
ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 
103/15 и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10 и 44/13) Скупштина Градске општине Лазаревац на 
седници одржаној 30. децембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2017. 
ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

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

општине Лазаревац за 2017. годину (у даљем тексту буџет) 
састоји се од:

у динарима
Опис Износ

1 2

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 
7+8)

 
1.115.188.089

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 1.115.188.089

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8)

0

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
(кл. 4+5)

1.293.722.823

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 933.637.025

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5) 

360.085.798

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) -178.534.734

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних 
политика) категорија 62

0

1 2

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

0

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
(7+8) – (4+5) +(92-62)

178.534.734

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228)

0

Примања од задуживања (категорија 91) 0

Неутрошена средства из претходних година 228.534.734

Издаци за отплату главнице дуга (61) 50.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 
јавних политика (део 62)

0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 178.534.734

 
Потребна средства за финансирање буџетског дефици-

та обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из 
предходних година.

Приходи и примања, буџета Градске општине Лазаревац 
за 2017. годину, као и неутрошена средства из предходних 
година утврђени су у следећим износима: 

у динарима

ОПИС

ЕКО-
НОМСКА 

КЛАСИФИ-
КАЦИЈА

ИЗНОС

1 2 3

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

 1.343.722.823

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б) 7 1.115.188.089 

А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2) 7 908.267.668

1. Уступљени приходи (извор финансирања 01) 7 475.091.663

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

711 41.502.642

 – Порез на зараде 711111 0

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

711122 12.007.784

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

711123 29.494.858
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 1.2. Порез на имовину 713 33.589.021

 – Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске 
управе

713311 3.224.189

 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности 
по решењу Пореске управе

713421 15.134.472

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

713423 15.230.360

 1.3. Порез на добра и услуге 714 50.000.000

 – Накнада од емисије CO2, HO2, прашкастих материја 
и одложеног отпада

714549 50.000.000

 1.3. Приходи од имовине 741 350.000.000

 – Накнада за коришћење минералних сировина 741511 350.000.000

2. Изворни приходи (извор финансирања 01) 7  433.176.005

 2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 5.309.740

 – Самодопринос према зарадама запослених 
и по основу пензија на територији месних заједница 
и општине

711181 5.309.740

 2.2. Порез на имовину ( у статици) 713 345.462.881

 – Порез на имовину (осим на акције, земљиште и 
уделе) од физичких лицa

713121 176.570.633

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

713122 168.892.248

 2.3. Порез на добра и услуге 714 34.967.513

 – Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа

714431 1.026.016

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

714513 33.919.081

 – Комунална такса за држање кућних и егзотичних 
животиња

714571 22.416

 2.4. Други порези 716 21.935.808

 – Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору

716111 21.935.808

 2.5.Приходи од имовине 741 3.949.563

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

741151 100.000

 – Комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословног простора у по-
словне

741531 2.799.700

 – Комунална такса за коришћење простора за пар-
кирање друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима

741532 48.417

 – Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 1.000.000

 – Комунална такса за заузеће јавне
 површине грађевинским материјалом

741535 1.446

 2.6 Приходи од продаје добара и услуга 742 7.250.500

 – Приходи од давања у закуп непокретности 742152 4.550.500

 – Општинске административне таксе 742251 2.700.000

 2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 1.300.000

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

743351 300.000

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

743353 1.000.000

2.8. Мешовити и неодређени приходи 745 13.000.000

1 2 3

– Остали приходи у корист нивоа општина 745151 12.751.396

 – Закуп за стан у државној својини у корист нивоа 
општина

745152 248.604

Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА 7 206.920.421

1. Социјални доприноси 1.000.000 

2. Сопствени приходи буџетских корисника   23.475.291 

3. Трансфери од других нивоа власти   61.025.130 

4. Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица

121.420.000

В. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА   228.534.734 

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 
2017. годину, утврђени су у следећим износима: 

кон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из 

буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 5 6

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 908.267.668 435.455.155 1.343.722.823

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 758.756.707 174.880.318 933.637.025

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 238.843.565 6.593.110 245.436.675

411 Плате и додаци запослених 178.776.774 4.581.292 183.358.066

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

32.151.663 891.938 33.043.601

413 Накнаде у натури (превоз) 1.987.000 59.880 2.046.880

414 Социјална давања запосленима 22.502.000 1.000.000 23.502.000

415 Накнаде за запослене 1.949.128  – 1.949.128

416 Награде,бонуси и остали посебни 
расходи

1.477.000 60.000 1.537.000

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 401.328.172 97.082.465 498.410.637

421 Стални трошкови 108.690.296 54.352.151 163.042.447

422 Трошкови путовања 102.018.000 470.000 102.488.000

423 Услуге по уговору 62.146.136 3.058.645 65.204.781

424 Специјализоване услуге 56.528.000 23.584.920 80.112.920

425 Текуће поправке и одржавање 
(услуге и мат)

60.334.740 14.245.749 74.580.489

426 Материјал 11.611.000 1.371.000 12.982.000

44 ОТПЛАТА КАМАТА 13.500.000  – 13.500.000

441 Отплата домаћих камата; 2.500.000  – 2.500.000

444 Пратећи трошкови задуживања 11.000.000  – 11.000.000

45 СУБВЕНЦИЈЕ 17.600.000 17.020.974 34.620.974

4511 Текуће субвенције за 
пољопривреду

800.000  – 800.000

4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама

3.800.000 17.020.974 20.820.974

454 Субвенције приватним пред. 13.000.000  – 13.000.000

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 29.159.288 1.171.546 30.330.834

4631 Текући трансфери осталим нивоима 
власти

6.740.000 680.000 7.420.000

465 Остале донације, дотације и транс-
фери

22.419.288 491.546 22.910.834

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 8.540.000 12.110.130 20.650.130
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472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

8.540.000 12.110.130 20.650.130

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 44.605.000 40.901.093 85.506.093

481 Дотације невладиним организа-
цијама;

39.708.000 18.178.990 57.886.990

482 Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали;

1.146.000 67.000 1.213.000

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова;

3.351.000 20.000.000 23.351.000

484 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементаних непогода 
или др.приридних узрока

- 2.655.103 2.655.103 

485 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних 
органа;

