
Градски правобранилац Града Београда 12. јула 2017. го-
дине, на основу чл. 32, 51. и 53. Закона о правобранилаштву 
(„Службени гласник РС”, број 55/14) и члана 21б. Одлуке о 
Градском правобранилаштву Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 78/14, 2/15 и 114/16) донео је 

ПРА ВИЛНИК 1

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УПРА-
ВИ У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА БЕО-

ГРАДА

Члан 1.
У Правилнику о управи у Градском правобранилаш-

тву града Београда („Службени лист Града Београда”, број 
67/15), у члану 3. у ставу 1. тачка 1. мења се и гласи:

„Обрађивачи предмета су заменици правобраниоца и 
правобранилачки помоћници, којима правобранилац доде-
ли предмет у рад према уписнику”.

Члан 2.
У члану 3, став 1. тачка 2. речи „стручне сараднике” за-

мењују са речима: „правобранилачке помоћнике”.

Члан 3.
У члану 7. став 1. речи „стручни сарадници на послови-

ма заступања” замењују са речима: „правобранилачки по-
моћници”.

Члан 4.
У члану 8, став 4. мења се и гласи: 
„Правобранилац или заменик правобраниоца коме прес-

тане функција, односно правобранилачки помоћник и при-
правник коме престане радни однос у Правобранилаштву, ду-
жан је да службену легитимацију врати Правобранилаштву.” 

Члан 5.
У члану 12, став 2. речи: „стручни сарадник” замењују са 

речима: „правобранилачки помоћници”.

Члан 6.
У члану 15, став 1. речи: „стручни сарадници” замењују 

са речима: „правобранилачки помоћници”.

Члан 7.
У члану 18, став 2. речи „стручни сарадници на посло-

вима заступања” замењују са речима: „правобранилачки 
помоћници”.
1 Градско веће Града Београда дало је сагласност на овај правилник 12. јула 2017. 

године Решењем број 020-1157/17-ГВ.

Члан 8.
Члан 22. мења се и гласи:
„Доделу предмета у рад заменицима правобраниоца и 

запосленима врши правобранилац.
Предмети који се заводе у уписнику „М” додељују се ис-

кључиво заменицима правобраниоца у рад.
У случају одсутности или спречености правобраниоца, 

доделу предмета врши заменик правобраниоца кога одреди 
правобранилац”.

Члан 9.
У члану 24. брише се став 1. 

Члан 10.
У члану 31. речи „стручни сарадници на пословима засту-

пања” замењују са речима: „правобранилачки помоћници”.

Члан 11.
У члану 33. став 1. речи „стручних сарадника” замењују 

са речима: „правобранилачких помоћника”.

Члан 12.
У члану 34. речи „стручни сарадници на пословима засту-

пања” замењују са речима: „правобранилачки помоћници”.

Члан 13.
У члану 40. став 6. члан 48. и члан 58. став 2, реч „рад-

ник” замењује се речју „запослени”.

Члан 14.
У члану 44, став 1. речи „који га замењује” замењују се 

речима: „кога одреди правобранилац”.

Члан 15.
У чану 81, иза става 3, додају се ст. 4, 5. и 6. који гласе:

Став 4:
„Ако изузетне околости у Правобранилаштву, узрокова-

не великим увећањем обима посла, недовољним бројем об-
рађивача предмета и слично, захтевају хитност у поступању 
везано за рокове, може се, док трају изузетне околности, од-
ступити од правила о кретању предмета и поступању писа-
рнице по налогу обрађивача, утврђених овим правилником”.

Став 5:
„О потреби поступања у складу са претходним ставом, 

запослени одговоран за рад писарнице, дужан је, без одла-
гања, да обавести правобраниоца, односно заменика право-
браниоца који га, у одсуству, замењује.”
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Став 6:
„Обрађивачи предмета дужни су, у случајевима из ст. 4. 

и 5, овог члана предузети неодложне процесне радње.”

Члан 16.
У члану 88. став 2. мења се и гласи:
„Након доношења правноснажне одлуке у предмету, 

обрађивач је дужан да у року од 15 дана од дана наступања 
правноснажности писмено обавести ресорни секретаријат, 
односно други заступани субјекат, о правоснажно оконча-
ном предмету.

Додаје се став 3. и гласи:
„У року од 30 дана од дана наступања правноснажности 

у предмету, обрађивач је дужан да изда наредбу писарни-
ци о одлагању предмета у архиву, након чега уписничар на 
омоту списа ставља ознаку а/а.’’

Члан 17.
У члану 90. речи „стручних сарадника на пословима засту-

пања” замењују са речима: „правобранилачких помоћника”.

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градски правобранилац ће у року од 15 дана од дана сту-

пања на снагу овог правилника донети акт о измени акта о 
годишњем распореду послова запослених у Правобрани-
лаштву, у складу са овим правилником.

Градско правобранилаштво Града Београда
Број ЈП-290/17, 12. јула 2017. године

Градски правобранилац
Љиљана Благојевић, ср.

На основу члана 14, члана 23. став 2. и члана 57. Одлу-
ке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 126/16 и 02/17), а у вези са чланом 49. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. 
закон, 103/15 и 99/16) и чланом 12. Правилника о усло-
вима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, 
бр.16/16, 49/16, 107/16 и 46/17), в.д. заменика начелника 
Градске управе Града Београда – секретара Секретаријата за 
финансије донео је

УПУТС ТВ О
О НАЧИНУ УПЛАЋИВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА ОДРЕЂЕ-
НИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊА УКУПНИХ ЈАВ-

НИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овим упутством утврђује се начин уношења обележја за 

идентификацију обвезника јавних прихода које евиденти-
рају одређене организационе јединице Градске управе Града 
Београда (у даљем тексту: директни корисници буџета Гра-
да), начин уплаћивања одређених текућих јавних прихода и 
примања буџета града (у даљем тексту: одређени приходи), 
интерне ознаке које као идентификацију користе директни 
корисници буџета Града, начин евидентирања одређених 
прихода од директних корисника буџета Града и праћење 
укупних јавних средстава буџета града Београда (у даљем 
тексту: буџета града).

