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21. новембар 2014. године

Градоначелник града Београда, 18. новембра 2014. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА ГРАДА
БЕОГРАДА
1. Образује се Савет за права детета града Београда.
2. У Савет за права детета се именују:
за председника
Синиша Мали, градоначелник града Београда
за чланове:
– Сандра Пантелић, начелник Градске управе града Београда,
– Јасмина Ивановић, секретар Секретаријата за социјалну заштиту,
– Снежана Ђурић, секретар Секретаријата за образовање и дечју заштиту,
– Вера Дражић, секретар Секретаријата за здравство,
– Слободан Милосављевић, секретар Секретаријата за
финансије,
– проф. др Невенка Жегарац, Факултет политичких наука,
– др Ивана Стевановић, Центар за права детета,
– Дилбера Сарајлић, Савез за церебралну и дечју парализу,
– Дејан Бојић, начелник Одељења за превенцију и рад
полиције у заједници, ПУ града Београда.
3. Задаци Савета су да:
– подноси иницијативе, предлоге, мишљења и анализе
које се односе на остваривање права детета у граду Београду;

Цена 265 динара

– прати примену прописа у области остваривања права
детета и даје иницијативе за њихове измене;
– прати примену Локалног плана акције за децу (у даљем
тексту: ЛПА), прикупља податке од надлежних секретаријата, организација и установа о његовој реализацији и прати
усклађеност других стратешких докумената са ЛПА;
– утврђује потребу и предлаже израду нових програмских докумената усмерених на унапређење права деце у
граду Београду;
– унапређује међуресорни и мултидисциплинарни
приступ у промоцији, превенцији и заштити права детета и
вођење базе података у тој области;
– сарађује са научним установама, стручним и другим
удружењима и прибавља мишљења о проблемима у остваривању права детета;
– прати примену преузетих међународних обавеза у области права детета и сарађује са Саветом за права детета
Владе и Одбором за права детета Народне скупштине као и
одговарајућим владиним телима за праћење препорука УН
тела;
– разматра и друга питања од значаја за остваривање
права детета.
4. Стручно-административне и техничке послове за потребе Савета обавља Секретаријат за социјалну заштиту.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 020-4346/14-Г, 18. новембра 2014. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СТАРИ ГРАД
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на сeдници одржаној 18. новембра 2014. године, нa oснoву члана
46. став 1. тачка 1. Зaкoнa о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), члaнa 35. Статута градске oпштинe
Стaри грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, број 4/14) и члана 50. Пословника Скупштине градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), на предлог Административне комисије, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Утврђује се да је одборнику у Скупштини градске општине Стари град, Владимиру Димитријевићу, са изборне листе
„Покренимо Стари град – Томислав Николић” изабраним на изборима одржаним 6. маја 2012. године, престао мандат
одборника у Скупштини градске општине Стари град због поднете оставке 28. октобра 2014. године.
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2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-134/14, 18. новембра 2014. године

Члан 2.
Члан 5. одлуке, мења се и гласи:
„Члан 5
„Примања и издаци буџета градске општине Стари град
за 2014. годину по врстама, утврђују се у следећим износима:

Председник
Видановић Драган, ср.

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

ОД Л У КУ

21. новембар 2014.

Табела 1.

Опис

1
I. Укупни приходи и примања буџета

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 2014.
годину („Службени лист града Београда”, бр. 60/14, 74/14),
„Општи део”, члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Укупни приходи и примања буџета у 2014. години
утврђују се у износу од 915.550.944 динара и чине их: приходи из буџета у износу од 887.050.000 динара који су утврђени Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и
градских општина и утврђивању прихода и примања који
припадају граду, односно градским општинама у 2014. години („Службени лист града Београда”, број 50/14) – извор
финансирања 01; прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (ек.класификација
772) у износу од 2.250.000 динара – извор финансирања 01;
прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода (ек.класификација 771) у износу од 250.000 динара –
извор финансирања 07; прихода од продаје роба и услуга
(сопственог прихода) индиректног корисника буџетских
средстава Установе културе „Пароброд” у укупном износу
од 6.262.951 динар – извор финансирања 04; донације од
међународне организације за пројекат „Strategic” у износу
од 2.880.526 динара – извор финансирања 06; трансферa од
других нивоа власти (Града и Комесаријата за избеглице) у
износу од 1.515.000 динара – извор финансирања 07; примања од продаје финансијске имовине (отплате датих кредита у износу од 1.397.000 динара – извор финансирања 12,
пренетих средстава из претходне године у укупном износу
од 11.527.389 динара – извор финансирања 13, и неутрошених средства донација из претходне године у износу од
2.418.078 динара – извор финансирања 15. Наведени приходи и примања представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.
Укупно распоређена средства из става 1. износе
915.550.944 динара”.

Средства
буџета
планирана
за период
I-XII 2014.
године

Средства
буџета
планирана
ребалансом
за период
I-XII 2014.
године

2

3

3

(3+7+8+9)

869.387.493

915.550.944

Приходи из буџета – Извор 01 (A+Б)

7

845.830.575

887.050.000

A. Приходи за општу потрошњу

7

560.028.253

583.050.000

1. Порез на доходак

711

218.720.138

225.000.000

– Порез на зараде

711110

218.720.138

225.000.000

– Самодопринос на територији општине

711181

0

0

713

79.086.510

80.000.000

– Порез на имовину

713

79.086.510

80.000.000

3. Трансфери других нивоа власти

733

0

0

– Трансфери од других нивоа власти
(извор 01)

733

0

0

741

3.000.000

7.000.000

741100

3.000.000

7.000.000

742

184.759.800

200.000.000

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

742152

110.759.800

120.000.000

– Приходи од општинских административних такси (извор 01)

742251

4.000.000

4.000.000

– Приходи општинских органа управе
(извор 01)

742351

70.000.000

76.000.000

5. Новчане казне и одузета имовинска
корист

743

4.500.000

1.050.000

2. Порез на имовину

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ
ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ

Шифра
економске
класификације

3. Приходи од имовине
– Камате (извор 01)
4. Приходи од продаје добара и услуга

– Приходи од новчаних казни (извор 01)

743351

1.500.000

250.000

– Приходи од мандатних казни (извор 01)

743353

3.000.000

800.000

745

69.961.805

70.000.000

– Остали приходи у корист нивоа
општине

745151

69.961.805

70.000.000

Б. Приходи за наменску потрошњу

7

285.802.322

304.000.000

742152

285.802.322

304.000.000

6. Мешовити и неодређени приходи

– Закуп пословног простора (део без
ПДВ- нето)
B. Остали приходи за потрошњу

9.364.451

13.158.477

1. Донације и трансфери

73

696.700

4.395.526

– Донације од међународних организација (извор 06)

732

0

2.880.526

– Текући трансфери од Града (извор 07)

733

671.700

1.200.000

– Капитални трансфери од Града (извор
07)

733

0

0

– Текући трансфери од осталих нивоа
власти (извор 07)

733

25.000

315.000

– Капитални трансфери од осталих нивоа
власти (извор 07)

733

0

0

745151

6.167.751

6.262.951

77

2.500.000

2.500.000

2. Приход од продаје добара и услуга
(сопствени приход) УК „Пароброд”
(извор 04)
3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

(73+745+77)

21. новембар 2014.
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1

2

– Меморандумске ставке за рефундацију
расхода (извор 07)

771111

250.000

250.000

– Меморандумске ставке за рефундацију
расхода (извор 01)

772114

2.250.000

2.250.000

7

855.195.026

900.208.477

(8+9+3)

14.192.467

15.342.467

Укупни текући приходи (А+Б+В)
Примања

3

3

Примања од продаје нефинансијске
имовине (извор 9)

81

0

0

Примања од продаје финансијске имовине (извор 12)

92

247.000

1.397.000

– Отплата стамбених кредита

921651

1.150.000

– Отплата кредита (зимница)

921651

247.000

Пренета средства из претходних година
(извор 13)

321

11.527.389

11.527.389

Неутрошена средства донација из претходне године (извор 15)

321

2.418.078

2.418.078
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Члан 3.
Члан 6. одлуке се мења и гласи:
„Члан 6.
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим
износима:
Табела 2.

Економска
класификација

Врста издатака

Средства
буџета
планирана
ребалансом
за период
I-XII 2014.
године

2

3

1
41 Издаци за запослене

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

411

Плате, накнаде и додаци за запослене

412

Социјални допринос послодавца

б. Неутрошена средства донације УК
„Пароброд ” 600.000 динара

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленим

II, Укупни расходи и издаци буџета

207.687.887
38.314.534
3.732.010
11.970.010

(4+5+6)

869.387.493

915.550.944

415

Накнаде за запослене

9.670.696

1. Текући расходи

4

847.805.416

893.489.341

416

Посебни расходи

4.132.960

1.1. Расходи за запослене

41

272.672.761

276.702.097

417

1.2. Коришћење роба и услуга

42

211.867.782

236.597.371

Посланички додатак
Укупно 41:

1.495.000
277.003.097

42 Коришћење роба и услуга

1.3. Субвенције јавном предузећу

45

48.600.000

48.600.000

1.4. Социјална заштита из буџета

47

13.025.000

14.015.000

421

Стални трошкови

48+49

205.863.500

201.758.500

422

Трошкови пословних путовања

423

Услуге по уговорима

65.891.868

424

Специјализоване услуге

31.153.154

425

Текуће поправке и одржавање

86.696.750

426

Материјал

15.553.955

Укупно 42:

236.596.371

1.5. Остали расходи
1.6.Трансфери

4631+4641

95.776.373

115.816.373

2. Капитални издаци

5

21.335.077

22.061.603

3. Издаци за набавку финансијске
имовине

6

247.000

0

III. Примања од продаје финансијске
имовине умањена за износ датих кредита
92

247.000

1.397.000

2. Износ датих кредита

62

247.000

0

0

1.397.000

92-62

V. Буџетски дефицит – суфицит

7-(4+5)

-23.309.918

-28.500.944

Примарни дефицит – суфицит

(7+8-7411)(4+5-44)