400.000  – 400.000

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕ-
РИ БУЏЕТА

5.180.682 1.000 5.181.682

49911 Стална резерва 1.000.000   1.000.000

49912 Текућа резерва 4.180.682 1.000 4.181.682

5 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 137.538.000 222.547.798 360.085.798

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 137.258.000 217.447.798 354.705.798

511 Зграде и грађевински објекти 130.500.000 216.047.798 346.547.798

512 Машине и опрема 6.258.000 1.350.000 7.608.000

513 Остале некретнине и опрема  – 50.000 50.000 

515 Нематеријална имовина 500.000  – 500.000

52 ЗАЛИХЕ 80.000 100.000 180.000

523 Залихе робе за даљу продају 80.000 100.000 180.000

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 200.000 5.000.000 5.200.000

541 Земљиште 200.000 5.000.000 5.200.000

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ

11.972.961 38.027.039 50.000.000

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 11.972.961 38.027.039 50.000.000

611 Отплата главнице домаћим креди-
торима

11.972.961 38.027.039 50.000.000

 
Расходи и издаци буџета, по функционалним класи-

фикацијама, утврђени су и распоређени у следећим изно-
сима:

Функ-
циje Функционална класификација Средства 

из буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 5 6

0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 4.700.000 14.395.233 19.095.233

060 Становање; 500.000 10.840.130 11.340.130

070 Социјална помоћ угроженом станов-
ништву некласификована на другом 
месту;

3.500.000 900.000 4.400.000

090 Социјална заштита некласификована 
на др.месту

700.000 2.655.103 3.355.103

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 385.494.928 77.877.556 463.372.484

111 Извршни и законодавни органи 61.799.000  – 61.799.000

133 Остале опште услуге; 286.900.967 5.813.925 292.714.892

150 Опште јавне услуге – истраживање 
и развој;

2.000.000  – 2.000.000

1 2 3 5 6

160 Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту;

9.322.000 34.036.592 43.358.592

170 Трансакције јавног дуга 25.472.961 38.027.039 63.500.000

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 7.645.000  – 7.645.000

330 Судови; 7.645.000  – 7.645.000

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 52.000.000 7.100.000 59.100.000

421 Пољопривреда 8.000.000  – 8.000.000

436 Остала енергија 37.000.000 6.200.000 43.200.000

473 Туризам 6.000.000 900.000 6.900.000

474 Вишенаменски развојни пројекти 1.000.000  – 1.000.000

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

41.000.000 27.774.239 68.774.239

510 Управљање отпадом;  – 7.574.226 7.574.226

520 Управљање отпадним водама; 38.000.000 17.200.013 55.200.013

540 Заштита биљног и животињског 
света и крајолика;

 – 3.000.000 3.000.000

560 Заштита животне средине некласи-
фикована на др.месту;

3.000.000  – 3.000.000

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕД-
НИЦЕ

213.179.740 284.733.175 497.912.915

610 Стамбени развој; 1.400.000 450.000 1.850.000

620 Развој заједнице; 151.779.740 192.396.849 344.176.589

630 Водоснабдевање; 15.000.000 27.439.995 42.439.995

640 Улична расвета; 40.000.000 64.158.331 104.158.331

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА 
И ВЕРЕ

92.008.000 23.574.952 115.582.952

810 Услуге рекреације и спорта; 25.250.000 4.208.000 29.458.000

820 Услуге културе; 53.000.000 9.040.962 62.040.962

830 Услуге емитовања и штампања; 13.000.000  – 13.000.000

840 Верске и остале услуге заједнице 158.000 5.530.000 5.688.000

860 Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту

600.000 4.795.990 5.395.990

900 ОБРАЗОВАЊЕ 112.240.000  – 112.240.000

911 Предшколшко образовање 30.000  – 30.000

912 Основно образовање 650.000  – 650.000

916 Основно образовање са средњом 
школом и домом ученика

2.240.000  – 2.240.000

920 Средње образовање; 320.000  – 320.000

940 Високо образовање 5.000.000  – 5.000.000

960 Помоћне услуге образовању; 104.000.000  – 104.000.000

  УКУПНО 908.267.668 435.455.155 1.343.722.823

Члан 2.
Прихода и примања буџета Градске општине Лазаревац за 

2017. годину, као и средства пренета из претходних година, 
усмеравају се директним и индиректним корисницима буџе-
та за намене предвиђене законом и подзаконским актима.

Члан 3.
За сталну буџетску резерву планирана су средства у из-

носу од 1.000.000 динарa.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у из-

носу од 4.181.682 динара. 
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.
Средства од текућих прихода у износу од 908.267.688 динара, пренета средстава из претходних година у износу од 

228.534.734 динара и средства додатних прихода буџетских корисника у износу од 206.920.421 динар, распоређују се по ко-
рисницима и наменама за финансирање расхода и издатака, укључујући и расходе за отплату главнице и то: 
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Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 
2017. годину, користе се за следеће програме:

Шифра

Назив Средства 
из буџета

Додатна 
средства

Укупна 
средстваПро-

грам

 Програм-
ска ак-

тивност/ 
Пројекат

1 2 3 4 6 7
1101 Програм 1. Урбанизам и 

просторно планирање
35.600.000 141.504.011 177.104.011

1101-0001 Просторно и урбанистич-
ко планирање

5.600.000 14.000.000 19.600.000

1101-0002 Спровођење урбанис-
тичких и просторних 
планова

28.600.000 122.054.011 150.654.011

1101-0003 Управљање грађевинским 
земљиштем

- 5.000.000 5.000.000

1101-0004 Социјално становање 1.400.000 450.000 1.850.000
1102 Програм 2. Комуналне 

делатности
174.000.000 104.970.224 278.970.224

1102-0001 Управљање/одржавање 
јавним осветљењем

40.000.000 64.158.331 104.158.331

1102-0002 Одржавање јавних зеле-
них површина

50.000.000 11.349.305 61.349.305

1102-0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене

32.000.000 1.270.588 33.270.588

1102-0007 Производња и дистрибу-
ција топлотне енергије

37.000.000 6.200.000 43.200.000

1102-0008 Управљање и снабдевање 
водом за пиће

15.000.000 21.992.000 36.992.000

1501 Програм 3. Локални 
економски развој

1.000.000 - 1.000.000

1501-1001 Савет за инвестиције,
предузетништво привре-
ду и запошљавање

1.000.000 - 1.000.000

1502 Програм 4. Развој 
туризма

6.000.000 900.000 6.900.000

1502-0001 Управљање развојем 
туризма

4.637.000 400.000 5.037.000

1502-0002 Промоција туристичке 
понуде

888.000 500.000 1.388.000

1502-1002 Манифестације – ТОЛ 
(пројекат)