Члан 2.
Одређени приходи које евидентирају директни ко-

рисници буџета града из члана 1. овог упутства су: 

Ред.
бр. Приход Број рачуна Рачун за електронско 

плаћање
Основ

плаћања
1 2 3 4 5
1. Порез на имовину обвез-

ника који не воде пословне 
књиге 

840-713121843-57 840000071312184357  53

2. Порез на имовину обвезни-
ка који воде пословне књиге

840-713122843-64 840000071312284364  53

3. Порез на земљиште 840-711147843-13 840000071114784313 53
4. Комунална такса за ко-

ришћење рекламних паноа, 
укључујући и истицање 
и исписивање фирме ван 
пословног простора 

840-714431843-12 840000071443184312 53

5. Комунална такса за држање 
средстава за игру „забавне 
игре”

840-714572843-29 840000071457284329 53

6. Комунална такса за 
коришћење витрина ради 
излагања робе ван пословне 
просторије

840-714573843-36 840000071457384336 53

7. Комунална такса за држање 
и коришћење пловних по-
стројења, пловних направа 
и других објеката на води, 
осим пристана који се кори-
сте у пограничном речном 
саобраћају

840-714574843-43 840000071457484343 53

8. Комунална такса за држање 
и коришћење чамаца и спла-
вова на води, осим чамаца 
које користе организације 
које одржавају и обележа-
вају пловне путеве

840-714575843-50 840000071457584350 53

9. Комунална такса за држање 
ресторана и других угости-
тељских и забавних објеката 
на води 

840-714576843-57 840000071457684357 53

10. Комунална такса за исти-
цање фирме на пословном 
простору

840-716111843-35 840000071611184335 53

11. Комунална такса за 
коришћење простора на 
јaвним површинама или 
испред пословног простора 
у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и 
других публикација, произ-
вода старих и уметничких 
заната и домаће радиности

840-741531843-77 840000074153184377 53

12. Комунална такса за ко-
ришћење обале у пословне и 
било које друге срхе

840-741541843-50 840000074154184350 53

13. Комунална такса за заузеће 
јавне површине грађевин-
ским материјалом 

840-741535843-08 840000074153584308 53

14. Комунална такса за држање 
кућних и егзотичних 
животиња 

840-714571843-22 840000071457184322 53

15. Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта

840-741534843-98 840000074153484398 53

16. Трошкови принудне наплате 
изворних јавних прихода 
општина и градова

840-743951843-42 840000074395184342 53

17. Увећање пореског дуга у 
поступку принудне наплате, 
који је правна последица 
принудне наплате изворних 
прихода јединица локалне 
самоуправе

840-743924843-47 840000074392484347 53

18. Комунална такса за ко-
ришћење простора за парки-
рање друмских моторних 
и прикључних возила на 
уређеним и обележеним 
местима

840-741532843-84 840000074153284384 53
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1 2 3 4 5
19. Приходи од новчаних казни 

за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима

840-743324843-18 840000074332484318 53

20. Приходи од давања у закуп 
водног земљишта за поста-
вљање плутајућих објеката

840-741543843-64 840000084114184314 53

21. Боравишна такса 840-714552843-83 840000071455284383 53
22. Средства остварена од 

давања у закуп пољопри-
вредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у 
државној својини

840-741522843-14 840000074152284314 53

23. Накнада за промену намене 
обрадивог пољопривредног 
земљишта

840-714543843-20 840000071454384320 53

24. Накнада за умањену вред-
ност вишегодишњих засада

840-741523843-21 840000074152384321 53

25. Део добити јавног преду-
зећа, према одлуци управног 
одбора јавног предузећа, у 
корист нивоа градова

840-745143843-44 840000074514384344 53

26. Накнада за загађивање 
животне средине

840-714547843-48 840000071454784348 53

27. Накнада на супстанце које 
оштећују озонски омотач и 
накнада за пластичне кесе

840-714548843-55 840000071454884355 53

28. Накнаде од емисије SO2 , 
NO2, прашкастих материја и 
одложеног отпада

840-714549843-62 840000071454984362 53

29. Накнада за коришћење 
шума и шумског земљишта

840-741526843-42 840000074152684342 53

30. Накнада за заштиту и 
унапређење животне 
средине

840-714562843-56 840000071456284356 53

31. Накнада по основу кон-
верзије права коришћења 
у право својине у корист 
нивоа Републике

840-742126843-71 8400000742126843711 53

32. Накнада по основу кон-
верзије права коришћења 
у право својине у корист 
нивоа градова

840-742144843-03 840000074214484303 53

33. Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у државној 
својини које користе градо-
ви и индиректни корисници 
њиховог буџета

840-742142843-86 840000074214284386 53

34. Приходи од давања у закуп, 
односно на коришћење 
непокретности у градској 
својини које користе градо-
ви и индиректни корисници 
њиховог буџета

840-742145843-10 840000074214584310 53

35. Приходи буџета града од 
камата на средства консо-
лидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака

840-741141843-63 840000074114184363 53

36. Закупнина за стан у држав-
ној својини у корист нивоа 
градова

840-745142843-37 840000074514284337 53

37. Закупнина за стан у градској 
својини у корист нивоа 
градова

840-745144843-51 840000074514484351 53

38. Приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине 
града, као и одузета имовин-
ска корист у том поступку

840-743341843-40 840000074334184340 53

39. Приходи од новчаних казни 
за прекршаје по прекршај-
ном налогу и казни изрече-
них у управном поступку у 
корист нивоа градова