-26.309.918

-35.500.944

451

VIII. Нето финансирање ( IV - VI) = - V

Субвенције јавном предузећу

48.600.000

Укупно 45:

48.600.000

46 Дотације и трансфери
463

Трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Укупно 46:

Укупни фискални резултат
VI. Промена стања на рачуну V+IV

1.495.000

45 Субвенције јавним предузећима

1. Примања по основу отплате кредита

IV. Разлика (1-2)

35.805.644

103.766.373
12.050.000
115.816.373

47 Права из социјалног осигурања
-23.309.918

-27.103.944

23.309.918

28.500.944

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

14.015.000

Укупно 47:

14.015.000

48 Остали расходи

Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања
у износу од 28.500.944 динара покрива се из: прихода од
донација (извор 06) у износу од 2.880.526 динара, текућих
трансфера од других нивоа власти (извор 07) у износу од
1.515.000 динара, прихода од продаје роба и услуга (сопственог прихода) УК „Пароброд” (извор 04) у износу од
6.262.951 динар, прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (ек.класификација
772) у износу од 2.250.000 динара – извор финансирања 01;
прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода
(ек.класификација 771) у износу од 250.000 динара – извор
финансирања 07; примања од продаје финансијске имовине
(извор 12) у износу од 1.397.000 динара, пренетих средстава
из претходних година (извор 13) у износу од 11.527.389 динара и неутрошених средстава донација из претходне године (извор 15) у износу од 2.418.078 динара.
Укључивањем наведених прихода и примања у износима
из става 2. овог члана, исказани приходи и примања буџета
за 2014. годину су уравнотежени са исказаним расходима и
издацима.

481

Дотације невладиним организацијама

482

Остали порези

483

Новчане казне по решењу судова

484

Накнада штете за елементарне непогоде

485

Накнада штете за штету нанету од стране државних
органа
Укупно 48:

19.200.000
175.032.500
2.200.000
525.000
50.000
197.007.500

49 Административни трансфери
499

Средства резерве

4.451.000

Укупно 49:

4.451.000

51 Основна средства
511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остала основна средства

515

Нематеријална имовина
Укупно 51:

11.250.000
5.011.353
100.250
5.700.000
22.061.603

62 Набавка финансијске имовине
621

Набавка домаће финансијске имовине
Укупно 62:
Укупни расходи:

0
0
915.550.944
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Члан 4.
Члан 7. одлуке, „Посебни део буџета”, мења се и гласи:
„Члан 7
„Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:
Табела 3.

Раздео

Глава

Функција

Економска
класификација на
трећем
нивоу

Извори
финансирања

Позиција

1

2

3

4

5

6

1

Опис

Средства
буџета за 2014.
из извора 01
планирана за
период I-XII
2014.

7

8

Средства буџета Укупна средиз осталих
ства буџета
извора: 01 (мем.
планирана
ставке) 04, 06, 07,
за период
13 и 15 планиI-XII 2014.
рана за период
I-XII 2014.
9

10

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

1

Плате и додаци запослених

412

2

Социјални допринос на терет послодавца

1.875.000

1.875.000

400.000

413

3

400.000

Накнаде у натури (маркице за превоз)

10

414

10

4

Социјална давања запосленима

10

10

415

5

Накнаде за запослене
– накнаде за превоз
– осигурање запослених

60.000

60.000

417

6

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

1.295.000

200.000

1.495.000

423

7

Услуге по уговорима

1.500.000

0

1.500.000

481

8

Дотације невладиним организацијама

1.000.000

0

1.000.000

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 110

160

6.130.020
6.130.020

6.130.020
200.000

200.000

200.000

6.330.020

Изборна комисија
421

9

Стални трошкови

50

0

50

423

10

Услуге по уговору

0

299.700

299.750

426

11

Материјал

50

0

50

299.700

299.700

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

2

100

100

Укупно за функцију 160

100

299.700

299.800

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

6.130.120

499.700

6.629.820

9.500.000

1.000.000

10.500.000

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ
010

Социјална заштита
424

12

Здравствена заштита по уговору
Извори финансирања за функцију 010

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 010

080

9.500.000

9.500.000
1.000.000

1.000.000

9.500.000

1.000.000

10.500.000

125.000

Социјална заштита – Истраживање и развој за
пројекат „Интегрисана превенција и детекција
популације са фактором ризика”
411

13

Плате и додаци запослених

412

14

Социјални допринос на терет послодавца

0

125.000

0.000

40.000

421

15

Стални трошкови

40.000

37.500

12.500

50.000

422

16

Трошкови путовања

25.000

225.000

250.000

423

17

Услуге по уговорима

375.000

1.075.000

1.450.000

424

18

Специјализоване услуге

75.000

150.000

225.000

426

19

Материјал

20.000

20.000

40.000

512

20

Машине и опрема

62.500

170.578

233.078

Извори финансирања за функцију 080
01

Приходи из буџета

06

Донације међународних организација

15

Неутрошене средства донација из претходне године
Укупно за функцију 080

460

Eкономски послови

0
595.000

595.000

595.000
0

0

1.818.078

1.818.078

1.818.078

2.413.078
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4

5

421
422
423
424
426
512

6
20a
20б
20в
20г
20д
20ђ

7
Комуникацијe-Пројекат „Strategic”
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
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8

9

10

0
0
0
0
0
0

10.000
100.000
2.660.000
100.000
9.000
1.526

10.00
100.000
2.660.000
100.000
9.000
1.526

Извори финансирања за функцију 460
01

Приходи из буџета

06
110

0

0

Донације међународних организација

0

2.880.526

2.880.526

Укупно за функцију 460

0

2.880.526

2.880.526

Извршни и законодавни органи
422

21

Путни трошкови
– извор 01 - 700.000 динара
– извора 07-матичари -100.000 динара

700.000

100.000

800.000

423

22

Услуге по уговору
– извор 01 – 46.736.108 динара
– извор 07-матичари – 200.000 динара
– извор 12 – 247.000 динара
– извор 13 – 2.075.229 динара

46.736.108

2.522.229

49.258.337

424

23

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

7.500.000

500.000

8.000.000

425

24

Текуће поправке и одржавање
– текуће поправке и одржавање из извора 01 –
63.134.750 динара
– текуће поправке и одржавање из извора 07
–150.000 динара

63.134.750

150.000

63.284.750

472

25

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

5.800.000

3.715.000

9.515.000

481

26

Дотације невладиним организацијама

9.500.000

0

9.500.000

482

27

Остали порези

7.000.000

0

7.000.000

483

28

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

2.200.000

0

2.200.000

484

29

Накнада штете за елементарне непогоде

525.000

0

525.000

485

30

Накнада штете за штету нанету од стране државних органа

50.000

0

50.000

499

31

Средства резерве – стална резерва 4.200.000 – текућа резерва 251.000

4.451.000

0

4.451.000

511

32

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

10.000.000

1.150.000

11.150.000

3.000.000

0

3.000.000

250

0

250

2.800.000

200.000

3.000.000

512

33

Машине и опрема

513

34

Остала основна средства

515

35

Нематеријална имовина
– извор 01:2.800.000 динара
– извор 13: 200.000 динара
Извори финансирања за функцију 110

01

Приходи из буџета

07
12

Трансфери од других нивоа власти
Примања од продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 110

160

163.697.108

163.697.108
765.000
1.397.000

765.000
1.397.000

6.175.229

6.175.229

163.697.108

8.337.229

172.034.337

Опште јавне услуге – Канцеларија за младе
421

36

Стални трошкови

20.000

0

20.000

423

37

Услуге по уговору

120.000

0

120.000

424

38

3.700.000

0

3.700.000

Специјализоване услуге - Програми и активности
Извори финансирања за функцију 160

01
330

Приходи из буџета

3.840.000

Укупно за функцију 160

3.840.000

0

3.840.000
3.840.000

2.900.000

0

2.900.000

Јавно правобранилаштво градске општине Стари град
411

39

Плате и додаци запослених

Број 85 – 6
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

6

7

412
413
414
415

4

5

40
41
42
43

421
422
423
424
426
512

44
45
46
47
48
49

Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури (маркице за превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
– накнаде за превоз
– осигурање запослених
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Заштита животне средине
Заштита животне средине
Извори финансирања за функцију 560
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
Здравство
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
– текући расходи 50.000 (извор 01)
– капитални расходи 12.000.000 (извор 01)
Извори финансирања за функцију 760
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760
Услуге рекреације и спорта
Субвенције јавном предузећу
– текући расходи 100.000 извор 01
– капитални расходи 47.500.000 извор 01 и
1.000.000 извор 13
Донације осталим непрофитним институцијама
(спортским омладинским организацијама)
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810
Култура и остале установе
Трансфери осталим нивоима власти
–текући расходи 1.000.000 (извор 01)
– капитални расходи 8.000.000 (извор 01)
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Образовање
Трансфери осталим нивоима власти
– текући расходи 11.000.000 из извора 01
– капитални расходи 81.066.373 из извора 01 и
2.700.000 из извора 13
Накнаде из буџета
Извори финансирања за функцију 980
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 980
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
– маркице за превоз
– новогодишњи пакетићи за децу запослених
Социјална давања запосленимаÇ – исплата боловањаÇ – расходи за образовање деце
запосленихÇ – отпремнине и помоћиÇ – помоћ у
лечењу и остале помоћи запосленомÇ – рефундација боловања – меморандумске ставке
Накнаде за запослене
Посебни расходи
Стални трошкови
– стални трошкови за матичате : извор 07
– трошкови платног промета и банкарских услуга
– енергетске услуге
– комуналне услуге
– услуге комуникација (телефони, мобилни телефони, интернет, пошта, достава)
– трошкови осигурања
– закуп имовине и опреме
– остали непоменути трошкови