475.000 - 475.000

0101 Програм 5. Пољопривреда 
и рурални развој

8.000.000 - 8.000.000

0101-0002 Мере подршке руралном 
развоју

7.200.000 - 7.200.000

0101-1002 Противградна заштита 
(стрелци)

800.000 - 800.000

0401 Програм 6. Заштита 
животне средине

41.000.000 33.222.234 74.222.234

0401-0004 Управљање отпадним 
водама

13.000.000 - 13.000.000

0401-1002 Отпадне воде (ФЖС ) 25.000.000 11.200.000 36.200.000
0401-1004 Управљање комун.отпа-

дом ( ФЖС )
7.574.226 7.574.226

0401-1005 Еколошке организације и 
удружења(ФЖС)-Савет

3.000.000 - 3.000.000

0401-1008 Отпадне воде – ср. Града - 6.000.013 6.000.013
0401-1012 Обрада воде за пиће-ср.

Града
- 5.447.995 5.447.995

0401-1014 Уређење јавних зелених 
површина – насеље III 
месна– (средства града)

- 3.000.000 3.000.000

0701 Програм 7. Организација 
саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура

33.000.000 4.277.980 37.277.980

0701-0002 Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

30.000.000 1.277.980 31.277.980

0701-1001 Безбедност 
саобраћаја(пројекат)

3.000.000 3.000.000 6.000.000

2001 Програм 8. Предшколско 
васпитање и образовање

30.000 - 30.000

2001-1001 Активности Савета за 
образовање

30.000 - 30.000

1 2 3 4 6 7
2002 Програм 9. Основно обра-

зовање и васпитање
106.890.000 - 106.890.000

2002-1001 Исхрана и смештај 
ученика

2.240.000 - 2.240.000

2002-1003 Превоз ученика – редован 100.000.000 - 100.000.000
2002-1006 Савет за образовање за 

2015
650.000 - 650.000

2002-1007 Школе-одржавање објека-
та – пројекат

4.000.000 - 4.000.000

2003 Програм 10. Средње обра-
зовање и васпитање

320.000 - 320.000

2003-1001 Активности Савета за 
образовање (пројекат)

320.000 - 320.000

0901 Програм 11. Социјална и 
дечја заштита

4.700.000 11.740.130 16.440.130

0901-0003 Подршка социо-хумани-
тарним организацијама

200.000 - 200.000

0901-0005 Подршка реализацији 
програма Црвеног крста

2.000.000 - 2.000.000

0901-1001 Савет за миграције 
(Комесаријат за избег)-
пројекат

1.000.000 11.740.130 12.740.130

0901-1003 Социјалне помоћи-проје-
кат-Савет

800.000 - 800.000

0901-1004 Савет за треће доба 
(пројекат)

500.000 - 500.000

0901-1005 Савет за родну равноп-
равност (пројекат)

200.000 - 200.000

1801 Програм 12. Здравствена 
заштита

5.000.000 14.000.000 19.000.000

1801-0001 Функционисање установа 
примарне здравствене 
заштите

- 14.000.000 14.000.000

1801-1001 Поклони породиљама – 
Савет за здравство

5.000.000 5.000.000

1201 Програм 13. Развој култу-
ре и информисања

66.000.000 9.040.962 75.040.962

1201-0001 Функционисање локалних 
установа културе

51.000.000 8.555.962 59.555.962

1201-0002 Јачање културне про-
дукције и уметничког 
стваралаштва

2.000.000 - 2.000.000

1201-0004 Остваривање и унапређи-
вање јавног интереса у 
области јавног информи-
сања

13.000.000 - 13.000.000

1201-1013 Енглески језик бри-
танског и  америчког 
говорног

- 45.000 45.000

1201-1014 Радионица дизајна-израда 
накита

- 40.000 40.000

1201-1015 Позоришна представа 
Врабац(пројекат)

- 400.000 400.000

1301 Програм 14. –Развој 
спорта и омладине

32.000.000 - 32.000.000

1301-1001 Активности Савета за 
спорт(пројекат)

25.000.000 - 25.000.000

1301-1002 Савет за младе(пројекат) 2.000.000 - 2.000.000
1301-1003 Студентске награде-

Савет за образовање 
(пројекат)

5.000.000 - 5.000.000

0602 Програм 15. Опште услуге 
локалне самоуправе

333.928.668 115.154.614 449.083.282

0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина

281.720.285 22.812.925 304.533.210

0602-0002 Функционисање месних 
заједница

7.000.000 44.583.732 51.583.732

0602-0003 Сервисирање јавног дуга 25.472.961 38.027.039 63.500.000
0602-0004 Општинско јавно правоб-

ранилаштво
7.645.000 - 7.645.000

0602-0009 Текућа буџетска резерва 4.180.682 1.000 4.181.682
0602-0010 Стална буџетска резерва 1.000.000 - 1.000.000
0602-0014 Управљање у ванредним 

ситуацијама
- 2.655.103 2.655.103
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0602-1009 Манифестације ГО 

(пројекат)
1.000.000 - 1.000.000

0602-1010 Самодопринос Араповац 1.800.000 1.080.000 2.880.000
0602-1012 Канцеларија за национал-

не мањине (пројекат)
300.000 - 300.000

0602-1015 Дотације Црквеним 
Општинама

- 5.000.000 5.000.000

0602-1016 Самодопринос
 МЗ Велики Црљени 
(пројекат)

3.509.740 994.815 4.504.555

0602-1019 Савет за националне 
мањине(пројекат)

300.000 - 300.000

2101 Програм 16.Политички 
систем  локалне самоу-
праве

60.799.000 645.000 61.444.000

  2101-0001 Функционисање 
скупштине

24.160.000 645.000 24.805.000

  2101-0002 Функционисање изврш-
них органа

35.922.000 - 35.922.000

  2101-1001 Видовдан-Дан општине-
пројекат

717.000 - 717.000

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 
ЈАВНИ РАСХОДИ 

908.267.668 435.455.155 1.343.722.823

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

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.
Захтеве за плаћање или трансфер са рачуна извршења 

буџета, буџетски корисници подносе управи Градске 
општине Лазаревац – одељењу за финансије.