840-743342843-47 840000074334284347 53

40. Текуће донације од иностра-
них држава у корист нивоа 
градова

840-731141843-97 840000073114184397 53

1 2 3 4 5
41. Капиталне донације од 

иностраних држава у корист 
нивоа градова 

840-731241843-21 840000073124184321 53

42. Текуће донације међународ-
них организација у корист 
нивоа градова

840-732141843-16 840000073214184316 53

43. Капиталне донације од 
међународних организација 
у корист нивоа градова

840-732241843-37 840000073224184337 53

44. Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа 
градова

840-733142843-39 840000073314284339 53

45. Текући наменски трансфери, 
у ужем смислу, од Републике 
у корист нивоа градова

840-733144843-53 840000073314484353 53

46. Текући наменски трансфери, 
у ужем смислу, од АП Војво-
дина у корист нивоа градова

840-733146843-67 840000073314684367 53

47. Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа 
градова 

840-733241843-53 840000073324184353 53

48. Капитални наменски транс-
фери, у ужем смислу, од АП 
Војводина у корист нивоа 
градова

840-733242843-60 840000073324284360 53

49. Такса за озакоњење објеката 
у корист градова

840-742242843-10 840000074224284310 53

50. Градске административне 
таксе

840-742241843-03 840000074224184303 53

51. Приходи које својом делат-
ношћу остваре органи и 
организације градова

840-742341843-24 840000074234184324 53

52. Приходи остварени по 
основу пружања услуга бо-
равка деце у предшколским 
установама у корист нивоа 
градова 

840-742146843-17 840000074214684317 53

53. Приходи од пенала у корист 
нивоа градова

840-743441843-61 840000074344184361 53

54. Текући добровољни 
трансфери од физичких 
и правних лица у корист 
нивоа градова 

840-744141843-14 840000074414184314 53

55. Текући добровољни транс-
фери за одлагање кривичног 
гоњења у корист нивоа 
градова 

840-744142843-21 840000074414284321 53

56. Капитални добровољни 
трансфери од физичких 
и правних лица у корист 
нивоа градова

840-744241843-35 840000074424184335 53

57. Остали приходи у корист 
нивоа градова

840-745141843-30 840000074514184330 53

58. Текуће помоћи од ЕУ у 
корист нивоа градова

840-732331843-85 840000073233184385 53

59. Капиталне помоћи од ЕУ у 
корист нивоа градова

840-732431843-09 840000073243184309 53

60. Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода буџета 
Градa из претходне године

840-772113843-72 840000077211384372 53

61. Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода буџета 
Града из претходне године за 
финансиране пројекте из ЕУ

840-772124843-52 840000077212484352 53

62. Примања од продаје не-
покретности у корист нивоа 
градова

840-811141843-19 840000081114184319 53

63. Примања од продаје 
земљишта у корист нивоа 
градова

840-841141843-14 840000084114184314 53

Поред уплатних рачуна из става 1. овог члана, директни 
корисници буџета града, на начин предвиђен овим упут-
ством могу користити и друге уплатне рачуне у складу са 
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату 
јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Служ-
бени гласник РС”, бр.16/16, 49/16 и 107/16), (у даљем тексту: 
правилник), и потребама посла.
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За евиденције на уплатним рачунима наведеним под 
одређеним редним бројем у Табели из става 1. овог члана, 
надлежни су следећи директни корисници буџета града:

– од 1. до 17. – Секретаријат за јавне приходе и 11. – Се-
кретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз; 

– 18. и 19. – Секретаријат за саобраћај; 
– 20. до 25. – Секретаријат за привреду; 
– од 26. до 29. – Секретаријат за заштиту животне сре-

дине; 
– 30. – Секретаријат за јавне приходе; 
– 31. до 34. – Секретаријат за имовинскe и правне послове; 
– 35. – Секретаријат за финансије; 
– 36. и 37 – Секретаријат за имовинскe и правне послове;
– 38. и 39. – Секретаријат за инспекцијске послове, Се-

кретаријат за послове комуналне полиције, Секретаријат за 
јавне приходе и други директни корисници буџета града у 
складу са надлежностима; 

– 49 – Секретаријат за легализацију;
– 52 – Секретаријат за образовање и дечју заштиту;
– 55 – Секретаријат за здравство;
– 62. и 63. – Секретаријат за имовинскe и правне послове;
– од 40. до 48, 50, 51, 53, 54, од 56. до 60. – директни ко-

рисници буџета града у складу са надлежностима. 

Члан 3.
Одређени приходи уплаћују се путем налога за уплату 

као инструмента готовинског платног промета, односно пу-
тем налога за пренос као инструмента безготовинског плат-
ног промета, на уплатни рачун из члана 2. овог упутства.

Уплаћивање одређених прихода електронским путем 
врши се на одговарајући уплатни рачун за електронско 
плаћање из члана 2. овог упутства.

Члан 4.
Приликом уплаћивања одређених прихода, у поље ши-

фра плаћања уписује се троцифрени број и то тако да се 
прво уписује ознака према облику плаћања (1 – готовински; 
2 – безготовински; 3 – обрачунски), а затим двоцифрена 
ознака основа плаћања одређеног прихода из члана 2. овог 
упутства.

Члан 5.
Приликом уплаћивања одређених прихода из члана 2. 