01
560
424

50
01

760
464

51

01
810
451

52

481

53

01
13
820
463

54

01
980
463

55

472

56
01
13

3
130
411
412
413

57
58
59

414

60

415
416
421

61
62
63
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8

9

10

520.000
55.000
400.000
64.000

0
0
0
0

520.000
55.000
400.000
64.000

20.000
35.000
25
25
4.000
15.000

0
0
0
0
0
0

20.000
35.000
25
25
4.000
15.000

4.013.050
4.013.050

0

4.013.050
4.013.050

1.300.000

0

1.300.000
1.300.000

0

1.300.000
0
1.300.000
1.300.000

12.050.000

0

12.050.000

12.050.000
12.050.000

0
0

12.050.000
12.050.000

47.600.000

1.000.000

48.600.000

8.700.000

0

8.700.000

56.300.000

1.000.000
1.000.000

56.300.000
1.000.000
57.300.000

9.000.000

0

9.000.000

9.000.000
9.000.000

0

9.000.000
9.000.000

92.066.373

2.700.000

94.766.373

4.500.000

0

4.500.000

96.566.373
356.861.531

2.700.000
2.700.000
17.735.883

96.566.373
2.700.000
99.266.373
374.597.364

141.050.000
25.359.000
3.379.990

0
0
0

141.050.000
25.359.000
3.379.990

6.670.000

2.500.000

9.170.000

8.265.000
1.100.000
27.264.131

0
0
0

8.265.000
1.100.000
27.264.131

56.300.000

96.566.373

21. новембар 2014.
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4

5

6

7

422

64

Трошкови путовања запослених

426

65

Материјал
– материјал из извора 01 11.900.000 динара
– материјал из извора 07 450.300 динара
– материјал из извора 13 452.160 динара

621

66

Набавка домаће финансијске имовине
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8

9

10

200.000

0

200.000

11.900.000

902.460

12.802.460

0

0

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

01

Текући приходи (од меморандумских ставки)

07

Трансфери од других нивоа власти

450.300

450.300

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

452.160

452.160

224.888.121

3.402.460

228.290.581

49.900.000

0

49.900.000

9.715.000

0

9.715.000

650.000

0

650.000

2.400.000

0

2.400.000

Укупно за функцију 130
3.1

224.888.121

224.888.121
2.500.000

2.500.000

ЈП „Пословни простор општине”
410

Општи економски послови и послови по питању
радa
411

67

Плате и додаци запослених

412

68

Социјални допринос на терет послодавца

413

69

Накнаде у натури

414

70

Социјална давања запосленима

415

71

Накнаде за запослене

780.000

0

780.000

416

72

Посебни расходи

1.250.000

0

1.250.000
5.580.000

421

73

Стални трошкови

5.580.000

0

422

74

Трошкови путовања

10.000

0

10.000

423

75

Услуге по уговорима

6.800.000

0

6.800.000

424

76

Специјализоване услуге

100.000

0

100.000

425

77

Текуће поправке и одржавање

22.670.000

0

22.670.000

426

78

Материјал

482

79

Остали порези

511

80

512

81

513
515

1.930.000

0

1.930.000

167.800.000

0

167.800.000

Зграде и грађевински објекти

100.000

0

100.000

Административна опрема

470.000

0

470.000

82

Остала основна средства

100.000

0

100.000

83

Нематеријална имовина

2.700.000

0

2.700.000

Извори финансирања за функцију 410
01
3.2

820

Приходи из буџета

272.955.000

Укупно за функцију 410

272.955.000

0

272.955.000

272.955.000

11.837.887

0

11.837.887

2.280.534

0

2.280.534

501.696

0

501.696

Установа културе „Пароброд”
411

84

Плате и додаци запослених

412

85

Социјални допринос на терет послодавца

415

86

Накнаде за запослене

416

87

Посебни расходи

1.782.960

0

1.782.960

421

88

Стални трошкови
из извора 01 износ од 1.115.800 динара
из извора 04 износ од 1.745.663 динара

1.115.800

1.745.663

2.861.463

422

89

Трошкови путовања

100.000

0

100.000

423

90

Услуге по уговору
из извора 01 износ од 3.653. 806 динара
из извора 04 износ од 150.000 динара

3.653.806

150.000

3.803.806

424

91

Специјализоване услуге
из извора 01 износ од 2.304.785 динара
из извора 04 износ од 4.323.344 динара
из извора 15 износ од 600.000 динара

2.304.785

4.923.344

7.228.129

425

92

Текуће поправке и одржавање

742.000

0

742.000

426

93

Материјал
из извора 01 износ од 760.000 динара
из извора 04 износ од 8.445 динара

760.000

8.445

768.445

482

94

Остали порези

512

95

Машине и опрема
из извора 01 износ од 1.256.250 динара
из извора 04 износ од 35.499 динара

232.500

0

232.500

1.256.250

35.499

1.291.749

Извори финансирања функцију 820
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

15

Неутрошена средства дoнације из претходне године
Укупно за функцију 820

26.568.218

26.568.218
6.262.951

6.262.951

600.000

600.00

26.568.218

6.862.951

33.431.169

УКУПНО РАЗДЕО 3

524.058.349

10.265.411

534.323.760

УКУПНИ ИЗДАЦИ

887.050.000

28.500.944

915.550.944

Број 85 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 5.
У члану 23. одлуке, у ставу 3, речи: „мора бити већа од
есконтне стопе Народне банке”, замењују се са речима: „није
нижа од есконтне стопе Народне банке Србије”.
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-134/14, 18. новембра 2014. године
Председник
Видановић Драган, ср.
Скупштина градске општине Стари град у Београду на седници одржаној 18. новембра 2014. године, на основу чл. 35,
108. и 111. Статута градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), у вези са
одредбама чл. 54. и 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13
и 108/13) и члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/12), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда”, број 9/11), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У 2014. И
2015. ГОДИНИ
Члан 1.
У члану 2. став 1. Одлуке о изменама и допунама одлуке о финансирању активности корисника средстава буџета
градске општине Стари град у 2014. и 2015. години („Службеном листу града Београда”, број 74/14), бришу се тачке 33,
41. и 47, а додају се тачке 51, 52, и 53. тако да гласе:
Р. бр.

Назив активности

21. новембар 2014.

града”, број 50/12), врши се измена, тако што се уместо досадашњег члана Радевић Синише, именује за члана штаба,
Ђурић Небојша, испред ЈКП „Градска чистоћа”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-134/14, 18. новембра 2014. године
Председник
Видановић Драган, ср.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду на
седници одржаној 18. новембра 2014. године, на основу
члана 35. тачка 15. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен
текст), у складу са чл. 7. и 8. Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, бр. 36/04...13/09) и члана 50. Пословника
Скупштине („Службени лист града Београда”, број 9/11),
донела је

РЕШЕЊЕ
Никачевић Филип, дипломирани правник из Београда,
са положеним правосудним испитом, поставља се за заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град, на
период од четири године.
Мандат именованог почиње да тече од дана ступања на
дужност.
О правима постављеног, по основу рада, одлучиће Административна комисија у складу са законом и општим актима Скупштине и Већа.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Конто

51.

Набавка информатичке опреме – рачунари и сервер са
систематским softverom Microsoft и израда нове рачунарске
мреже
512221, 512223

52.

Набавка потрошног материјала за текуће одржавање
општинске зграде

426911

53.

Извођење радова на текућем одржавању зграде општине

425119

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-134/14, 18. новембар 2014. године
Председник
Драган Видановић, ср.
Скупштинa градске општине Стари град у Београду на
седници одржаној 18. новембра 2014. године, на основу
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст) и члана 50. Пословника Скупштине градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), на предлог
председника градске општине, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације
градске општине Стари град („Службени лист града Бео-

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-134/14, 18. новембар 2014. године
Председник
Видановић Драган, ср.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду на
седници одржаној 18. новембра 2014. године, на основу
члана 35. тачка 15. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен
текст), у складу са чл. 7. и 8. Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, бр. 36/04...13/09) и члана 50. Пословника
Скупштине („Службени лист града Београда”, број 9/11),
донела је

РЕШЕЊЕ
Милорадовић Мирко, дипломирани правник из Београда, са положеним правосудним испитом, поставља се за заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град,
на период од четири године.
Мандат именованог почиње да тече од дана ступања на
дужност.
О правима постављеног, по основу рада, одлучиће Административна комисија у складу са законом и општим актима Скупштине и Већа.

21. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-134/14, 18. новембар 2014. године
Председник
Видановић Драган, ср.
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А. Текући приходи и примања од нефинансијске
Економска
имовине и текући расходи и издаци за нефинанкласификација
сијску имовину

План за 2014.
годину

1. Текући расходи

4

615.742.628,00

– Расходи за запослене

41

305.930.231,00

– Коришћење роба и услуга

42

194.104.122,00

– Трансфери осталим нивоима власти

463

30.592.076,00

– Остале дотације и трансфери

465

4.535.900,00

– Издаци за социјалну заштиту

47

21.962.942,00

– Остали расходи

44, 48, 49

58.617.357,00

5

23.054.000,00

2. Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину

ЧУКАРИЦА

III. Буџетски суфицит – дефицит I – II

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Служени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, и 63/13 – испр.) и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, број 44/08),
Скупштина градске општине Чукарица, на 18. седници одржаној 13. новембра 2014. године, донела је

ОД Л У КУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Чукарица за 2014.
годину VIII-04 Број: 06-62/2014 од 27. јуна 2014. године (у
даљем тексту: одлука) у Општем делу чл. од 2. до 8. мењају
се и гласе:
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 2.
Приходи и расходи буџета градске општине Чукарица за
2014. годину, примања и издаци буџета општине по основу
продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим
износима, и то:
У динарима
А. Текући приходи и примања од нефинансијске
Економска
имовине и текући расходи и издаци за нефинанкласификација
сијску имовину

План за 2014.
годину

I Текући приходи и примања од нефинанс.
имовине (1. + 2. + 3. + 4.)

587.541.220,00

1.1.