Одобрење плаћања, врши се на основу оригиналнe књи-
говодствене документације, а одобрење трансфера средста-
ва индиректним буџетским корисницима врши се на осно-
ву фотокопија књиговодствене документације, у складу са 
одобреним апропријацијама.

Члан 6.
На терет буџетских средстава корисници могу преузи-

мати обавезе само до износа средстава распоређених овом 
одлуком. 

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

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

Изузетно, у случају ако се буџету општине опреде-
ле актом наменска трансферна средства са другог нивоа 
власти укључујући и средства за накнаду штете услед еле-
ментарних непогода, као и у случају уговарања донације 
или трансфера средстава чији износи нису били познати у 
поступку доношења Одлуке о буџету, председник градске 
општине Лазаревац, на предлог Управе Градске општине 
Лазаревац – одељења за финансије, отвориће у складу са 
Законом о буџетском систему, на основу предметног акта, 
одговарајуће апропријације за извршење расхода, односно 
издатка, по том основу.

Члан 7.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима буџета. 

Уколико се током фискалне године приходи смање, рас-
ходи и издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и 
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем 
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несме-
тано функционисањe буџетских корисника.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додат-
не приходе исказане у чл. 1. и 4. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред-
става буџета. 

У случају да корисник буџетских средстава оствари 
додатни приход у већем износу од планираног, по захтеву 
тог корисника, председник градске општине Лазаревац, на 
предлог Управе Градске општине Лазаревац – одељења за 
финансије, може да увећа одобрене апропријације, или от-
вори нову апропријацију за извршење расхода, односно из-
датка из тих прихода. 

Члан 8.
Тромесечне планове квота за извршење расхода и изда-

така доноси Управа Градске општине Лазаревац – одељење 
за финансије.

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

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

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

Решење о промени апропријација, отварању апроприја-
ције, преносу апропријација у текућу буџетску резерву и 
употреби текуће и сталне буџетске резерве, на предлог Уп-
раве Градске општине Лазаревац – одељења за финансије, 
доноси Председник Градске општине Лазаревац.

Уколико у току реализације средстава предвиђених 
овом одлуком, дође до измена у прописима који дефи-
нишу стандардни класификациони оквир и контни план 
за буџетски систем, председник градске општине Лаза-
ревац ће извршити одговарајуће измене ове одлуке на 
предлог Управе Градске општине Лазаревац – одељења 
за финансије.

Члан 9.
Председник градске општине Лазаревац, наредбодавац 

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

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

Функционер директног, односно индиректног ко-
рисника буџетских средстава, одговоран је за преузи-
мање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за 
плаћање које треба извршити из средстава органа којим 
руководи, издавање налога за уплату средстава која при-
падају буџету.

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

Функционер директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава може пренети поједина овлашћења 
из ст. 3. и 4. овог члана на друга лица у оквиру директног, 
односно индиректног корисника буџетских средстава којим 
руководи.
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За законитост, исправност и састављање исправа о по-
словној промени и другим пословним догађајима који се 
односе на коришћење средстава, односно буџетских апро-
пријација, као и за законитост и исправност састављања 
исправа о пословној промени и другим пословним до-
гађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине, 
одговоран је рачунополагач или друго лице одређено опш-
тим или појединачним актом.

Члан 10.
Коришћење јавних средства која су распоређена у раз-

делу 1 – ГО Лазаревац –председник ГО и Веће ГО, а која се 
не користе за финансирање делокруга рада органа, користе 
се на основу програма или акта које доноси председник или 
Веће Градске општине Лазаревац, на основу судске одлуке, 
или на основу законом дефинисане обавезе.

Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава 
2.2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, врши се у 
складу са програмом који доноси Веће Градске општине Ла-
заревац, на који је сагласност дало надлежно министарство, 
а на основу акта које доноси председник Градске општине 
Лазаревац.

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

Коришћење осталих средстава врши се до износа одо-
брених апропријација, на основу рачуноводствене доку-
ментације.

Члан 11.
Буџетски корисници дужни су да средства која су им 

распоређена овом одлуком, годишњим финансијским пла-
ном расподеле по наменама, у року од 30 дана од дана доно-
шења ове одлуке.

Буџетски корисници дужни су да, у случају да оства-
ре додатни приход у већем износу од планираног, Управи 
Градске општине Лазаревац – одељењу за финансије под-
несу захтев за отварање – увећање апропријације, за извр-
шење расхода из тих прихода. 

Члан 12.
Буџетски корисници су дужни да на захтев управе Град-

ске општине Лазаревац – Одељења за финансије, доставе 
на увид документацију о њиховом финанирању, као и да 
најмање тромесечно достављају извештаје о остваривању 
прихода и извршењу расхода, укључујућ  и и све додатне 
приходе.

Управа Градске општине Лазаревац – одељење за фи-
нансије у обавези је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише извршни орган 
Градске општине Лазаревац, а обавезно у року од 15 дана по 
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

Члан 13.
Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују 

средства за плате износи:
– запослени на неодређено време 157,
– запослени на одређено време 53.

Максималан број запослених не може прећи број утврђен 
законом о одређивању максималног броја запослених у ло-
калној администрацији.

Члан 14.
Новчана средства са подрачуна за пословање индирект-

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

Члан 15.
Средства буџета предвиђена за прибављање добара, ус-

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

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

Члан 16.
Привремено расположива средства на рачуну буџета 

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

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

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
Директни и индиректни корисници буџетских сред-

става у 2017. години, обрачунату исправку вредности 
нефинансијске имовине исказују на терет капитала, од-
носно не исказују расход амортизације и употребе сред-
става за рад. 

Индиректни корисници буџетских средстава, преносе 
на подрачун – извршење буџета Градске општине Лазаре-
вац до 31. децембра 2017. године, сва средства која нису ут-
рошена за финансирање расхода у 2017. години, која су им 
пренета у складу са овом одлуком. 

Јавна предузећа којима је оснивач Градска општина Ла-
заревац, 10% добити исказане у завршном рачуну за 2016. 
годину, уплаћују Градској општини Лазаревац преко про-
писаног уплатног рачуна јавних прихода, по моделу 97 и 
позивом на број израчунатог на основу ознаке трезора ГО 
Лазаревац (056) и ПИБ-а јавног предузећа.

