање нити подизање нових споменика, спомен обележја 
и других елемената уређења гробног места.

Члан 3.
За будућа сахрањивања и пренос посмртних остатака са 

месног гробља у Медошевцу одређује се гробље „Лазаревац 
2” МЗ Шопић грађевинске парцеле А9, А10, А11, А12 и А13 
у складу са Планом детаљне регулације за изградњу гробља 
„Лазаревац 2” („Службени лист Града Београда”, број 10/07). 

У случају да капацитет гробних места на грађевинским 
парцелама из става 1. овог члана буде мањи од накнадно 
утврђених потреба за гробним местима, за сахрањивање 
и за пресељење месног гробља у Медошевцу одредиће се и 
уредити и друге парцеле на гробљу „Лазаревац 2”.

Пренос посмртних остатака, споменика, спомен обе-
лежја и других елемената уређења гробног места са месног 
гробља у Медошевцу извршиће се организовано на гробље 
ближе описано у ставу 1. овог члана или појединачно на 
друго гробље за која се одлуче стараоци гробних места.

Начин идентификације стараоца гробног места и изја-
шњавања старалаца гробних места о појединачном пресе-
љењу биће уређени Оперативним планом пресељења по-
стојећег месног гробља у Медошевцу који доноси Одбор за 
пресељење.

Члан 4.
Пресељење посмртних остатака са месног гробља у Ме-

дошевцу вршиће се на начин и под условима утврђеним За-
коном о сахрањивању и гробљима, Одлуком о уређивању и 
одржавању гробља и сахрањивању, Правилником о усло-
вима и начину поступања са посмртним остацима умрлог 
лица („Службени гласник РС”, бр. 96/16 и 139/20) и другим 
општим актом.

Поступак и динамика пресељења посмртних остатака 
биће уређени Оперативним планом пресељења постојећег 
месног гробља у Медошевцу на нове локације, у складу са 
прописима из става 1. овог члана.

ЈП ЕПС Огранак „Колубара” Лазаревац ће сносити тро-
шкове израде оперативног плана пресељења гробља.

Ископавање и пренос посмртних остатака вршиће се на 
основу решења Управе градске општине Лазаревац по за-
хтеву ЈП ЕПС Огранак „Колубара” Лазаревац, а према усло-
вима које за то утврди надлежни санитарни инспектор. 

Члан 5.
ЈП ЕПС Огранак „Колубара” Лазаревац ће сносити тро-

шкове пресељења посмртних остатака, споменика, спо-
мен-обележја и других елемената уређења гробног места и 
прикладног верског обреда.

Послове организованог пресељења посмртних остатака 
вршиће ЈП за комуналну привреду „Лазаревац” из Лазарев-
ца, на основу појединачних решења којима се одобрава ис-
копавање и пренос посмртних остатака и обележја гробних 
места, а по уговору који ће закључити са ЈП ЕПС Огранак 
РБ Колубара Лазаревац.

У случају да се старалац гробног места на месном гро-
бљу у Медошевцу определи за појединачно пресељење по-
смртних остатака, споменика, спомен обележја и других 
елемената уређења гробног места на друго гробље на те-
риторији Републике Србије, организацију и пресељење вр-
шиће ЈП за комуналну привреду „Лазаревац”, с тим што је 
старалац гробног места дужан да благовремено, с обзиром 
на утврђену динамику пресељења гробља, обезбеди гробно 
место на изабраном гробљу.

У случају појединачног пресељења, поред трошкова из 
става 1. овог члана, ЈП ЕПС Огранак „Колубара” Лазаревац 
ће сносити и трошкове првог закупа гробног места на иза-
браном гробљу.

Члан 6.
Земљиште из члана 1. ове одлуке може да се користи за 

планиране намене према Плану генералне регулације за по-
дручје насеља Барошевац, Зеоке, Медошевац и Бурово тек 
после извршеног преноса посмртних остатака из свих гроб-
них места на нове локације и након измештања споменика, 
спомен обележја и других елемената уређења гробног места 
у складу са важећим прописима.

Члан 7.
Управни надзор над применом ове одлуке вршиће орга-

низациона јединаца Управе Градске општине Лазаревац на-
длежна за комуналне послове.