Уступљени приходи

7+8
7 / 01

570.435.823,00

7

489.559.669,00

– Порез на доходак грађана

7111

340.765.045,00

– Порез на имовину

7131

148.794.624,00

– 1.2. Изворни приходи

7

80.876.154,00

7411

1.900.000,00

– Приходи од закупа пословног простора (са
ПДВ)

7421

45.932.954,00

– Општинске административне таксе

7422

900.000,00

– Приходи органа

7423

28.043.200,00

– Новчане казне

743351

300.000,00

– Мандатне казне

743353

0,00

– Мешовити приходи

745

2.300.000,00

– Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година

772

1.500.000,00

2. Сопствени приходи корисника буџета

742

7.150.000,00

3. Меморандумске ставке за рефундацију
накнада

772

186.097,00

4. Наменска трансфери од других нивоа власти

733

9.569.300,00

5. Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

744

200.000,00

8

0,00

4+5

638.796.628,00

– Приходи од камата

6. Примања од продаје нефинансијске имовине
II. Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину
(1. + 2.)

IV Примања по основу продаје финансијске
имовине

92

0

V Примања од задуживања

91

0

VI Неутрошена средства из претходних година-

321

51.255.408,00

VII Издаци за отплату главнице

61

0

VIII Издаци за набавку финансијске имовине

62

0

VIII. Нето финансирање (IV+V+VI-VII -VIII=III)

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Текући буџетски приходи (1.1. + 1.2.)

- 51.255.408,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

51.255.408,00

Члан 3.
Буџет за 2014. годину се састоји од:
– прихода и примања у износу од 587.541.220,00 динара;
– расхода и издатака у износу од 638.796.628,00 динара;
– буџетског дефицита у износу од 51.255.408,00 динара.
Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из
члана 2. ове одлуке у износу од 51.255.408,00 обезбедиће се
из неутрошених средстава из претходних година у износу
од 43.714.402,00 динара и пренетих неутрошених средстава
донација по основу пројеката ЕУ из претходне године у износу од 7.541.006,00 динара.
Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве се планирају у буџету
општине у износу од 5.280.703,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе
за које се у току године покаже да апропријације нису биле
довољне.
Председник општине, на предлог Одељења за финансије
и привреду, доноси решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве.
Члан 5.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету
општине у износу од 200.000,00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Веће ГО Чукарица, на предлог органа управе надлежног
за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве.
Члан 6.
Укупни приходи и примања буџета ГО Чукарица за
2014. годину износе 587.541.220,00 динара и по врсти (економској класификацији), изворима и намени, утврђени су у
следећим износима:
1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
екон.
Клас.

Опис

1.

2.

Приходи за општу потрошњу

Из буџета

Из осталих
извора

3.

4.

Укупни
приходи
у 2014. год.
5. (3.+4.)

524.639.581,00 17.105.397,00

541.744.978,00

711

Порез на зараде – део за
општу потрошњу

322.966.783,00

-

322.966.783,00

713

Порез на имовину

148.794.624,00

-

148.794.624,00

Број 85 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1.

2.

733

Наменски текући трансфери од других нивоа власти

741

Приходи од имовине –
камате

7421

Закуп пословног простора део који се односи на пдв

7422

Општинске административне таксе

7423

Приходи које својом делатношћу остваре органи и
корисници буџета

743

Новчане казне и одузета
имовинска корист

744

Добровољни трансфери од
физичких и правних лица

745
772

3.

4.

5. (3.+4.)

-

9.569.300,00

9.569.300,00

1.900.000,00

-

1.900.000,00

17.934.974,00

-

17.934.974,00

900.000,00

-

900.000,00

28.043.200,00

7.150.000,00

35.193.200,00

300.000,00

-

300.000,00

-

200.000,00

200.000,00

Мешовити и неодређени
приходи

2.300.000,00

-

2.300.000,00

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

1.500.000,00

186.097,00

1.686.097,00

45.796.242,00

-

45.796.242,00

Буџетски приходи за наменску
потрошњу

485

Порез на доходак од грађана – део за капитални буџет

17.798.262,00

-

17.798.262,00

7421

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
(ДЕО БЕЗ ПДВ-А)

27.997.980,00

-

27.997.980,00

570.435.823,00 17.105.397,00

587.541.220,00

Укупни приходи и примања буџета увећавају се за пренета неутрошена средства из претходних година у износу
од 51.255.408,00 динара, тако да укупан обим буџета износи
638.796.628,00 динара.
Члан 7.
Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ек.
Кл.
1.
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
463
465
472
481
482
483

499
511
512
513

711

Укупни приходи и примања:

1.

Назив

Из буџета

2.
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде и остали пословни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задужив.
Трансфери осталим нивоима власти
Остале донације, дотације и
трансфери
Накнада за социјалну
заштиту
Дотације невладиним организацијама
Пдв и остали порези
Новчане казне и пенали по
решењу судова

3.
243.092.500,00

Укупни расходи и издаци у
2014. год.
4.
5. (3.+4.)
2.100.000,00 245.192.500,00

Из осталих
извора

43.484.000,00

381.000,00

43.865.000,00

3.232.184,00

40.000,00

3.272.184,00

4.498.150,00

431.097,00

4.929.247,00

6.390.000,00

270.000,00

6.660.000,00

297.000,00

1.714.300,00

2.011.300,00

38.680.290,00 3.658.380,00
5.074.900,00 10.363.840,00
48.860.000,00 2.876.721,00
18.635.000,00 10.570.000,00

42.338.670,00
15.438.740,00
51.736.721,00
29.205.000,00

24.551.242,00 10.660.317,00

35.211.559,00

18.290.500,00

1.882.932,00

20.173.432,00

20.000,00

4.000,00

24.000,00

29.945.700,00

646.376,00

30.592.076,00

2.060.000,00

2.475.900,00

4.535.900,00

6.992.000,00 14.970.942,00

21.962.942,00

7.060.654,00

3.120.000,00

10.180.654,00

36.977.000,00

15.000,00

36.992.000,00

5.700.000,00

/

5.700.000,00

515

2.
Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Средства резерве
Зграде и објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и
опрема
Нематеријална имовина
Укупни расходи и издаци
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3.

4.

5. (3.+4.)

240.000,00

/

240.000,00

5.480.703,00
14.885.000,00
4.859.000,00

/
1.515.000,00
665.000,00

5.480.703,00
16.400.000,00
5.524.000,00

470.000,00

/

470.000,00

660.000,00
/
570.435.823,00 68.360.805,00

660.000,00
638.796.628,00

Члан 8.
Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и
градских општина и утврђивању прихода који припадају
граду, односно градским општинама у 2014. години, градској општини Чукарица опредељена су средства у укупном
износу од 45.796.242,00 динара за наменски, односно капитални буџет, и састоји се од:
– 17.798.262,00 динара која се финансирају из дела прихода од пореза на доходак грађана, и
– 27.997.980,00 динара из нето прихода од издавања у закуп пословног простора (без ПДВ-а).
Средства из става 1. овог члана су у члану 7. одлуке, у
Табели 2. – Укупни расходи и издаци билансирани у оквиру
економских класификација: 425, 463, 511 и 512 за намене и у
износима датим у следећој табели:
ТАБЕЛА 3. – НАМЕНСКИ БУЏЕТ
у динарима
Функционал.
класиф.

Економска
класиф.

620

425

620

511

620

511

911

463

912

463

Управа
општине

130

425

Управа
општине

130

425

Управа
општине

130

512

620

425

620

512,513,515

Корисник
буџета

Председник и
Веће
Председник и
Веће
Председник и
Веће
Председник и
Веће
Председник и
Веће

ЈП
Пословни
простор
ЈП
Пословни
простор

Опис програма

Радови на санцији
прилаза, стаза, стаза
око зграда, рампи за
инвалиде
Капитално уређење
јавних паркинг
површина
Адаптација терена у
игралишта за малу
децу
Трансфери за текуће
одржав. предшколских установа
Трансфери за текуће
одржавање основних
школа
Адаптација архивског
простора у згради
општине
Санација објеката
месних заједница
Набавка опреме за
потребе општинске
управе

Извор
Планирани
финансизнос за
ирања 2014. годину

01

7.000.000,00

01

3.000.000,00

01

3.000.000,00

01

5.000.000,00

01

10.500.000,00

01

5.000.000,00

01

3.000.000,00

01

2.321.242,00

Текуће одржавање
пословног простора

01

4.925.000,00

Набавка опреме за
потребе корисника

01

2.050.000,00

УКУПНО:

45.796.242,00

Члан 2.
У Одлуци о буџету градске општине Чукарица за 2014.
годину у Посебном делу члан 9. мења се и гласи:
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Укупни расходи и издаци у износу од 632.937.878,00 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима у следећим износима:
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Број 85 – 11

Број 85 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Број 85 – 13

Број 85 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

21. новембар 2014.
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Број 85 – 15

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1.
јануара 2014. године.
Скупштина градске општине Чукарица
VII – 05 број 06 – 125/2014, 13. новембра 2014. године
Председник
Милан Стојић, ср.

На основу чл. 54. и 57. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12),
а у вези са чланом 52. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, брoj 124/12) и члана 24. Статута ГО Чукарица
(,,Службени лист града Београда”, брoj 61/14 – пречишћен текст), Скупштина општине Чукарица на 18. седници одржаној
дана 13. новембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Мења се члан 2. Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за
2014. и 2015. годину VIII број: 06-105/2013 од 24. децембра 2013. године (у даљем тексту: одлука) и гласи:
„Програми, пројекти и активности из члана 1. одлуке финансираће се из прихода предвиђених Одлуком о буџету градске општине Чукарица за 2014. годину планираних из извора финансирања 01 – буџетски приходи, у износу од
27.985.000,00 динара и извора 13 – Нераспоређени вишак прихода, у износу од 1.515.000,00 динара.
Градска општина Чукарица преузима обавезу да и Одлуком о буџету за 2015. годину планира средства у укупном износу од 38.000.000,00 динара за измирење преосталих обавеза по уговореним програмима, пројектима и активностима из
става 1. овог члана.”

Број 85 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 2.