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

Члан 18.
Образложење одлуке о буџету Градске општине Лазаре-

вац за 2017.годину, саставни је део одлуке.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2017. године.

Скупштинa Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-246/16 од 30. децембра 2016. године

Председник 
Томислав Рикановић, ср.
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О б р а з л оже њ е

I. Правни основ:

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске 
општине Лазаревац за 2017. годину, је члан 32. став 1. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07 и 83/14 – др.закон ), члан 43. Закона о буџетском 
систему „Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 
– др. закон, 103/15 и 99/16” –у даљем тексту Закон о буџет-
ском систему, и члан 24. став 1. тачка 2. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10 и 44/13) којима је утврђено да скупштина ло-
калне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

II. Разлози за доношење одлуке:

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

Обим средстава буџета Градске општине Лазаревац 
утврђен је Одлуком о обиму средстава за вршење послова 
Града и градских општина и утврђивању прихода који при-
падају граду, односно градским општинама у 2017. години.

Доношењем Одлуке о буџету за 2017. годину, обезбеђује 
се континуитет у финансирању јавних потреба које се под-
мирују из буџета Градске општине Лазаревац.

У поступку припреме ове одлуке, успостављена је са-
радња са буџетским корисницима и на основу информација 
о потребама корисника, а у складу са расположивим сред-
ствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за 
финансирање јавних расхода буџета Градске општине Лаза-
ревац у 2017. години.

III. Основне поставке и елементи за финансирање јавне 
потрошње у 2017. години. 

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

Одредбама члана 31. став 1. тачка 1) подтачка (8), Зако-
на о буџетском систему предвиђено је да до 15. јуна Влада 
усваја фискалну стратегију и доставља је Народној скупш-
тини на разматрање, као и локалној власти. Одредбама ис-
тог члана и става у подтачки 11) прописано је да министар 
доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној 
власти, као и фискалну стратегију организацијама за оба-
везно социјално осигурање. Одредбама истог члана и ста-
ва у тачки 2) прописан је календар буџета локалне власти и 
предвиђено да најкасније до 1. августа локални орган упра-
ве надлежан за финансије доставља упутство за припрему 
нацрта буџета локалне власти. 

У 2016. години фискална стратегија за 2017. годину са 
пројекцијама за 2018. и 2019. годину није донета у закон-
ском року. У складу са чланом 36а Закона о буџетском сис-
тему, након усвајања фискалне стратегије Министар финан-
сија донео је упутствo за припрему одлуке о буџету локалне 
власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину 

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

На основу члана 40. закона, а у складу са параметрима 
из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 
2016. годину и пројекцију за 2017. и 2018. годину, Град Бе-
оград – Секретаријат за финансије доставио је градским 
општинама Упутство за припрему буџета градских општина 
Града Београда за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. 
годину I-03 бр. 031-2260/16 од 7. децембра 2016. године.

У складу са наведеним упутством, Одељење за финан-
сије је израдило Упутство за припрему буџета Градске 
општине Лазаревац за 2017.годину и пројекција за 2018. и 
2019. годину III-02 број сл/16 од 7. децембра 2016. године и 
исто доставило буџетским корисницима, у циљу усаглаша-
вања предлога за финансирање расхода и издатака у 2017. 
години са истим.

Усаглашени и достављени захтеви су представљали ос-
нову за планирање апропријација одлуком о буџету Градске 
општине лазаревац за 2017. годину.

IV. Структура прихода буџета за 2017. годину

Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају граду односно градским општинама у 2017. го-
дини (у даљем тексту Одлука о обиму), Градској општини 
Лазаревац за 2017. годину, обим средстава за вршење пове-
рених и других законом одређених послова утврђен је у из-
носу од 985.043.171 динар, што је за 72.989.922 динара више 
од обима средстава утврђеног Одлуком о обиму за 2016. го-
дину, који је износио 912,053.179 динара. У оквиру наведеног 
увећања обима 50.000.000 динара чине средства од накнада 
за загађивача животне средине, која се од 2017. године поно-
во деле између града и градских општина, за финансирање 
програма Буџетског фонда за заштиту животне средине.

У оквиру прихода којима се пуни оквир буџета Градске 
општине Лазаревац, опредељених одлуком о обиму за 2017. 
годину, порез на зараде износи 25.462.881 динар. Наведе-
на средства, у складу са споразумом потписаним између ГО 
Лазаревац и Министарства Финансија Републике Србије, ус-
меравају се на уплатне рачуне јавних прихода(за измирење 
обавеза ЈПКП Лазаревац, по основу пореза и доприноса), од-
носно не уплаћују се на подрачун извршења буџета.

Узимајући у обзир наведену чињеницу, Одлуком о буџету 
Градске општине Лазаревац за 2017.годину, не планира се на-
ведени приход, а самим тим планирани расходи из текућих 
буџетских прихода су планирани мање у истом износу.

Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. 
годину, планира се приход од самодоприноса, према пред-
логу финансијског плана месних заједница које имају уве-
ден самодопринос, у износу од 5.309.740 динара, што је за 
1.690.260 динара мање о односу на план по одлуци о обиму.

У складу са наведеним, Одлуком о буџету Градске општи-
не Лазаревац за 2017. годину, планирају се текући буџетски 
приходи у износу од 908.267.668 динара, као и трансфери од 
Града за измирење оквира од 50.000.000 динара, што укупно 
износи 958.267.668 динара, што је за 26.775.503 динара мање 
од износа планираног одлуком о обиму.

Поред наведених прихода, планирани су и други прихо-
ди из додатних средстава буџетских корисника у износу од 
156.920.421 динара, као и део пренетих средства из предход-
них година у износу од 228.534.734 динара, тако да се Одлу-
ком о буџету Градске општина Лазаревац за 2017. годину рас-
поређују средства у укупном износу од 1.343.722.823 динара.
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1. Текући буџетски приходи

Преглед текућих буџетских прихода у 2017. години.