овог упутства, у позиву на број одобрења, уписују се сле-
дећи нумерички знаци:

1. У прво поље позива на број одобрења уноси се број 97 
(ознака модела по којем се израчунава контролни број);

2. У друго поље позива на број одобрења може се унети 
највише 20 цифара, и то следећим редом:

– двоцифрен контролни број који се израчунава по мо-
делу 97;

– број 501 – шифра Града Београда за уплатне рачуне 
под редним бр. 18, 24, 31. до 62. из члана 2. овог упутства, 
односно шифра Градске општине за уплатне рачуне под 
редним бр. 1. до 17, 19. до 23. и од 25. до 30. из члана 2. овог 
упутства, и то: 018 – Стари град, 016 – Савски венац, 015 – 
Палилула, 020 – Врачар, 022 – Звездара, 012 – Гроцка, 013 
– Нови Београд, 021 – Земун, 011 – Чукарица, 120 – Рако-
вица, 010 – Барајево, 056 – Лазаревац, 014-Обреновац, 019 
– Вождовац, 070 – Младеновац, 017 – Сопот, 124 – Сурчин;

– интерна ознака директног корисника буџета Града 
из члана 7. овог упутства, (директни корисник ову ознаку 
може допунити нумеричким знацима, ради препознавања 
организационог дела тог корисника);

– обележје за идентификацију обвезника јавног прихо-
да, односно уплатиоца (порески идентификациони број, 
или матични број, или број уговора, или број решења или 
редни број или друго).

Групе нумеричких ознака из тачке 2. овог члана раз-
двајају се цртицом на следећи начин:

97

Број
модела

00     –     000     –     00 

Контр.  Шифра  Интерна 
број  територије  ознака

до 13 бројева за идентификацију обвезника од-
носно уплатиоца јавног прихода или примања

За уплате електронским путем, у другом пољу позива на 
број одобрења ове цртице се не уносе.

Директни корисници буџета Града су у обавези да об-
везницима јавних прихода пруже потребну стручну помоћ, 
ради уплате одређених прихода из члана 2. овог упутства на 
одговарајући уплатни рачун и правилног попуњавања по-
зива на број одобрења.

Члан 6.
Приликом уплаћивања јавних прихода за које је надле-

жан Секретаријат за јавне приходе у својству локалне по-
реске администрације (ЛПА), у позив на број одобрења 
уписују се елементи прописани у Прилогу 2 Правилника.

Члан 7.
Интерне ознаке које као идентификацију користе ди-

ректни корисници буџета града, су следеће:
01 – Скупштина града и Кабинет председника Скупшти-

не града 
02 – Градоначелник и Кабинет градоначелника
03 – Секретаријат за опште послове
04 – Секретаријат за финансије
05 – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
06 – Секретаријат за комуналне и стамбене послове
07– Секретаријат за имовинске и правне послове
08 – Секретаријат за саобраћај
09 – Секретаријат за заштиту животне средине
10 – Секретаријат за привреду
11 – Секретаријат за културу 
12 – Секретаријат за образовање и дечју заштиту
13 – Секретаријат за спорт и омладину
14 – Секретаријат за здравство
15 – Секретаријат за социјалну заштиту
16 – Секретаријат за енергетику
17 – Секретаријат за инспекцијске послове
18 – Секретаријат за јавни превоз
19 – Секретаријат за информисање 
20 – Градско правобранилаштво Града Београда 
21– Секретаријат за послове одбране, ванредних ситу-

ација, комуникације и координацију односа са грађанима
22 – Заштитник грађана
23 – Секретаријат за инвестиције 
24 – Секретаријат за управу 
25 – Служба за централизоване јавне набавке и контро-

лу јавних набавки
26 – Служба за буџетску инспекцију 
27 – Служба за интерну ревизију
28 – Канцеларија за младе 
30 – Секретаријат за послове легализације објеката
31 – Секретаријат за скупштинске послове и прописе
33 – Секретаријат за јавне приходе 
34 – Секретаријат за послове начелника Градске управе
35 – Градско веће
36 – Секретаријат за послове Комуналне полиције
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Члан 8.
Приликом уплаћивања боравишне таксе за боравак у угос-

титељском објекту за смештај врсте кућа, апартман, соба и 
сеоско туристичко домаћинство, који Градска управа Града 
Београда – Секретаријат за привреду, као надлежни орган једи-
нице локалне самоуправе, решењем разврстава у категорију, у 
позиву на број одобрења, уписују се следећи нумерички знаци:

1. у прво поље позива на број одобрења уноси се број 97 
(ознака модела по којем се израчунава контролни број);

2. у друго поље позива на број одобрења може се унети 
највише 20 цифара, и то следећим редом:

– двоцифрен контролни број који се израчунава по мо-
делу 97;

– шифра Градске општине на којој се наплаћује бора-
вишна такса и то: 018 – Стари град, 016 – Савски венац, 015 
– Палилула, 020 – Врачар, 022 – Звездара, 012 – Гроцка, 013 
– Нови Београд, 021 – Земун, 011 – Чукарица, 120 – Рако-
вица, 010 – Барајево, 056 – Лазаревац, 014-Обреновац, 019 
– Вождовац, 070 – Младеновац, 017 – Сопот, 124 – Сурчин;

– интерна ознака директног корисника буџета Града из 
члана 7. овог упутства, у конкретном случају за Секретари-
јат за привреду ознака је 10;

– обележје за идентификацију обвезника јавног прихо-
да, односно уплатиоца и то:

а) када наплату боравишне таксе врши субјекат који 
пружа услуге смештаја, угоститељ (привредно друштво, 
предузетник или огранак другог домаћег или страног пра-
вног лица које обавља угоститељску делатност), као обе-
лежје уписује свој порески идентификациони број, затим 
број решења за категоризацију угоститељског објекта за 
смештај и то обавезно као троцифрен број (за решење број 
1 уписује 001, ..., за решење број 12 уписује 012, ..., и за ре-
шење 999 уписује 999), и на крају једноцифрен број за годи-
ну у којој је решење донето (за решење донето 2010. године 
уписује последњу цифру те године – 0, ..., и за решење доне-
то 2019. године уписује последњу цифру те године – 9);