Мења се члан 3. одлуке и гласи:
„Средстава наведена у члану 1. одлуке користиће се за
финансирање програма, пројеката и активности за 2014. и
2015. годину и то:
Економска
Износ у динарима
Опис набавке (програм,
класификапројекат, активност)
2014.
године
2015. године
ција
1.
2.
3.
4.
5.
Носилац активности – Управа ГО Чукарица:
Услуге набавке електри1.
421211
чне енергије за потребе
6.500.000,00
7.000.000,00
Управе ГО Чукарица
Услуге мобилног теле2.
421414
1.000.000,00
3.500.000,00
фона*
Капитално одржавање
пословне зграде - Адап3.
511321
10.000.000,00
10.000.000,00
тација поткровља зграде
Управе
Свега:
17.500.000,00
20.500.000,00
* Напомена: услуге мобилне телефоније односе се на двогодишњи период уговора и
то: 2014. – 2016. године.
Ред.
број

1.
2.
3.
Носилац активности – Председник и Веће ГО
Чукарица
Рушење нелегалних
3.
425119
објеката
Трансфери школама за
4.
463142
превоз ученика у школској 2014/2015.
Свега:
Укупно:
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Такође, овом одлуком се корисници буџета општине Чукарица за 2014. годину обавезују да преузму обавезе и обезбеде
наменско коришћење средстава, а пре свега да планским документима за 2014. и 2015. годину обезбеде средства за финансирање уговорених радова и услуга за потребе ГО Чукарица.
Скупштина градске општине Чукарица
VII - 05 број 06- 125/2014, 13. новембра 2014. године
Председник
Милан Стојић, ср.
Скупштина ГО Чукарица на 18. седници одржаној 13.
новембра 2014. године, на основу члана 24. тачка 26. Статута ГО Чукарица („Службени лист града Београда”, број
61/14 – пречишћен текст), и члана 11. Правилника о додели
награде „Матија Бан”, донела је

ОДЛУКУ

3.000.000,00

2.000.000,00

9.000.000,00

15.500.000,00

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА „МАТИЈА БАН” ЗА 2014. ГОДИНУ
Додељује се Награда ГО Чукарица „МАТИЈА БАН” за
остварене резултате у раду:
1. Звездану Брадићу,
2. Миловану Вржини,
3. Веселину Џелетовићу.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

12.000.000,00
29.500.000,00

17.500.000,00
38.000.000,00

Скупштина градске општине Чукарица
VII - 05 Број: 06- 125/2014, 13. новембар 2014. године

4.

5.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Београда”.

Председник
Милан Стојић, ср.

О б р а з л ож е њ е
Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2014.
и 2015. годину број VIII број: 06-105/2013 од 24. децембра
2013. утврђени су програми, пројекти и активности који
су планирани да се финансирају из буџета ГО Чукарица
за 2014. и 2015. годину. С обзиром на то да је ГО Чукарица
имала привремено финансирање закључно са јуном текуће
године, заједно са доношењем Одлуке о буџету за 2014. годину (у јуну), усвојена је Одлука о измени Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2014. и 2015. годину VIII-04
број: 06-62/2014-27. јуна 2014. године, а све у циљу преузимања обавеза и обезбеђења услова за спровођење процедура јавних набавки у складу са законом.
Како је у периоду од јуна до данас дошло до измене висине и намене предвиђених програма, односно активности
корисника буџета ГО Чукарица чије се извршење односи и
на следећу буџетску годину, а у складу са Ребалансом буџета за 2014. годину, предлаже се усвајање ове одлуке.
Напомињемо да се овом одлуком планирана средства за
2014. годину и преузете обавезе за 2015. годину обезбеђују
планиране износе за покретање поступака јавних набавки
и то у делу:
– потребног износа јавне набавке,
– хитности јавне набавке, где претходни уговор истиче у
току године (набавка канцеларијског материјала, услуге мобилне телефоније, рушење нелегално подигнутих објеката,
превоз ученика за школску 2014/2015. годину и сл.)
– трајања јавне набавке, дуже од једне године у складу са
Законом о јавним набавкама
– орочења јавне набавке у две буџетске године (јавне набавке чије се финансирање уговара на годину дана а обухватају текућу и наредну буџетску годину).

Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници
одржаној 13. новембра 2014. године, на основу члана 15. став
1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09) и члана 24.
Статута градске општине Чукарица („Службени лист града
Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
I. Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији
градске општине Чукарица (у даљем тексту: Општински
штаб), у који се именују:
за команданта:
– Срђан Коларић, председник градске општине Чукарица;
за заменика команданта:
– Урош Јанковић, заменик председника градске општине
Чукарица;
за начелника:
– Дуња Кордулуп, виши полицијски инспектор у Управи
за ванредне ситуације у Београду;
за чланове:
– Жељко Рабљеновић, члан Већа градске општине Чукарица,
– Дејан Јањић, члан Већа градске општине Чукарица,
– Милутин Шошкић, члан Већа градске општине Чукарица,
– Бојан Поповић, начелник Управе градске општине Чукарица,
– Златко Миљковић, руководилац Одељења за друштвене делатности Управе градске општине Чукарица,
– Звонимир Смркуљ, командир ватрогасно спасилачке
јединице „Кошутњак”,
– Драгана Кривокапић, директор ДЗ „Др. Симо Милошевић”,
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– Србољуб Цветковић, ЈКП „Градска чистоћа”, управник
погона Чукарица,
– Славољуб Милетић, заменик командира полицијске
станице Чукарица,
– Богдан Ставров, координатор на пословима безбедности у ЈП „Ада Циганлија”,
– Звездан Брадић, секретар Црвеног крста Чукарица,
– Драган Јевтић, начелник Центра МО Чукарица,
– Сава Арамбашић, почасни председник Ватрогасног савеза Чукарице и Београда.
II. Општински штаб, по потреби, образује помоћне
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите
и спасавања, посебним актом.
III. Општински штаб руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији градске
општине Чукарица и обавља друге послове у складу са чл.
34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама.
IV. Општински штаб као орган руковођења активностима
заштите и спасавања на територији градске општине Чукарица
доноси наредбе, закључке и препоруке, у складу са прописима.
V. Послови из става III овог решења финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
VI. Управа градске општине Чукарица у оквиру својих
надлежности, за потребе Општинског штаба обезбеђује
обављање управно-правних, административно-техничких
и других послова од значаја за планирање, спровођење мера
и извршавање задатака утврђених прописима.
Стручне послове за потребе Општинског штаба обављаће Одељење за заједничке послове Управе градске
општине Чукарица.
VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица
(„Службени лист града Београда”, број 33/14).
VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VII - 05 број 06-125/2014, 13. новембра 2014. године
Председник
Милан Стојић, ср.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл.
4+5)
2.1. Текући расходи (класа 4) у чему:
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 5)
Буџетски суфицит / дефицит (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)
Укупан фискални суфицит / дефицит (7+8) – (4+5) +(92-62)
Б. Рачун финансирања
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)
Нето финансирање

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), чл.
47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.
испр. и 108/13) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута градске
општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр.
43/08, 15/10 и 44/13) Скупштина градске општине Лазаревац
на седници одржаној 13. новембра 2014. године, доноси
O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Лазаревац за 2014.
годину („Службени лист града Београда”, број 59/14), члан
1. мења се и гласи:
Буџет градске општине Лазаревац за 2014. годину (у
даљем тексту буџет) састоји се од:
у динарима
Опис
1
А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(кл. 7+8)
1.1. Текући приходи (класа 7)

Износ
2

929.310.427
929.310.427

1.121.277.095
892.615.677
228.661.418
-191.966.668

-191.966.668

243.838.668
51.872.000

191.966.668

Опис

Еконо
МСКА
класификација

1

2

Износ
3

Укупни приходи и примања (а+б)

7

929.310.427

А. Средства из буџета (1+2)

7

856.475.921

1. Уступљени приходи (извор финансирања 01)

7

555.708.256

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)

711

129.893.262

– Порез на зараде

711111

75.739.825

– Порез на приходе од самосталних дел.који се
плаћа према стварно оствар. приходу

711121

23.229.130

– Порез на приходе од самосталних дел.који се
плаћа према паушално утврђеном приходу

711122

19.552.307

– Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивања

711123

11.052.000

– Порез на земљиште

711147

320.000

712

4.086.068

1.2 Порез на фонд зарада
– Порез на фонд зарада осталих запослених

712112

4.086.068

713

37.771.678

– Порез на наслеђе и поклон

713311

2.221.886

– Порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

21.250.100

– Порез на пренос апсолутних права на половним
моторним возилима и пловним објектима

713423

14.296.137

– Порез на пренос апсолутних права на осталим
објектима

713424

3.555

714

101.200.000

714549

101.200.000

733

35.707.248

1.4. Порез на добра и услуге
– Накнада од емисије ЅO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
1.5. Трансфери од других нивоа власти

ОД Л У КУ

0

Приходи и примања, градске општине Лазаревац за
2014. годину, исказани у рачуну прихода и примања, расхода и издатака, утврђени су у следећим износима и то:
динарима

1.3. Порез на имовину

ЛАЗАРЕВАЦ

Број 85 – 17

– Текући трансфери градова у корист нивоа
општина
1.6. Приходи од имовине
– накнада за коришћење минералних сировина
2. Изворни приходи (извор финансирања 01)
2.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(самодопринос)
– Самодопринос према зарадама запослених и по
основу пензија на територији месне заједнице и
општине

733157

35.707.248

741

247.050.000

741511

247.050.000

7

300.767.665

711

350.000

711181

350.000

713

65.089.241

– порез на имовину (осим на акције, земљиште и
уделе) од физичких лица

713121

22.390.000

– порез на имовину (осим на акције, земљиште и
уделе) од правних лица

713122

42.688.000

– порез на имовину (осим на неизграђено
земљиште)

713126

11.241

2.2. Порез на имовину ( у статици)

Број 85 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
1

1

2

у динарима

3
2

3

714

113.044.000

– Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714431

494.000

– Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина

714513

34.410.000

– Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

714562

78.000.000

– Комунална такса за држање кућних и егзотичних
животиња

714571

140.000

716

19.996.000

2.3. Порез на добра и услуге

2.4. Други порези
-Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

716111

19.996.000

741

18.079.020

– Приходи буџета општина од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
банака