динара
Приходи по намени ОДЛУКА

о буџету 2017
1 2

1. 1. Уступљени приходи (извор финансирања 01) 475,091,663
2. Изворни приходи (извор финансирања 01) 433,176,005
2а. Самодопринос 5.309.740
– Самодопринос Араповац 1.800.000
– Самодопринос Велики Црљени 3.509.740
2б.остали приходи 427.866.265
УКУПНО 908.267.668

2. Додатни приходи

Средства додатних прихода буџетских корисника од 
206.920.421 динар, чини:

– меморандумске ставке за рефундацију расхода за ис-
плату накнада за боловање у износу од 1.000.000 динара, 

– сопствени приходи буџетских корисника у износу од 
23.475.291 динар и 

– трансфери од других нивоа власти у износу од 
61.025.130 динара, од којих 50.000.000 динара, чине транс-
фери од града за измирење оквира по одлуци о обиму.

– добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
износу од 121.420.000 динара, која представљају планирана 
средства по уговору са рударским басеном „Колубара”.

3. Пренета средства из претходних година

У оквиру пренетих средства из предходних година у укуп-
ном износу од 228.534.734 динара која се распоређују овом од-
луком, део средства у износу 22.619.218 динара чине средства 
на подрачунима индиректних буџетских корисника.

V. Расходи и издаци буџета за 2017. годину

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 
2017. годину (заједно са средствима резерве) утврђени су у 
укупном износу од 1.343.722.823 динара, у оквиру којих рас-
ходи и издаци од текућих прихода износе 908.267.668 дина-
ра, расходи и издаци од пренетих средстава из предходних 
година износе 228.534.734 динара и расходи и издаци од до-
датних средстава износе 206.920.421 динар.

У складу са Законом о буџетском систему, буџетом ГО 
Лазаревац за 2017. годину планирање расхода и издатака 
вршено у складу са организационим, функционалним, про-
грамским и економским класификацијама.

У складу са наведеним, расходима и издацима буџета 
ГО Лазаревац за 2017. годину исказаним у члану 5. Одлуке 
о буџету за 2017. годину, планирано је извршавање програ-
ма, програмских активности и пројеката по корисницима и 
износима и то: 

Раз-
део Глава НАЗИВ извор 01 остали 

извори УКУПНО
% од

укупних 
средстава

1 2 3 4 5 6 7
1. ГО Лазаревац Пред-

седник ГО и Веће ГО
196.462.000 22.395.233 218.857.233 16,29

2. 2.0 Управа Градске 
општине

314.059.171 60.840.964 374.900.135 27,90

1 2 3 4 5 6 7
  2.2 Буџетски фонд за 

заштиту животне 
средине

50.000.000 34.222.234 84.222.234 6,27

  2.3 Месне заједнице 12.309.740 46.658.547 58.968.287 4,39
  2.4 Прво приградско по-

зориште Лазаревац
20.000.000 900.000 20.900.000 1,56

2.5 Туристичка органи-
зација ГО Лазаревац

6.000.000 900.000 6.900.000 0,51

2.6 Центар за културу 
Лазаревац

31.000.000 8.140.962 39.140.962 2,91

2.7 Комунална потро-
шња ГО Лазаревац

245.914.757 260.752.215 506.666.972 37,71

3.  ГО Лазаревац 
Скупштина ГО 
Лазаревац

24.877.000 645.000 25.522.000 1,90

4. Општинско правоб-
ранилаштво

7.645.000 0 7.645.000 0,57

    Укупно Одлука 908.267.688 435.455.155 1.343.722.823 100,00

У оквиру раздела 1. ГО Лазаревац – председник ГО и 
веће ГО, поред расхода и издатака за реализацију програма 
– функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
планирани су расходи и издаци за реализацију програма 
Савета већа ГО Лазаревац и других активности у складу са 
Статутом Градске општине Лазаревац и то за:

Намена Износ
(извор 01)

Износ 
(остали 
извори)

Укупно

 Савет за пољопривреду 8.000.000 0 8.000.000
Управљање ванредним ситуацијама 2.655.103
Савет за спорт 25.000.000 0 25.000.000
Савет за образовање 6.000.000 0 6.000.000
Текуће одржавање ос. школа и предш.установа 4.000.000 0 4.000.000
Превоз ученика основних школа 100.000.000 0 100.000.000
Исхрану и смештај ученика са инвалидитетом 2.240.000 0 2.240.000
Савет за младе 2.000.000 0 2.000.000
Савет за безбедност саобраћаја 3.000.000 3.000.000 6.000.000
Манифестације од значаја за ГО Лазаревац 1.000.000 0 1.000.000
Канцеларију за националне мањине 300.000 0 300.000
Савет за националне мањине 300.000 0 300.000
Савет за социјалну и дечја заштита 3.000.000 0 3.000.000
Дотације црквеним општинама 0 5.000.000 5.000.000
Савет за треће доба 500.000 0 500.000
Савет за родну равноправност 200.000 0 200.000
Савет за миграције 1.000.000 11.740.130 12.740.130
Савет за културу 2.000.000 0 2.000.000
Савет за инвестиције, предузетништво... 1.000.000 0 1.000.000
Савет за здравство 5.000.000 0 5.000.000

У оквиру раздела 2, расходи и издаци планирани у ок-
виру глава 2.0: 2.2; и 2.7 представљају расходе директног ко-
рисника управа градске општине.

– у оквиру главе 2.0, поред расхода и издатака за реали-
зацију програма – функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, планирани су расходи и издаци за:

Намена Износ
(извор 01)

Износ 
(остали 
извори)

Укупно

1 2 3 4
Измирење обавеза по судским решењима за 
повраћај пољопривредног земљишта и сл.

3.000.000 20.000.000 23.000.000

Отплату доспелих ануитета по кредиту за капи-
талне инвестиције

25.472.961 38.027.039 63.500.000

Текуће буџетске резерве 4.180.682 1.000 4.181.682
Сталне буџетске резерве 1.000.000 0 1.000.000
Развој информисања 13.000.000 0 13.000.000
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– у оквиру главе 2.2 планирани су расходи и издаци за:

Намена Износ
(извор 01)

Износ (остали 
извори)

Укупно

Програм буџетског фонда за заштиту живот-
не средине

50.000.000 34.222.234 84.222.234

У оквиру главе 2.7 планирани су расходи и издаци за:

Намена Износ
(извор 01)

Износ (остали 
извори)

Укупно

Комуналну потрошњу изградњу и одржа-
вање јавних површина и јавних објеката

245.914.757 260.752.215 506.666.972

VI. Расходи за запослене и укупан број запослених 

1. Расходи за запослене

У оквиру укупно планираних расхода буџета Градске 
општине Лазаревац за 2017. годину, расходи за зараде изно-
се 216.401.667 динара.