У вршењу надзора из става 1. овог члана организацио-
на јединица је овлашћена да наложи решењем извршење 
мера и радњи у одређеном року; изрекне мандатну казну; 
поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично 
дело или привредни преступ и поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка; изда привремено наређење, односно 
забрану; обавести други орган, ако постоје разлози, за пре-
дузимање мера за које је тај орган надлежан и да предузима 
и друге мере у складу са законом које ће обезбедити спро-
вођење ове одлуке.
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Члан 8.
По ступању на снагу ове одлуке, ЈПКП „Лазаревац” ће на 

терет ЈП ЕПС Огранак „Колубара” Лазаревац на улазу у ме-
сно гробље у Медошевцу и на другом погодном месту у по-
тесу гробља поставити таблу са натписом. „ЗАБРАЊЕНО 
САХРАЊИВАЊЕ ПО ОДЛУЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ БРОЈ ______ ОД ______”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
Изузетно од члана 1. ове одлуке, до почетка ископава-

ња и преноса посмртних остатака са месног гробља могу се 
подизати нови споменици и друга спомен обележја лицима 
која су до дана ступања на снагу ове одлуке сахрањена, а ко-
јима до дана ступања на снагу ове одлуке нису подигнути 
споменици односно друга спомен обележја под условом да 
од сахрањивања до ступања на снагу ове одлуке није про-
текло више времена од времена које је према месним оби-
чајима уобичајено за подизање споменика односно спомен 
обележја.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с.р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 29. децембра 2022. године, на основу члана 1. За-
кона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, 
бр. 20/77, 24/85 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 
48/94 и 101/05), члана 2. Одлуке о уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању („Службени лист Града Београда”, 
бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17, 
138/20 и 152/20) и члана 24. Статута Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 
44/13 и 88/19), донела је

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ГРОБЉА „ЛАЗАРЕВАЦ 2” ЗА САХРА-
ЊИВАЊЕ И О НАЧИНУ ЊЕГОВОГ КОРИШЋЕЊА ЗА 

ПРЕСЕЉЕЊЕ МЕСНОГ ГРОБЉА У МЕДОШЕВЦУ

Члан 1.
Одређује се гробље „Лазаревац 2” на локацији МЗ Шо-

пић – део који чине грађевинске парцеле А9, А10, А11, А12 
и А13 за сахрањивање и за пресељење месног гробља у Ме-
дошевцу.

У случају да капацитет гробних места на грађевинским 
парцелама из става 1 овог члана буде мањи од накнадно 
утврђених потреба за гробним местима, за сахрањивање и 
за пресељење месног гробља у Медошевцу, одредиће се и 
уредити и друге парцеле на гробљу „Лазаревац 2”.

Под пресељењем месног гробља подразумева се пресе-
љење посмртних остатака, споменика и спомен обележја и 
других елемената уређења гробног места са месног гробља у 
Медошевцу на гробље из става 1. 

У случају да елементи постојећег гробног места на гробљу 
у Медошевцу не одговарају правилима уређења гробља где 
се врши пресељење (нестандардни елементи гробног места), 
вредност нестандардних елемената биће надокнађена лицу 
које буде идентификовано као старалац гробног места. 

Члан 2.
Сахрањивање, уређивање и одржавање дела гробља из 

члана 1. ове одлуке обављаће ЈПКП „Лазаревац” које је за 
обављање ове комуналне делатности основала Градска оп-
штина Лазаревац. 

Члан 3.
Део гробља из члана 1. ове одлуке користиће се за пре-

сељење месног гробља у Медошевцу на начин и под усло-
вима утврђеним овом одлуком и Одлуком о стављању ван 
употребе месног гробља у Медошевцу, у складу са законом 
и другим општим актом.

Члан 4.
У циљу координације активности пресељења гробља, са-

храњивања новоумрлих лица која су имала последње пре-
бивалиште у Медошевцу и сахрањивања лица која би, као 
бивши мештани Медошавца или потомци бивших мештана 
Медошавца, остварила право на сахрањивање на месном 
гробљу у Медошевцу, биће формиран Одбор за пресељење 
гробља из насеља Медошевац, као заједничко тело ГО Ла-
заревац и ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара, са надлежностима 
које ће бити утврђене одлуком о образовању Одбора. 