741151

6.600.000

– Приходи од камата на средства корисника буџета
општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу

741152

400.000

– Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора
у пословне

741531

2.705.000

– Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила
на уређеним и обележеним местима

741532

178.000

– Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741534

8.000.000

-Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

741535

196.020

742

6.500.000

2.5 .Приходи од имовине

2.5 Приходи од продаје добара и услуга
– Приходи од давања у закуп непокретности

742152

4.000.000

– Општинске административне таксе

742251

2.500.000

743

410.000

2.6. Новчане казне и одузета имовинска корист
– Приходи од новчаних казни изречених у прекрш.
пос. за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имов. корист у том
поступку

743351

– Приходи од мандатних казни и казни изречених у
управном поступку у корист нивоа општина

743353

10.000

745

73.799.404

– Остали приходи у корист нивоа општина

745151

73.734.000

– Закупнина за стан у државној својини у корист
нивоа општина

745152

65.404

772

3.500.000

2.7. Мешовити и неодређени приходи

2.8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године
– Меморандумске ставке за рефундацију расхода
буџета општине из претходне године

400.000

772114

3.500.000

Б. Додатна средства

7

72.834.506

1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)

7

102.878

771111

102.878

7

576.864

731151

576.864

7

9.059.377

1.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2. Донације од међународних организаци (извор
финансирања 05)
2.1 Текуће донације од иностраних држава у корист
нивоа општина
3. Донације од иностраних земаља (извор финансирања 06)
3.1 Текуће донације од међународних организација
у корист нивоа општина

21. новембар 2014.

732151

9.059.377

4. Донације осталих нивоа власти (извор финансирања 07)

7

60.788.991

1

2

3

4.1 Наменски трансфери од републике у корист
нивоа општина

733151

138.155

4.2. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина

733154

824.467

4.3 Остали приходи у корист нивоа општина

745151

59.826.369

5. Донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08)

7

2.306.396

5.2 Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина

744151

2.306.396

Расходи и издаци буџета градске општине Лазаревац за
2014. годину, исказани у рачуну прихода и примања, расхода и издатака утврђени су у следећим износима и то:

Опис
1
Укупни расходи и издаци
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
1.2. Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
1.4. Субвенције
Субвенције јавним неф. предузећима и орг.
1.5. Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
1.7. Остали расходи
1
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрока
Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа
1.8. Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерва
2. Издаци за нефинансијску имовину
2.1 Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
2.2 Природна имовина
Земљиште
3.Издаци за отплату главнице и набавку домаће
финансијске имовине
3.1 Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима

Економска
Износ
класифик.
2
3
4+5+6 1.173149.095
4 892.615.677
41 265.268.129
411 214.978.907
412
38.912.042
413
2.596.500
414
2.628.956
415
2.080.000
416
4.071.724
42 381.780.749
421 131.910.907
422
49.024.243
423
44.785.038
424
95.362.925
425
47.809.799
426
12.887.837
44
22.350.000
441
14.900.000
444
7.450.000
45 123.433.231
451 123.433.231
46
4.565.081
463
4.185.081
465
380.000
47
34.472.367
472
34.472.367
48
50.923.446
2
3
481
9.410.196
482
1.776.784
483
5.955.166
484

33.431.300

485

350.000

49
499111
499121
5
51
511
512
515
54
541

9.822.674
1.016.935
8.805.739
228.661.418
219.291.418
216.112.875
3.061.809
116.734
9.370.000
9.370.000

6

51.872.000

61
611

51.872.000
51.872.000

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
обeзбеђена су из пренетих неутрошених средстава из претходних година.
Буџет градске општине Лазаревац за 2014. годину не
садржи капиталне пројекте који захтевају планирања вишегодишњих извора финансирања.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 1.016.935 динарa.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у
износу од 534.172 динара од текућих прихода и у износу
8.271.567 од динара од средстава из претходних година.
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Средства од текућих прихода у износу од 856.475.921
динар пренета средстава из претходних година у износу
од 197.655.248 динара, пренета средства од задужења за капиталне инвестиције у износу од 46.183.420 динара и средства додатних прихода буџетских корисника у износу од
72.834.506 динара, распоређују се по корисницима и наменама и то:

21. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 85 – 19

Број 85 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

21. новембар 2014.

21. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 85 – 21

Број 85 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

21. новембар 2014.

21. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 85 – 23

Број 85 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

21. новембар 2014.

21. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 85 – 25

Број 85 – 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

21. новембар 2014.

21. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. новембра 2014. године, на основу члана 2. став 4.
Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС”, број
55/14), члана 77. став 1. тачка 21. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр.39/08, 6/10 и 23/13) и
члана 24. и 67. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се делокруг и положај Општинског правобранилаштва градске општине Лазаревац, надлежност, уређење и организација, и друга питања од
значаја за рад Општинског правобранилаштва градске
општине Лазаревац (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган и заступа градску општину Лазаревац (у даљем тексту: градска
општина), њене органе и организације који немају својство
правног лица у правним поступцима пред судовима, органима управе, арбитражама и другим надлежним органима,
ради остваривања њихових имовинских права и интереса.
Општинско правобранилаштво може да заступа установе и месне заједнице чији је оснивач градска општина. Ово
заступање врши на основу овлашћења.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Лазаревцу, Улица Карађорђева број 42.
II. ДЕЛОКРУГ
Члан 3.
Општинско правобранилаштво предузима правне
радње и користи правна средства пред судовима и другим
надлежним органима, ради остваривања имовинских права
и интереса градске општине и њених органа и организација
који немају својство правних лица.
Члан 4.
Уколико правна или физичка лица имају намеру да
покрену поступак против градске општине, могу се обратити са предлогом за споразумно решење спорног односа.
Члан 5.
У случају када природа спора то допушта, Општинско
правобранилаштво ће, по прибављеној сагласности председника градске општине, пре покретања парнице или
другог поступка, или у току поступка иницирати поступак медијације у складу са Законом о парничном поступку
и предузети све друге потребне мере ради мирног решења
спорног односа и смањења трошкова лица које заступа.
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Члан 6.
Општинско правобранилаштво даје лицима из члана 2.
став 1. ове одлуке, на њихов захтев, правна мишљења у вези
имовинско–правних питања, али дато мишљење Општинског правобранилаштва не мора стварати обавезу у поступању тих лица.
Мишљења из става 1. овог члана Општинско правобранилаштво је дужно доставити у року од 30 дана од дана
пријема захтева.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 7.
Функцију општинског правобранилаштва врши општински правобранилац градске општине Лазаревац (у даљем
тексту: општински правобранилац) и заменик општинског
правобраниоца градске општине Лазаревац (у даљем тексту:
заменик општинског правобраниоца).
Заменик општинског правобраниоца може извршити
радњу у поступку пред судом и другим органима на коју је
овлашћен општински правобранилац.
Када је општински правобранилац одсутан или спречен
да руководи општинским правобранилаштвом, замењује га
заменик општинског правобраниоца.
Члан 8.
Општински правобранилац руководи радом и одговоран је за правилан и благовремен рад Општинског правобранилаштва.
Општински правобранилац уређује организацију и рад
Општинског правобранилаштва, одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа запослених у
Општинском правобранилаштву.
Члан 9.
Општински правобранилац и заменик општинског
правобраниоца остварују права из радног односа у складу
са прописима који уређују положај запослених у органима
градске општине.
Члан 10.
Општинско правобранилаштво има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика са текстом по ободу: Република Србија, Град Београд, Општинско правобранилаштво
градске општине Лазаревац и грбом Републике Србије у
средини.
Штамбиљ је четвртастог облика са текстом: Република Србија, Град Београд, Општинско правобранилаштво
градске општине Лазаревац, ______Број: ______, Датум
___________, Лазаревац.
Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца имају легитимацију којом пред судом, другим
надлежним органом или трећим лицима доказују своје
својство.
Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца су по престанку функције дужни да врате легитимацију.
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Члан 11.
Органи и службе градске општине дужни су да Општинском правобранилаштву доставе све податке, обавештења и
доказе који су му потребни за вршење функције.
Органи и службе су дужни да исправе из става 1. овог
члана доставе у року од 5 дана од дана када их Општинско
правобранилаштво писменим путем затражи.

Члан 17.
Општинског правобраниоца и заменика општинског
правобраниоца именује Скупштина градске општине, на
предлог председника градске општине.
Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца се именују на пет година и могу бити поново
именовани.

IV. ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Члан 18.
Општинском правобраниоцу и заменику општинског
правобраниоца престаје функција пре истека времена на
коју су именовани:
– на лични захтев,
– у случају смрти или трајног губитка радне способности,
– испуњењем услова за пензију,
– када су правоснажно осуђени за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које их чини недостојним функције.
Дан престанка функције из става 1. овог члана констатује Скупштина на првој наредној седници после пријема
обавештења о разлозима за престанак функције општинског
правобраниоца и заменика Општинског правобраниоца.

Члан 12.
Запослени у Општинском правобранилаштву су:
– правобранилачки помоћник
– правобранилачки приправник
– референт
Правобранилачки помоћник и правобранилачки приправник могу предузети радње заступања у поступку пред
судом, органом управе или другим надлежним органом у
границама писменог овлашћења општинског правобраниоца или заменика општинског правобраниоца.
За правобранилачког приправника прима се лице које је
завршило правни факултет и испуњава опште услове за рад
у државним органима. Правобранилачки приправник прима се у радни однос на три године.
Дипломирани правник може бити примљен на обуку у
Општинском правобранилаштву, без заснивања радног односа, ради стицања радног искуства и услова за полагање
правосудног испита (волонтер).
Члан 13.
Општински правобранилац доноси Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинском правобранилаштву и Правилник о начину
вођења евиденције у Општинском правобранилаштву.
На правилнике из става 1. овог члана претходну сагласаност даје председник градске општине.
Члан 14.
Општинско правобранилаштво у свом саставу има писарницу која је организована по принципу судске писарнице.
Члан 15.
Остале административне послове (изузев послова писарнице општинског правобранилаштва) за потребе општинског правобранилаштва врше одговарајућа одељења и
службе Управе градске општине Лазаревац.
V. ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ
Члан 16.
За општинског правобраниоца може бити именовано
лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, које је завршило правни факултет, има положен
правосудни испит и има најмање четири године радног искуства на пословима правне струке након положеног правосудног испита.
За заменика општинског правобраниоца може бити
именовано лице које испуњава опште услове за рад у државним органима, које је завршило правни факултет, има
положен правосудни испит и има најмање две године радног искуства на пословима правне струке након положеног
правосудног испита.