б) када наплату боравишне таксе врши субјекат пре-
ко којег физичко лице на основу уговора пружа услугу 
смештаја (локална туристичка организација, туристичка 
агенција или привредни субјект), као обележје уписује свој 
порески идентификациони број, затим број решења за кате-
горизацију угоститељског објекта за смештај чији је власник 
физичко лице и то обавезно као троцифрен број (за решење 
број 1 уписује 001, ..., за решење број 12 уписује 012, ..., и за 
решење 999 уписује 999), и на крају једноцифрен број за го-
дину у којој је решење донето (за решење донето 2010. го-
дине уписује последњу цифру те године – 0, ..., и за решење 
донето 2019. године уписује последњу цифру те године – 9);

Приликом уплаћивања боравишне таксе за боравак у 
угоститељском објекту за смештај врсте хотел, мотел, ту-
ристичко насеље и камп, у позиву на број одобрења уписују 
се сви нумерички знаци као у ставу 1. овог члана, осим у 
делу обележја за идентификацију обвезника јавног прихо-
да, односно уплатиоца, у којем се уписује порески иденти-
фикациони број угоститеља који пружа услуге смештаја, а 
затим година за коју се плаћа боравишна такса.

Члан 9.
Приликом плаћања новчаних казни за прекршаје 

по прекршајном налогу и казни изречених у управном 
поступку и новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, 
као и одузета имовинска корист у том поступку за које су 
надлежни директни корисници буџета Града Београда, у 
позиву на број одобрења уписују се елементи прописани у 
члан 13. Правилника.

Члан 10.
Сектор за трезор у саставу Секретаријата за финансије 

Градске управе Града Београда (у даљем тексту: Сектор за 
трезор), електронским путем дневно добија од Управе за 
трезор Републике Србије евиденције са уплатних рачуна 
јавних прихода и примања буџета Града и извод са рачуна 
за извршење буџета града.

Сектор за трезор врши контролу пренетих средстава 
са уплатних рачуна на рачун буџета и евидентира укупна 
средства буџета града.

Члан 11.
Директни корисник буџета града евидентира и прати 

уплате одређеног прихода, из члана 2. овог упутства на ос-
нову апликације за праћење уплатног рачуна који се води 
код Управе за трезор Републике Србије, а са којег се сред-
ства преносе у буџет Града, односно на основу извода које 
добија од Управе за трезор.

Идентификација директног корисника буџета Града, 
који евидентира и прати уплату одређеног прихода врши се 
на основу интерне ознаке из члана 7. овог упутства, која се 
уписује у позиву на број одобрења приликом уплате одређе-
ног прихода, према објашњењу из члана 5. тачка 2. и члана 
8. овог упутства.

Члан 12.
Директни корисници буџета града за приходе из чла-

на 2. овог упутства, по захтеву достављају потребне из-
вештаје Сектору за фискалне послове Секретаријата за 
финансије (у даљем тексту: Сектор за фискалне послове).

Директни корисници буџета града достављају Сектору 
за фискалне послове писано обавештење о свакој промени 
везаној за уплату одређеног прихода (обустава уплате, уп-
лата нових прихода, грешке у реализацији и слично).

Директни корисници буџета града у поступку повраћаја 
више или погрешно уплаћених прихода из члана 2. овог 
упутства, у складу са законом обезбеђују услове за повраћај 
прихода. 

Члан 13.
Сектор за фискалне послове прати евиденцију о укуп-

ним средствима буџета града коју установи Управа за тре-
зор и усаглашава са евиденцијом Управе за трезор Репу-
блике Србије из извештаја о бруто наплати, повраћају и 
расподели јавних прихода за одређени период у фискалној 
години (извештај Т).

Сектор за фискалне послове је у обавези да директним 
корисницима буџета града пружи потребну стручну помоћ 
у спровођењу овог упутства.

Члан 14.
Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи 

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених 
јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџе-
та града Београда („Службени лист Града Београда”, број 
21/16). 

Члан 15.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Град Београд – Градска управа Секретаријат за финансије
I-08 број 031-485/2017, 12. јула 2017. године

в.д. Заменика начелника
Јелена Танасковић, ср.
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ПОКАЗАТЕ Љ

ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУНУ 2017. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да повећање потрошачких цена, у граду Београду, у 
јуну 2017. године износи 0,4% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу – Сектор статистике
Број XI-06-053-91/2017, 12. јула 2017. године

Руководилац Сектора
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), 
чл. 47. и 63. 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 – др. закон, 103/15 и 99/16) 
и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Лаза-
ревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 
44/13) Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 14. јула 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

O РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗА-
РЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1. 
У Одлуци о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. 

годину („Службени лист Града Београда”, број 136/16 ), члан 
1. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 
општине Лазаревац за 2017. годину 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)

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 1.097.890.863

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8)

0

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 1.342.936.498

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 979.580.982

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) 363.355.516

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5) -245.045.635

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

0

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

0

1 2

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62) -245.045.635

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 295.045.635

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 245.045.635

 
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 средствима из предход-
них година утврђени су у следећим износима : 

у динарима

ОПИС
ЕКОНОМ-

СКА КЛАСИ-
ФИКАЦИЈА

ИЗНОС

1 2 3

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

 1.392.936.498

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б) 7 1.097.890.863

А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2) 7 965.957.928

1. Уступљени приходи (извор финансирања 01) 7 531.781.923

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

711 46.502.642

 – Порез на зараде 711111 0

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

711122 14.007.784

 – Порез на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према стварно оствареном приходу самоопо-
резивања

711123 32.494.858

 1.2. Порез на имовину 713 33.589.021

 – Порез на наслеђе и поклон 713311 3.224.189
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 – Порез на пренос апсолутних права на непокретности 713421 15.134.472

 – Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима и пол.објектима

713423 15.230.360

 1.3. Порез на добра и услуге 714 100.000.000

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

714549 100.000.000

 1.4. Приходи од имовине 741 351.690.260

– Накнада за коришћење минералних сировина 741511 351.690.260

2. Изворни приходи (извор финансирања 01) 7  434.176.005

 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 4.949.563

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

741151 100.000

 – 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 0

 – Комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословног простора у послов-
не сврхе

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 2.000.000

 – 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 општи-
не, 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

– Остали приходи у корист нивоа општина 745151 12.751.396

1 2 3

– Закуп за стан у државној својини у корист нивоа 
општина

745152 248.604

Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА 7 131.932.935

1. Социјални доприноси 7 800.000

2 .Сопствени приходи буџетских корисника 7 25.494.843

3. Трансфери од других нивоа власти  7 84.218.092

4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица  7 21.420.000

В. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА   295.045.635

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

Екон. 
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА 
И ИЗДАТАКА

Средства 
из буџета

извор 
01/

укупно 
%

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6

  УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ

965.957.928 69,35 426.978.570 1.392.936.498

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 756.708.782 77,25 222.872.200 979.580.982

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 234.872.017 97,78 5.332.245 240.204.262

411 Плате и додаци запослених 175.079.762 98,03 3.511.234 178.590.996

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца

31.336.516 98,03 628.995 31.965.511

413 Накнаде у натури (превоз) 1.962.626 97,76 44.940 2.007.566

414 Социјална давања запосле-
нима

22.852.000 96,33 870.000 23.722.000

415 Накнаде за запослене 2.164.179 97,48 56.000 2.220.179

416 Награде,бонуси и остали 
посебни расходи

1.476.934 86,98 221.076 1.698.010

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА

416.276.757 76,62 127.051.610 543.328.367

421 Стални трошкови 125.223.236 78,38 34.533.644 159.756.880

422 Трошкови путовања 82.105.219 84,13 15.486.215 97.591.434

423 Услуге по уговору 66.799.400 76,21 20.855.918 87.655.318

424 Специјализоване услуге 69.731.000 73,49 25.154.902 94.885.902

425 Текуће поправке и одржавање 
(услуге и мат)

60.712.740 68,06 28.491.601 89.204.341

426 Материјал 11.705.162 82,23 2.529.330 14.234.492

44 ОТПЛАТА КАМАТА 0 0,00 13.500.000 13.500.000

441 Отплата домаћих камата;  – 0,00 2.500.000 2.500.000

444 Пратећи трошкови задужи-
вања

 – 0,00 11.000.000 11.000.000

45 СУБВЕНЦИЈЕ 16.920.000 49,85 17.020.974 33.940.974

4511 Текуће субвенције за 
пољопривреду

800.000 100,00  – 800.000

4512 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама

3.800.000 18,25 17.020.974 20.820.974

454 Субвенције приватним пред. 12.320.000 100,00  – 12.320.000

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 28.689.767 98,14 543.039 29.232.806

4631 Текући трансфери осталим 
нивоима власти

8.040.000 97,81 180.000 8.220.000
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465 Остале донације, дотације и 
трансфери

20.649.767 98,27 363.039 21.012.806

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 9.718.522 38,16 15.750.130 25.468.652

472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета

9.718.522 38,16 15.750.130 25.468.652

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 44.278.163 50,34 43.673.203 87.951.366

481 Дотације невладиним органи-
зацијама;

42.655.184 70,17 18.128.870 60.784.054

482 Порези, обавезне таксе, казне 
и пенали;

746.000 88,49 97.000 843.000

483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова;

567.979 2,43 22.783.021 23.351.000

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

- 0,00 2.664.312 2.664.312

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

309.000 100,00  – 309.000

49 АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

5.953.556 99,98 999 5.954.555

49911 Стална резерва 1.000.000 100,00  – 1.000.000

49912 Текућа резерва 4.953.556 99,98 999 4.954.555

5 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 209.249.146 57,59 154.106.370 363.355.516

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 209.034.366 58,79 146.506.370 355.540.736

511 Зграде и грађевински објекти 201.362.365 58,24 144.400.310 345.762.675

512 Машине и опрема 7.172.001 79,00 1.906.060 9.078.061

513 Остале некретнине и опрема  – 0,00 200.000 200.000

515 Нематеријална имовина 500.000 100,00  – 500.000

52 ЗАЛИХЕ 14.780 12,88 100.000 114.780

523 Залихе робе за даљу продају 14.780 12,88 100.000 114.780

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 200.000 2,60 7.500.000 7.700.000

541 Земљиште 200.000 2,60 7.500.000 7.700.000

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ

0 0,00 50.000.000 50.000.000

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 0 0,00 50.000.000 50.000.000

611 Отплата главнице домаћим 
кредиторима

0 0,00 50.000.000 50.000.000

Расходи и издаци буџета, по функционалним класифи-
кацијама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функ-
циje

Функционална 
класификација

Средства 
из буџета

извор 
01 / 

укупно 
%

Средства 
из осталих 

извора

Укупна јавна 
средства

1 2 3 4 5 6

0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 6.295.600 25,89 18.024.442 24.320.042

060 Становање; 500.000 3,75 12.820.130 13.320.130

070 Социјална помоћ угроженом 
становништву некласифико-
вана на другом месту;

4.795.600 65,37 2.540.000 7.335.600

090 Социјална заштита некласи-
фикована на др.месту

1.000.000 27,29 2.664.312 3.664.312

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 351.431.040 74,26 121.809.303 473.240.343

111 Извршни и законодавни 
органи

60.741.500 95,89 2.602.292 63.343.792

1 2 3 4 5 6

133 Остале опште услуге; 281.419.978 93,45 19.713.925 301.133.903

150 Опште јавне услуге – истра-
живање и развој;

2.000.000 100,00  – 2.000.000

160 Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту;

7.269.562 16,80 35.993.086 43.262.648

170 Трансакције јавног дуга 0 0,00 63.500.000 63.500.000

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 7.645.000 100,00  – 7.645.000