У периоду од ступања на снагу Одлуке о стављању ван 
употребе месног гробља у Медошевцу до формирања Одбо-
ра за пресељење гробља из насеља Медошевац, координа-
цију сахрањивања новоумрлих лица која су имала послед-
ње пребивалиште у Медошевцу и сахрањивања лица која 
би, као бивши мештани Медошевца или потомци бивших 
мештана Медошевца, остварила право на сахрањивање на 
месном гробљу у Медошевцу, вршиће ЈПКП Лазаревац у са-
радњи са ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара.

Члан 5.
ЈП ЕПС Огранак „Колубара” Лазаревац ће до пресеље-

ња сваког појединачног домаћинства, сносити трошкове 
накнаде за сахрањивање умрлих чланова тог домаћинства и 
уређење гробног места на гробљу из члана 1. ове одлуке, у 
висини предвиђеној важећим ценовником погребних услу-
га ЈП КП Лазаревац, и то:

– трошкове превоза посмртних остатака; 
– коришћење капеле, мртвачнице и опроштајног платоа;
– трошкове редовне сахране;
– коришћење, уређење и одржавање површине гробља 

најдуже 10 година од извршеног сахрањивања, и
– израду бетонског опсега.
Трошкове накнаде за сахрањивање и уређење гробног 

места на гробљу из члана 1. ове одлуке или другом изабра-
ном гробљу, ЈП ЕПС Огранак РБ „Колубара” ће сносити и 
у случају смрти лица које је за живота остварило право на 
резервисано гробно место на месном гробљу у Медошевцу, 
подизањем споменика или опсега, без обзира да ли то лице 
у време смрти има пребивалиште у Медошевцу.

На име накнаде за увећане трошкове које ће мештани 
Медошевца до пресељења имати због сахрањивања умрлог 
члана домаћинства на гробљу „Лазаревац 2” или другом 
гробљу на територији Републике Србије, ЈП ЕПС Огранак 
РБ Колубара ће сносити и трошкове превоза родбине умр-
лог и трошкове давања помена у првој години по сахрањи-
вању, у износу од 500 евра у динарској противвредности по 
средњем курсу на дан исплате. 
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Трошкове накнаде за сахрањивање умрлих чланова до-
маћинства из насеља Медошевац из става 1. овог члана, ЈП 
ЕПС Огранак РБ Колубара ће сносити и у случају када се 
сахрањивање, услед предстојећег пресељења домаћинства 
чији је умрло лице члан, не врши на гробљу из члана 1. ове 
одлуке (Лазаревац 2), већ на другим гробљима на територи-
ји Републике Србије.

Трошкови из претходног става биће накнађени у висини 
предвиђеној важећим ценовницима погребних услуга упра-
вљача гробља где се врши сахрањивање, а у случају да се са-
храњивање врши на територији ГО Лазаревац у висини пред-
виђеној Ценовником погребних услуга ЈП КП „Лазаревац”. 

За гробно место на гробљу „Лазаревац 2” неће се пла-
ћати накнада на име закупа гробног места, а у случају када 
се сахрањивање врши на другом гробљу трошкове закупа 
гробног места у трајању од 10 година, у висини предвиђеној 
важећим ценовницима погребних услуга управљача гро-
бља, сносиће ЈП ЕПС Огранак РБ „Колубара”. 

Члан 6.
Приликом организованог пресељења посмртних остата-

ка на гробље из члана 1. ове одлуке, установљава се право 
коришћења, односно закупа новог гробног места на неодре-
ђено време и без обавезе плаћања накнаде за коришћење.

Право коришћења из става 1. овог члана не може бити 
предмет промета. На право коришћења примењују се наче-
ла Закона о наслеђивању.

Титулар права коришћења дужан је да одржава гроб у 
уредном стању и да се придржава законских прописа и ва-
жећих правила за гробља.

Члан 7.
Обезбеђивање повезаних, односно породичних гробних 

места, могуће је само на основу права, већ стеченог уређе-
ним гробним местом на месном гробљу у Медошевцу.

ЈП ЕПС Огранак „Колубара” Лазаревац преузима обаве-
зу да обезбеди пренос посмртних остатака и на исти начин 
уреди гробно место на гробљу из члана 1. ове одлуке као и 
за потребе будућег сахрањивања најближег сродника или 
супружника преминулог.