Члан 19.
Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца могу бити разрешени пре истека мандата.
О разрешењу општинског правобраниоца и заменика
Општинског правобраниоца одлучује Скупштина градске
општине, на предлог Председника градске општине.
Предлог мора бити образложен и садржати разлоге због
којих се разрешење предлаже.
Уз предлог за разрешење општинског правобраниоца
Председник градске општине обавезно подноси предлог за
именовање новог општинског правобраниоца.
VI. НАДЗОР НАД РАДОМ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 20.
Општински правобранилац за свој рад и рад Општинског правобранилаштва одговара Скупштини градске
општине и председнику градске општине.
Заменик општинског правобраниоца за свој рад одговара општинском правобраниоцу, Скупштини градске
општине и председнику градске општине.
Општинско правобранилаштво најкасније до 31. марта текуће године подноси Скупштини градске општине извештај
о раду општинског правобранилаштва за претходну годину.
Члан 21.
Општински правобранилац је дужан да у погледу располагања тужбеним захтевом, редовним и ванредним
правним лековима (повлачење, одрицање, признавање и
поравнање), у поступцима заштите имовинских права у
којима је градска општина страна у спору, поступа у складу
са упутствима и налозима председника градске општине.
Уколико се општински правобранилац не слаже са упутствима председника градске општине из става 1. овог члана, може образложено неслагање доставити Скупштини
градске општине.
VII. СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 22.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету градске општине.
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Члан 23.
Трошкови заступања у судским и управним поступцима
признају се Општинском правобранилаштву по прописима
о награди и накнади трошкова за рад адвоката.
Члан 24.
Остварени приходи у заступању су приход градске
општине Лазаревац.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени
гласник РС”, број 55/14).
Члан 26.
Ступањем на снагу ове одлуке Јавно правобранилаштво
градске општине Лазаревац наставља са радом под називом
Општинско правобранилаштво градске општине Лазаревац.
Јавни правобранилац градске општине Лазаревац и заменик јавног правобраниоца градске општине Лазаревац
именовани по досадашњим прописима остају на дужности
и после ступања на снагу ове одлуке као општински правобранилац градске општине Лазаревац и заменик општинског правобраниоца градске општине Лазаревац, до истека
мандата на који су именовани.
Члан 27.
Општински правобранилац ће донети правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинском правобранилаштву и Правилник о начину
вођења евиденције у Општинском правобранилаштву у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 28.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Јавном правобранилаштву градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 9/92, 8/97 и 50/08).
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-181/2014, 13. новембра 2014. године
Председник
Марко Гођевац, ср.
На основу члана 33. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011), члана 73.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр. и 108/2013), члана 100. став 3. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010 и
23/2013) и члана 24. тачка 12. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/2010 и
44/2013), Скупштина градске општине Лазаревац, на седници одржаној 13. новембра 2014. године, донела је

ОД Л У КУ 1
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о задужењу градске општине Лазаревац за
реализацију капиталних инвестиционих пројеката („Служ1

Скупштина града Београда дала је сагласност на Предлог ове одлуке 22. јула
2014. године Решењем број 4-816/14-С.
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бени лист града Београда”, бр. 5/2011 и 67/2012), у члану 1.
став 2. речи: „градоначелника града Београда”, замењују се
речима: „Скупштине града Београда”.
Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
Средства из члана 1. ове одлуке намењена су за финансирање капиталних инвестиционих пројеката и то:
1. изградња главног фекалног колектора града Лазаревца Ø 800 – 36.825.000,00 динара;
2. Реконструкција моста на реци Турији у Јунковцу –
3.037.000,00 динара;
3. Реконструкција са изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре улице Железничке у Лазаревцу –
68.453.000,00 динара;
4. Модернизација Карађорђеве улице – пешачка зона – у
Лазаревцу 64.685.000,00 динара;
5. Реконструкција са изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре Улице кнеза Станоја у Лазаревцу –
50.000.000,00 динара.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-181/2014, 13. новембра 2014. године
Председник
Марко Гођевац, ср.
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. новембра 2014. године, на основу члана 24. став 1.
тачка 14. Статута градске општине Лазаревац („Службени
лист града Београда”, бр. 43/2008,15/2010 и 44/2013), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност да се у називу Омладинског рукометног клуба Лазаревац, са седиштем у Лазаревцу, Улица
Станислава Сремчевића Црног бр.67, користи име градске
општине Лазаревац.
2. Ово решење објавити у „ Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-181/2014, 13. новембра 2014. године
Председник
Марко Гођевац, ср.
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. новембра 2014. године, на основу члана 50. ст. 2.
и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014
– др. закон), члана 24. тачка 6а. Статута градске општине
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008,
15/2010 и 44/2013) и члана 33. став 1. тачка 2. и став 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, бр. 17/95, 4/2001, 2/2002,
56/2008, 12/2013 и 22/2013), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2014.
ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од
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1. јануара 2014. до 31. децембра 2014. године, које је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција Лазаревац на
седници одржаној 5. новембра 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

21. новембар 2014.

2. Ово решење и одлуку објавити у „Службеном листу
града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број: 06 -173.5/2014, 3. новембра 2014. године
Председник
Драган Алимпијевић, ср.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-181/2014, 13. новембра 2014. године
Председник
Марко Гођевац, ср.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. новембра 2014. године, на основу члана 50. став
2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, бр.119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014
– др. закон), члана 24. тачка 6а. Статута градске општине
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008,
15/2010 и 44/2013) и члана 31. став 1. тачка 2. и став 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 32/2007 – пречишћен текст и 12/2013),
донела је

РЕШЕЊЕ

У складу са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/2012), члан 58. Одлуке о снабдевању
топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист
града Београда”, бр. 43/2007 и 2/2011) и чланом 45. Статута
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац (бр. 2726/1 од 22. априла 2013. године), Надзорни одбор Јавног предузећа на деветој седници
одржаној 2. октобра 2014. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКА БРОЈ
9033/2 ОД 6. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ
Члан 1.
Мења се у целости члан 7. Ценовника бр. 9033/2 од 6. децембра 2013. године, који измењен гласи:

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2014. годину, коју је
Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, под бројем: 470/2,
донео на седници одржаној 5. новембра 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-09 број 06-181/2014, 13. новембра 2014. године
Председник
Марко Гођевац, ср.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној
3. новембра 2014. године, на основу члана 58. Oдлуке о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду („Службени
лист града Београда”, бр. 43/2007 и 2/2011), члана 48.Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 5. став 1. тачка 5.
Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени
лист града Београда”, бр. 48/2008) донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКА БР. 9033/2 ОД 6. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Ценовника бр. 9033/2 од 6. децембра 2013. године, коју је
Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац под бројем
6049/1 донео на седници одржаној 2. октобра 2014. године.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ред.
бр.

Јединица мере

Врста радова

Цена без
ПДВ-а
(дин./
час)

1.

Рад комбиноване машине са руковаоцем

h

2.

Рад НК радника

h

400,00

3.

Рад виброплоче са руковаоцем

h

2.400,00

4.

Рад секачице са руковаоцем

5.

Рад моторне тестере са руковаоцем

h

1.200,00

6

Рад комбиноване машине са хидрауличним чекићем
са руковаоцем

h

6.500,00

7.

рад мини багера са руковаоцем (плус трошкови
транспорта на терет Наручиоца)

h

3.500,00

8.

Рад електричне бушилице (хилти) са руковаоцем

h

1.200,00

9.

Рад моторне ручне косе (тримера) са руковаоцем

h

800,00

10.

Рад пумпе за воду (хонда) са руковаоцем

h

1.500,00

11.

Рад агрегата 5 kW

h

1.400,00

12.

Рад агрегата 12 kW

h

2.000,00

13.

Превоз камионом носивости до 1,5 t

14.

Рад компресора 3 kW

m1

4.500,00

500,00

din/km
h

60,00
3.500,00

Члан 2.
У осталом делу ценовника бр. 9033/2 од 6. децембра
2013. године, остаје у целости на снази.
Члан 3.
Ове измене и допуне ценовника ступају на снагу осмог
дана од објављивања на огласној табли послодавца.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 6049/1 од 2. октобра 2014. године.
Председник
Владислав Јанковић, ср.

21. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 3. новембра 2014 године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011), члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08 , бр.15/10 и 44/13) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске
општине Лазаревац, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац под бројем
091-XI-/14-3-2 донео на седници одржаној 22. октобра 2014. године.
2. Ово решење и одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” .
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06 -173.3/2014, 3. новембра 2014. године
Председник
Драган Алимпијевић, ср.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 22. октобра 2014. године на основу члана 28 став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и
члана 36. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
ЦЕНОВНИК ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Ред
бр.

Назив

Јединица мере

Цена без ПДВ-а

ПДВ 20%

Цена са ПДВом

Повећање 5%

Напомена

1.

ПК – I зона

динара/ по сату

28,33

5,67

34,00

36

Максимално једнократно паркирање 3
сата

2.

ПК – II зона

динара/ по сату

23,33

4,67

28,00

29

Без ограничења

3.

Вишесатна карта – II зона

динара/ дневно

94,17

18,83

113,00

119

У другој зони без ограничења

331,67

66,33

398,00

418

Важи за сектор и месец за коју је издата
према месту становања физичких лица
(станари зона)

динара/ година

3.321,67

664,33

3.986,00

4.185

Важи за сектор и годину за коју је издата
према месту становања физичких лица
(станари зона)

ППК Правна лица и Предузетници

динара/ месечно

1.897,50

379,50

2.277,00

2.391

Важи за сектор и месец за коју је издата,
према седишту правног лица

7.