Смањење масе зарада узроковано евентуалним смањењем 
броја запослених у складу са програмом Владе, извршиће се 
током буџетске године, променом апропријација и преусме-
равањем вишка средстава на апропријацију економске кла-
сификације 414 – социјална давања запосленима, ради реа-
лизације исплате отпремнине запосленима. 

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

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ

Tабела 1.

Ред.
бр.

Директни и индиректни ко-
рисници буџетских средстава 

локалне власти

Маса средстава за 
плате планирана за 

2016. годину

Маса средстава за 
плате планирана за 

2017. годину
Буџетска 
средства 

Остали 
извори

Буџетска 
средства 

Остали 
извори

1 2 3 4 5 6
1 Органи и организације локал-

не власти
143.695.000 174.979.872  

2 Установе културе 
– Прво Приградско Позо-
риште
– Центар за културу Лаза-
ревац 

30.716.065 32.672.500  460.962.

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

 

4 Месне заједнице 4.885.233 5.012.268 
5 Дирекције основане од стране 

локалне власти
68.860.000  

6 Предшколске установе  
7 Јавна предузећа основана од 

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

 

8 Остали индиректни корисни-
ци буџета (навести називе) – 
Туристичка организација 

3.729.867
3.276.065

 

9 Укупно за све кориснике 
буџетских средстава 

247.000.932 4.885.233 210.928.437 5.473.230

2. Укупан број запослених

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

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2017. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред. 
бр.

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти

Број за-
послених на 
неодређено 

време

Број 
запослених 
на одређено 

време

Укупан 
број за-

послених

1 2 3 4 5 (3+4)
1 Органи и организације локалне власти 127 30 157
   Изабрана лица 0 9 9
   Постављена лица 0 8 8
   Запослени 127 13 140
2 Установе културе 

– Прво Приградско Позориште
– Центар за културу Лазаревац 

22 22 44

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

4 Месне заједнице 6 0 6
5 Дирекције основане од стране локалне 

власти
6 Укупно за све кориснике буџета на које 

се односи Закон о одређивању макси-
малног броја запослених у локалној 
администрацији 

155 52 207

7 Предшколске установе
8 Привредна друштва и други облици 

организовања чији је једини оснивач 
локална власт (индиректни корисници 
буџета-невести називе)
– Туристичка организација ГО Лаза-
ревац 

2 1 3

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

2 1 3

10 Укупно за све кориснике буџетa 157 53 210

VII. Средства резерве

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

– средства сталне резерве 1.000.000 динара и 
– средства текуће резерве 4.181.682 динара. 

Скупштина Градске општине Лазаревац на основу чла-
на 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), на основу 
члана 77. став 1. тачка 23. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 2. 
став 1. тачка 8. Закона о буџетском систему („Службени гла-
сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка), 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 10. Закона 
о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 
и 105/14), чл. 2, 3. и 5. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, број 88/11),  као и на основу члана 
57. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), на седници одржаној 
30. децембра 2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У одлуци о оснивању Јавног предузећа Дирекција Ла-

заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 17/95, 4/01, 
2/02, 56/08, 12/13, 22/13 и 95/16) у даљем тексту: одлука, у 
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наслову и тексту одлуке речи: „Дирекција Лазаревац” у 
одређеном падежу, замењују се речима: „за изградњу Лаза-
ревца” у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У одлуци, члан 3. мења се и гласи:
,,Пословно име предузећа је: Јавно предузеће за из-

градњу Лазаревца. 
Скраћено пословно име гласи: ЈП за изградњу Лазаревца”.

Члан 3.
У одлуци, члан 9. мења се и гласи:
„Претежна делатност ЈП за изградњу Лазаревца је:
42.11 Изградња путева и аутопутева
У оквиру претежне делатности, ЈП за изградњу Лазаре-

вца, обавља следеће послове:
– изградња и реконструкција сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева,
– одржавање сеоских, пољских и других некатегориса-

них путева,
– означавање сеоских, пољских и других некатегориса-

них путева (хоризонтална сигнализација), 
– вођење евиденције о сеоским, пољским и другим нека-

тегорисаним путевима, израда катастра на подручју Градске 
општине Лазаревац,

– одржавање сеоских, пољских и других некатегориса-
них путева у зимским условима – чишћење снега и леда са 
путева и

– одржавање путних канала уз некатегорисане путеве”.

Члан 4.
У одлуци, члан 10. мења се и гласи:
Поред наведених делатности предузеће обавља и сле-

деће делатности:
43.21  постављање електричних инсталација
41.20  изградња стамбених и нестамбених зграда
42.91  изградња хидротехничких објеката
42.99  изградања осталих непоменутих грађевина
43.11  рушење објеката
43.12  припрема градилишта
43.91  кровни радови
52.21  услужна делатност у копненом саобраћају
70.22  консултантантске активности с пословањем и ос-

талим управљањем
71.11  архитектонска делатност
71.12  инжењерска делатност и техничко саветовање
81.10  услуге одржавања објеката
81.30  услуге уређења и одржавања околине 
Поред делатности из претходног става овог члана, ЈП за 

изградњу Лазаревца обавља и следеће послове: 
1. oбезбеђује јавно осветљење кроз одржавање, адапта-

цију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења 
којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 
намене на подручју градске општине Лазаревац,

2. стара се о уређивању и изградњи рекреационих и дру-
гих јавних површина, као и о одржавању јавнoг осветлења 
на истима,

3. пружа архитектонске и инжењерске услуге, пројек-
товање, израду планова, надзор изградње, премеравање 
и слично у градској општини у складу са актима градске 
општине, 

4. предлаже мере за уређивање и одржавање спољног из-
гледа пословних и стамбених зграда,

5. управља пословним простором у јавној својини града 
Београда на којима је корисник Градска општина Лазаре-
вац, односно стамбеним и пословним простором у својини 
предузећа и стара се о текућем и инвестиционом одржа-
вању истих,

6. закључује уговоре о закупу пословног простора на 
којем је предузеће корисник,

7. стара се о изградњи линијских инфраструктурних 
објеката и комуналне инфраструктуре,