Лице које се изјасни да је старалац гробних места на ме-
сном гробљу у Медошевцу може на лични захтев да оства-
ри право на резервисано неуређено гробно место у трајном 
закупу без накнаде, на делу гробља из члана 1. ове одлуке 
намењеном организованом пресељењу месног гробља Ме-
дошевац, за потребе сахрањивања чланова породице стари-
је животне доби и то највише у броју до ¼ броја гробних 
места за која се изјаснило као старалац.

Право на резервисано гробно место може на лични за-
хтев да оствари и лице које није старалац гробних места 
али је као последње место пребивалиштва имало Медоше-
вац, према посебној одлуци Одбора за пресељење гробља.

Члан 8. 
Гробови на месном гробљу у Медошевцу који не садрже 

посмртне остатке у случају када је некоме за живота уре-
ђено гробно место и подигнут споменик и друга обележја 
или када тело умрлог није сахрањено или није пронађено, 
а постоји уређено гробно место и подигнут споменик и 
друга обележја ради одавања посмртне поште и који имају 
стараоца, пресељавају се под истим условима и у складу са 
чланом 5. ове одлуке као и она гробна места која садрже по-
смртне остатке.

Посмртни остаци из гробова који немају стараоце, спо-
мен обележје и који нису идентификовани, премештају се у 
заједничку гробницу у складу са одлукама Одбора за пресе-
љење гробља.

Члан 9.
Начин исплате трошкова из члана 4. став 1. ове одлуке 

уредиће се уговором између ЈП ЕПС Огранак „Колубара” 
Лазаревац и ЈП за комуналну привреду „Лазаревац”.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29.децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с.р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 29. децембра 2022. године, на основу члана 24. 
став 1. тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) 
и чл. 39– 41. Пословника Скупштине Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 122/19, 59/20 
и 107/22), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНО-
ПРАВНОСТ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛА-

ЗАРЕВАЦ

1. Бирају се за чланове Комисије за родну равноправ-
ност Скупштине Градске општине Лазаревац, из реда од-
борника:

– Биљана Лазић;
– Оливера Милановић;
– Иван Ралевић;
– Драган Давидовић и
– Љубица Бјеличић.
2. Чланови радног тела из тачке 1. овог решења бирају се 

за мандатни период за који су изабрани одборници Скуп-
штине Градске општине.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с.р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 29. децембра 2022. године, на основу члана 28. 
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 24. тачка 6. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-

МА СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Цен-
тра за културу Лазаревац број 772/2022, коју је донео Управ-
ни одбор Центра за културу Лазаревац на седници одржа-
ној 23. децембра 2022. године.
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2.Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с.р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одр-
жаној 29. децембра 2022. године, на основу члана 24. Статута 
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 11. Одлуке о осни-
вању Туристичке организације Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, број 16/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУ-
РИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Туристичке орга-
низације Градске општине Лазаревац за 2023. годину, који је 
Управни одбор Туристичке организације Градске општине 
Лазаревац под бројем 54/2022 донео на седници одржаној 5. 
децембра 2022. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с.р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 29. децембра 2022. године, на основу члана 44. 
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 24. Ста-
тута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕН-
ТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за културу 
Лазаревац са Финансијским планом прихода и расхода за 
2023. годину, који је Управни одбор Центра за културу Ла-
заревац под бројем 775 донео на седници одржаној 25. де-
цембра 2022. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с.р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 29. децембра 2022. године, на основу члана 59. 
став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 24. тачка 6а. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВА-
ЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА 
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног пре-
дузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. де-
цембар 2023. године број 2768 од 23. децембра 2022. године, 
који је Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Лаза-
ревца Одлуком број 2775 усвојио на седници одржаној 26. 
децембра 2022. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с.р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 29. децембра 2022. године, на основу члана 61. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачка 6а. Статута Град-
ске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 4. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Лазарев-
ца („Службени лист Града Београда”, бр. 17/95, 4/01, 2/02, 
56/08, 12/13, 22/13, 95/16 и 136/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Посебан програм Јавног преду-
зећа за изградњу Лазаревца за коришћење субвенција из 
средстава буџета Градске општине Лазаревац за 2023. годи-
ну број 2771 од 23. децембра 2022. године, који је Надзор-
ни одбор Јавног предузећа за изградњу Лазаревца усвојио 
Одлуком број 2777 на седници одржаној 26. децембра 2022. 
године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-257/2022, 29. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с.р.
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