ППК Правна лица и Предузетници

динара/ година

18.982,50

3.796,50

22.779,00

23.918

Важи за сектор и годину за коју је издата
према седишту правног лица

8.

ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за
прву зону

динара/ недељно

854,17

170,83

1.025,00

1.076

Важи за зону и недељу за који је издата

9.

ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за
прву зону

динара/ месечно

1.708,33

341,67

2.050,00

2.153

Важи за зону и месец за који је издата

10.

ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за
прву зону

динара/ година

17.084,17

3.416,83

20.501,00

21.526

Важи за зону и годину за који је издата

11.

ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за
другу зону

динара/ недељно

398,33

79,67

478,00

502

Важи за зону и недељу за који је издата

4.

ППК Станари зона (физичка лица) динара/ месечно

5.

ППК Станари зона (физичка лица)

6.
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Јединица мере

Цена без ПДВ-а

ПДВ 20%

Цена са ПДВом

Повећање 5%

Напомена

12.

ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за
другу зону

динара/ месечно

1.138,33

227,67

1.366,00

1.434

Важи за зону и месец за који је издата

13.

ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за
другу зону

динара/ година

11.389,17

2.277,83

13.667,00

14.350

Важи за зону и годину за који је издата

14.

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за
прву зону

динара/ недељно

1.423,33

284,67

1.708,00

1.793

Важи за зону и недељу за који је издата

15.

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за
прву зону

динара/ месечно

2.846,67

569,33

3.416,00

3.587

Важи за зону и месец за који је издата

16.

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за
прву зону

динара/ година

28.474,17

5.694,83

34.169,00

35.877

Важи за зону и годину за коју је издата
према седишту правног лица

17.

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за
другу зону

динара/ недељно

1.185,83

237,17

1.423,00

1.494

Важи за зону за коју је издата према
седишту правног лица

18.

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за
другу зону

динара/ месечно

2.372,50

474,50

2.847,00

2.989

Важи за зону и месец за коју је издата
према седишту правног лица

19.

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за
другу зону

динара/ година

23.728,33

4.745,67

28.474,00

29.898

Важи за зону, сектор и годину за коју је
издата према седишту правног лица

20.

УНИВЕРЗАЛНА физичка лица

динара/ месечно

2.372,50

474,50

2.847,00

2.989

За обе зоне без ограничења

21.

УНИВЕРЗАЛНА Правна лица

динара/ месечно

4.745,00

949,00

5.694,00

5.979

За обе зоне без ограничења

22.

Резервисана и посебним знаком
обележена места за правна лица

динара/ месечно

9.490,83

1.898,17

11.389,00

11.958

Важи за паркинг место посебним знаком
обележено

23.

Резервисана и посебним знаком
обележена места за физичка лица

динара/ месечно

4.745,00

949,00

5.694,00

5.979

Важи за паркинг место посебним знаком
обележено

26.

Дневна карта ДК

1.138,33

227,67

1.366,00

1.434

За кориснике за које је утврђено да нису
платили ни на један од понуђених начина
плаћања или користе паркинг супротно
саобраћајној сигнализацији

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац број 091III/12-2-7 од 21. децембра 2012. године
Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 091-ХI-/14-3-2, 22. новембра 2014. године
Председник
Радован Милановић, дипл. руд. инж., ср.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 3. новембра 2014. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011), члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама за паркирање на посебним јавним паркиралиштима на територији градске
општине Лазаревац, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац под бројем
091-XI-/14-3-1 донео на седници одржаној 22. октобра 2014. године.
2. Ово решење и одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” .
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06 -173.2/2014, 3. новембра 2014. године
Председник
Драган Алимпијевић, ср.

21. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 22. октобра 2014. године на основу члана 28 став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и
члана 36. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
ЦЕНОВНИК ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
ЦЕНА
Р. бр.

УСЛУГА

АКТУЕЛНА ЦЕНА
јединица мере

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2

Цена без ПДВ-а

ПДВ (20%)

ЦЕНА са ПДВ-ом

4

5

6

3
започети сат

30,00

6,00

36,00

дан (за датум)

99,17

19,83

119,00

Накнада за паркирање – путничка возила, трактори и аутоприколице
месец

1.195,00

239,00

1.434,00

година

11.950,00

2.390,00

14.340,00

56,67

11,33

68,00

Претплатна карта за паркирање-путничка возила, трактори и аутоприколице
Накнада за паркирање – /лака теретна возила и теретна комби возила носивости –
до 1.5 t /
Претплатна карта за паркирање–/лака теретна возила и теретна комби возила
носивости – до 1.5 t /

започети сат
дан (за датум)

189,17

37,83

227,00

месец

1.833,33

366,67

2.200,00

година

22.000,00

18.333,33

3.666,67

започети сат

85,00

17,00

102,00

дан (за датум)

341,67

68,33

410,00

Накнада за паркирање – Теретна возила носивости – преко 1,5 до 5 t /
месец

2.250,00

450,00

2.700,00

година

22.500,00

4.500,00

27.000,00

Претплатна карта за паркирање -Теретна возила носивости – преко 1,5 до 5 t /
Повлашћена станарска карта за паркирање-физичка лица–/највише за једно путничко возило у власништву по саобраћ. дозволи
Повлашћена претплатна карта за паркирање/путничка возила, трактори и аутоприколице/– закупци пијачних тезги са потврдом о закупу тезге за текући месец/
годину, правна лица и власници локала у оквиру ТЦ Зелена пијаца, за највише три
возила у власништву
Повлашћена претплатна карта за паркирање/лака теретна и комби возила носивости до 1.5 t /– закупци пијачних тезги са потврдом о закупу тезге за текући месец/
годину, правна лица и власници локала у оквиру ТЦ Зелена пијаца, за највише три
возила у власништву
Повлашћена претплатна карта за паркирање/теретна возила носивости преко 1.5 t
до 5 t /– закупци пијачних тезги са потврдом о закупу тезге за текући месец/годину,
правна лица и власници локала у оквиру ТЦ Зелена пијаца, за највише три возила у
власништву
Накнада за изгубљени талон

месец

348,33

69,67

418,00

година

3.483,33

696,67

4.180,00

месец

1.138,33

227,67

1.366,00

година

11.383,33

2.276,67

13.660,00

месец

1.666,67

333,33

2.000,00

година

16.666,67

3.333,33

20.000,00

месец

2.000,00

400,00

2.400,00

година

20.000,00

4.000,00

24.000,00

дан (за датум)

По цени дневне карте за одговарајућу категорију
корисника

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац број 091III/12-2-6 од 21. децембра 2012. године
Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 091-ХI-/14-3-1, 22. октобра 2014. године
Председник
Радован Милановић, дипл. руд. инж., ср.
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ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац, 17. новембра 2014. године, на предлог Већа градске општине са седнице одржане 17. новембра 2014. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”,
број 88/11), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 12/13), поступајући по захтеву
ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац бр. 5744 од 23. октобра 2014. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновца
9 НО број 34-2/2014 од 23. октобра 2014. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац 9 НО бр. 34-2/2014 од 23.
новембра 2014. године о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга („Службени лист града Београда”, број
6/14 – пречишћен текст).
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. О промени цена комуналних услуга на основу одлуке из тачке I овог решења ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац обавестиће Градски секретаријат за привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.
3. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 74, 17. новембра 2014. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 38 Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац („Службени
лист града Београда”, број 12/2013) и члана 31. Статута ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац УО број 28-2/2013 од 9.
маја 2013. године, а у вези са Закључком Већа градске општине Обреновац VII-02 бр. 020-3/121 од 17. октобра 2014. године,
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на 34. седници одржаној дана 23. октобра 2014. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ОБРЕНОВАЦ
I.
У Ценовнику осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”,
број 6/2014 – пречишћен текст) у поднаслову Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру
иза тачке 3. додаје се тачка 3.1 којa гласи:
– 3.1. Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и спољних инсталација, као и услуге на прикључењу на водоводну и канализациону мрежу из поднаслова Ценовника прикључак на водоводну и канализациону мрежу, за индивидуалне објекте срушене услед дејства елементарне непогоде – поплаве која се
десила на територији градске општине Обреновац у мају месецу 2014. године врши се без накнаде у периоду изградње
објеката у свему у складу са Законом о отклањању последица пополава у Републици Србији, односно позитивно правним
прописима, а у циљу отклањања последица мајских поплава.
У поднаслову ценовника осталих услуга мења се назив услуге предвиђене тачком 24 и гласи:
– 24. Погонска спремност за одржавање водоводног система по кориснику.
II.
Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
Измењени Ценовник осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на основу ове одлуке ће се
примењивати по добијању сагласности од оснивача, ГО Обреновац.
III.
Овлашћују се стручне службе предузећа да сачине пречишћен текст Ценовника осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац.
IV.
Ову одлуку по добијању сагласности из тачке II ове одлуке објавити у „Службеном листу града Београда”.
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
9-НО број 34- 2/2014, 23. октобра 2014. године
Председник
Миланко Дрчалић, ср.
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САДРЖАЈ

страна

страна
Решење о образовању Савета за права детета
града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
СТАРИ ГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град– – –
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Стари град за 2014. годину– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности корисника средстава буџета
градске општине Стари град у 2014. и 2015. години
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације градске
општине Стари град – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град – – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Стари град – – – – – – –
ЧУКАРИЦА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету
градске општине Чукарица за 2014. годину – – – –
Одлука о измени Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава
буџета ГО Чукарица за 2014. и 2015. годину – – – –
Одлука о додели награде општине Чукарица
„Матија Бан” за 2014. годину – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица – –

1
2
8
8
8
8

9
15
16
16

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2014. годину – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о задужењу градске
општине Лазаревац за реализацију капиталних инвестиционих пројеката– – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на употребу имена градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Прве измене
Програма пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара 2014. до 31. децембра
2014. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Прву измену
Програма пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Ценовника број 9033/2 од 6. децембра 2013. године са Одлуком – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за паркирање на посебним јавним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни
Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком

17
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34
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