8. организује израду техничке документације и техничке 
контроле, изградњу и технички преглед објеката јавне инфра-
структуре и јавних објеката (саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром, мостови, хидротехничка инфраструктура 
и објекти, колектори, седундарна и дистрибутивна мрежа, 
црпне станице, постројења за прераду отпадних вода, кана-
лизационе црпне станице, електромрежа јавног осветљења и 
трафо-станице),

9. oбавља послове и припремне радње израдом урбанис-
тичких планова и израду урбанистичко техничке докумен-
тације (урбанистички пројекат, пројекат парцелације и пре-
парцелације, пројекат исправке граница суседних парцела), 
у складу са законом,

10. припрему и израду плана места за постављање објека-
та, односно средстава за оглашавање на јавној површини на 
територији градске општине Лазаревац и издавање дозвола 
кориснику места за постављање објеката, односно средстава 
за оглашавање за посебне објекте за оглашавање, стубове јав-
не расвете, нисконапонске и контактне мреже, као и на дру-
гим површинама по захтеву заинтересованих лица, изузев до-
звола за оглашавање за објекте чија је површина мања од 2 m² 
и која се не налазе над јавном површином,

11. пружа пројектантске услуге трећим лицима,
12. сарађује са надлежним органима, институцијама и 

предузећима у поступку израде и доношења планских до-
кумената, 

13. димничарске услуге,
14. делатност зоохигијене,
15. послове који нису из оквира делатности од општег 

интереса, уз сагласност оснивача.
ЈП за изградњу Лазаревца има искључиво право за оба-

вљање:
– претежне делатности из члана 9. одлуке,
– делатности обезбеђења јавног осветљења кроз одржа-

вање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација ја-
вног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге 
површине јавне намене на подручју градске општине Лаза-
ревац,

– архитектонска делатност,
– инжењерска делатност и техничко саветовање.
Предузеће може стицати приход обављањем стручних 

послова из делатности предузећа за трећа лица, на основу 
посебног уговора.

За послове из претходног става овог члана предузеће је 
обавезно да води посебну књиговодствену евиденцију.

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне за 
коју је основано, у обавези је да у свом рачуноводству од-
војено исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање те делатности.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Јавно предузеће за изградњу Лазаревца, има правни и 

пословни континуитет са Јавним предузећем Дирекција 
Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 56/08) и 
Јавним предузећем дирекција за грађевинско земљиште, 
планирање и изградњу Лазаревца („Службени лист Града 
Београда”, број 17/95).
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Члан 6.
ЈП за изградњу Лазареваца је дужно да Статут и друга 

своја општа акта усагласи са одредбама ове одлуке, у року 
од 30 дана од доношења исте.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у,,Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-246/16, 30. децембра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на основу члана 
1. став 1. и члана 17. Закона о изменама и допунама Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 103/15) 
и члана 24. тачка 4. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), 
на седници одржаној 30. децембра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРЕУЗИМАЊУ ПРАВА И ОБАВЕЗА ЈП ДИРЕКЦИЈА 
ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Права и обавезе ЈП Дирекција Лазаревац, којe су наста-

лe закључно са 30. новембром 2016. године, у целини пре-
лазе на Градску општину Лазаревац, као оснивача јавног 
предузећа.

Градска општина Лазаревац почев од 1. децембра 2016. 
године, ступа на место Дирекције у свим затеченим облига-
ционим и другим односима.

Члан 2.
Права и обавезе из члана 1. ове одлуке, Градска општина 

Лазаревац преузима на основу података из завршног рачу-
на ЈП Дирекција Лазаревац, са стањем на дан 30. новембра 
2016. године и извештаја о реализацији програма посло-
вања и финансијског плана ЈП Дирекција Лазаревац, који је 
усвојен од Скупштине Градске општине Лазаревац.

Саставни део завршног рачуна јесте преглед права и 
обавеза исказаних према финансијском документу по коме 
су исте и настале.

Члан 3.
Преузимање финансијске документације наведене у 

прегледу члана 2. став 2. ове одлуке, записнички ће се извр-
шити између овлашћених лица ЈП Дирекција Лазаревац и 
Градске општине Лазаревац. 

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

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-246/16, 30. децембра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на основу 
члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, број 15/16) и члана 24. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08,15/10 и 44/13), на седници одржаној 30. децембра 
2016. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, 

ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за комуналну 
привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 23/11  – пречишћен текст, 62/12, 12/13, 29/13, 
45/15 и 95/16), у даљем тексту: одлука, у члану 4. став 2. број 
43, брише се.

Члан 2.

У одлуци, у члану 4. став 3. број 19, брише се.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од данa обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда.“

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-246/16, 30. децембра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 24. Стату-
та Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ОПШТИН-
СКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗА-

РЕВАЦ

1. Милану Караџићу, дипл. правнику из Лазаревца, 
престаје функција заменика општинског правобраниоца 
Градске општине Лазаревац са 30. децембром 2016. године, 
због поднете оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-246/16, 30. децембра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 61. став 
3. Закона о јавним предузећа („Службени гласник РС”, 
број 15/16), члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) 
и члана 33. став 1. тачка 4. одлуке о оснивању Јавног преду-
зећа дирекција Лазаревац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 17/95, 4/01, 2/02, 56/08, 12/13, 22/13 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ЛАЗА-
РЕВАЦ ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2016. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. 

ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на Посебан програм за коришћење 
субвенција из буџета ГО Лазаревац од 1. децембра 2016. до 
31. децембра 2016. године који је под бројем 6173 усвојио 
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција Лазаревац на 
седници одржаној 22. децембра 2016. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-246/16, 30 децембра 2016, године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 24. тачка 
6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 31. став 1. 
тачка 1. одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибу-
цију топлотне енергије „Топлофикација” Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 32/07 – пречишћен текст, 
12/13, 45/15 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИ-

КАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност на одлуку о изменама и допунама 
статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енер-
гије „Топлификација” Лазаревац, коју је Надзорни одбор 
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топ-
лификација” Лазаревац под бројем 9315/2 донео на седници 
одржаној 12. децембра 2016. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-246/16, 30 децембра 2016, године

Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Страна

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ

Одлука о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац  – – – – – – – – – – – –  44
Одлука о преузимању права и обавеза ЈП Дирекција Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  46
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац  – – – –  46
Решење о престанку функције заменика општинског правобраниоца Градске општине Лазаревац– – – – – – – – –  46
Решење о давању сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Лазаревац од 1. де-

цембра 2016. до 31. децембра 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  47
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  47

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА
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