330 Судови; 7.645.000 100,00  – 7.645.000

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 54.754.229 93,99 3.501.868 58.256.097

421 Пољопривреда 8.025.000 100,00  – 8.025.000

436 Остала енергија 39.729.228 95,27 1.970.772 41.700.000

473 Туризам 6.000.001 79,67 1.531.096 7.531.097

474 Вишенаменски развојни 
пројекти

1.000.000 100,00  – 1.000.000

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

42.000.000 60,19 27.774.239 69.774.239

510 Управљање отпадом;  – 0,00 7.574.226 7.574.226

520 Управљање отпадним водама; 39.000.000 69,40 17.200.013 56.200.013

540 Заштита биљног и живо-
тињског света и крајолика;

 – 0,00 3.000.000 3.000.000

560 Заштита животне среди-
не некласификована на 
др.месту;

3.000.000 100,00  – 3.000.000

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ

298.650.829 58,29 213.732.977 512.383.806

610 Стамбени развој; 1.400.000 75,68 450.000 1.850.000

620 Развој заједнице; 218.651.057 60,66 141.803.423 360.454.480

630 Водоснабдевање; 17.329.000 38,36 27.839.995 45.168.995

640 Улична расвета; 56.270.772 56,46 43.387.559 99.658.331

760 Здравство некласификовано 
на др.месту

5.000.000 95,20 252.000 5.252.000

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ВЕРЕ

99.441.819 78,51 27.219.526 126.661.345

810 Услуге рекреације и спорта; 25.430.000 85,80 4.208.000 29.638.000

820 Услуге културе; 59.453.818 82,42 12.685.536 72.139.354

830 Услуге емитовања и штам-
пања;

13.000.001 100,00   13.000.001

840 Верске и остале услуге 
заједнице

958.000 14,65 5.580.000 6.538.000

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

600.000 860,00 4.745.990 5.345.990

900 ОБРАЗОВАЊЕ 105.739.411 87,64 14.916.215 120.655.626

911 Предшколшко образовање 12.002.822 100,00  – 12.002.822

912 Основно образовање 720.000 100,00  – 720.000

916 Основно образовање са 
средњом школом и домом 
ученика

3.400.000 100,00  – 3.400.000

920 Средње образовање; 443.280 100,00  – 443.280

940 Високо образовање 5.089.524 100,00  – 5.089.524

960 Помоћне услуге образовању; 84.083.785 84,93 14.916.215 99.000.000

УКУПНО 965.957.928 69,35 426.978.570 1.392.936.498

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
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 4.954.555 динара.
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Средства од текућих буџетских прихода у износу од 965.957.928 динара, пренета средстава из претходних година у из-

носу од 295.045.635 динара и средства додатних прихода буџетских корисника у износу од 131.932.935, распоређују се по 
корисницима и наменама за финансирање расхода и издатака, укључујући и издатке за отплату главнице домаћим креди-
тирима 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

64.200.000 61.085.751 125.285.751

  1101-0001 Просторно и урбанистич-
ко планирање

9.600.000 13.200.000 22.800.000

  1101-0002 Спровођење урбанис-
тичких и просторних 
планова

53.200.000 39.935.751 93.135.751

  1101-0003 Управљање грађевинским 
земљиштем

 – 7.500.000 7.500.000

  1101-0004 Социјално становање 1.400.000 450.000 1.850.000

1102   Програм 2. 
Комуналне делатности

207.200.000 80.370.224 287.570.224

  1102-0001 Управљање/одржавање 
јавним осветљењем

56.270.772 43.387.559 99.658.331

  1102-0002 Одржавање јавних зелених 
површина

62.000.000 11.349.305 73.349.305

  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

39.729.228 1.970.772 41.700.000

  1102-0008 Управљање и снабдевање 
водом за пиће

17.200.000 22.392.000 39.592.000

1501   Програм 3.
Локални економски 
развој

1.000.000 0 1.000.000

  1501-1001 Савет за инвестиције,
предузетништво привреду 
и запошљавање

1.000.000  – 1.000.000

1502   Програм 4. 
Развој туризма

6.000.001 1.531.096 7.531.097

  1502-0001 Управљање развојем 
туризма

4.546.461 400.000 4.946.461

  1502-0002 Промоција туристичке 
понуде

901.540 500.000 1.401.540

  1502-1002 Манифестације – ТОЛ 
(пројекат)

552.000  – 552.000

  1502-1003 Спровођење јавног рада за 
особе са инвалидитетом – 
пројекат

- 131.096 131.096

  1502-1004 Организација и промоција 
туристичких манифеста-
ција: Фестивал хумора за 
децу и Фестивал српских 
вина

- 500.000 500.000

0101   Програм 5. 
Пољопривреда и рурални 
развој

8.025.000 0 8.025.000

  0101-0002 Мере подршке руралном 
развоју

7.225.000  – 7.225.000

  0101-1002 Противградна заштита 
(стрелци)

800.000  – 800.000

1 2 3 4 6 7

0401   Програм 6. 
Заштита животне средине

42.000.000 33.222.234 75.222.234

  0401-0004 Управљање отпадним 
водама

13.000.000  – 13.000.000

  0401-1002 Отпадне воде (ФЖС ) 26.000.000 11.200.000 37.200.000

  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. 
Путна инфраструктура

34.800.002 18.277.980 53.077.982

  0701-0001 Управљање саобраћајем 1.800.002  – 1.800.002

  0701-0002 Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

30.000.000 15.277.980 45.277.980

  0701-1001 Безбедност саобраћаја 
(пројекат)

3.000.000 3.000.000 6.000.000

2001   Програм 8. 
Предшколско васпитање и 
образовање

12.002.822 0 12.002.822

  2001-1001 Активности Савета за 
образовање

30.000  – 30.000

  2001-1002 Дечије царство – замена 
столарије (учешће општине)

11.972.822  – 11.972.822

2002   Програм 9. 
Основно образовање

88.203.785 14.916.215 103.120.000

  2002-1001 Исхрана и смештај 
ученика

3.400.000  – 3.400.000

  2002-1003 Превоз ученика – редован 80.083.785 14.916.215 95.000.000

  2002-1006 Савет за образовање 
(пројекат)

720.000  – 720.000

  2002-1007 Школе-одржавање објека-
та – пројекат

4.000.000  – 4.000.000

2003   Програм 10. 
Средње образовање и 
васпитање

443.280 0 443.280

  2003-1001 Активности Савета за 
образовање (пројекат)

443.280  – 443.280

0901   Програм 11.
Социјална и дечја
 заштита

5.950.000 15.360.130 21.310.130

  0901-0003 Подршка социо-хумани-
тарним организацијама

400.000  – 400.000

  0901-0005 Подршка реализацији про-
грама Црвеног крста

2.000.000  – 2.000.000

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

1.000.000 15.360.130 16.360.130

  0901-1003 Социјалне помоћи-проје-
кат-Савет

1.550.000  – 1.550.000

  0901-1004 Савет за треће доба 
(пројекат)

800.000  – 800.000
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1 2 3 4 6 7

  0901-1005 Савет за родну 
равноправност(пројекат)

200.000  – 200.000

1801   Програм 12. 
Здравствена заштита

29.460.315 29.000.000 58.460.315

  1801-0001 Функционисање установа 
примарне заштите

24.460.315 29.000.000 53.460.315

  1801-1001 Поклони породиљама – 
Савет за здравство

5.000.000 0 5.000.000

1201   Програм 13. 
Развој културе и инфо-
рмисања

72.453.819 12.685.536 85.139.355

  1201-0001 Функционисање локалних 
установа културе

57.168.100 10.860.962 68.029.062

  1201-0002 Јачање културне про-
дукције и уметничког 
стваралаштва

2.285.718  – 2.285.718

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

13.000.001 - 13.000.001

  1201-1013 Енглески језик британског 
и  америчког говорног 
подручја кроз научну 
фантастику

- 45.000 45.000

  1201-1014 Радионица дизајна-израда 
накита

- 40.000 40.000

  1201-1015 Позоришна представа 
Врабац 

- 400.000 400.000

  1201-1016 Спровођење јавног рада за 
особе са инвалидитетом – 
пројекат

- 789.574 789.574

  1201-1017 Мала шваља – бесплатна 
радионица шивења и 
модерног дизајна
 (пројекат) 

- 50.000 50.000

  1201-1018 Реконструкција депоа 
Модерне галерије 
Центра за културу 
(пројекат) 

- 500.000 500.000

1301   Програм 14. 
Развој спорта и 
омладине

32.269.524 0 32.269.524

  1301-1001 Активности Савета за 
спорт(пројекат)

25.180.000  – 25.180.000

  1301-1002 Савет за младе (пројекат) 2.000.000  – 2.000.000

  1301-1003 Студентске награде-
Савет за образовање 
(пројекат)

5.089.524  – 5.089.524

0602   Програм 15. 
Опште услуге локалне 
самоуправе

301.596.297 157.332.232 458.928.529

  0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина

272.683.401 39.495.947 312.179.348

  0602-0002 Функционисање месних 
заједница

7.429.000 44.380.070 51.809.070

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 0 63.500.000 63.500.000

  0602-0004 Општинско јавно правоб-
ранилаштво

7.645.000 - 7.645.000

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 5.299.156 999 5.300.155

1 2 3 4 6 7

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1.000.000 - 1.000.000

  0602-0014 Управљање у ванредним 
ситуацијама

- 2.664.312 2.664.312

  0602-1009 Манифестације ГО 
(пројекат)

830.000 - 830.000

  0602-1010 Самодопринос Араповац 1.800.000 1.153.982 2.953.982

  0602-1012 Канцеларија за национал-
не мањине ( пројекат)

300.000 - 300.000

  0602-1015 Дотације Црквеним 
Општинама

800.000 5.000.000 5.800.000

  0602-1016 Самодопринос  МЗ Велики 
Црљени (пројекат)

3.509.740 1.136.922 4.646.662

  0602-1019 Савет за националне 
мањине (пројекат)

300.000  – 300.000

2101   Програм 16. 
Политички систем локалне 
самоуправе

60.353.083 3.197.172 63.550.255

  2101-0001 Функционисање скупштине 25.094.083 594.880 25.688.963

  2101-0002 Функционисање извршних 
органа

35.242.000  – 35.242.000

  2101-1001 Видовдан-Дан општине-
пројекат

17.000  – 17.000

  2101-1002 Председнички избори 
2017 – пројекат

- 2.602.292 2.602.292

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 
ЈАВНИ РАСХОДИ 

965.957.928 426.978.570 1.392.936.498

Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:
Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују 

средства за плате износи:
– запослени на неодређено време 155,
– запослени на одређено време 53.
Максималан број запослених не може прећи број 

утврђен Законом о одређивању максималног броја запосле-
них у локалној администрацији.

Члан 5.
Члан 18. мења се и гласи:
Програми, програмске активности и пројекти са иска-

заним циљевима и индикаторима приказани су у прилогу 
број 1. који је саставни део ове одлуке.

Планирана капитална улагања буџетских корисника за 
2017, 2018. и 2019. годину исказују се у прилогу 2. и прилогу 
2a. који су саставни део ове одлуке.

Образложење Одлуке о буџету Градске општине Лазаре-
вац за 2017. годину, саставни је део одлуке.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштинa Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-212/2017, 14. јула 2017. године

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

I. Правни основ:

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџетa 
Градске општине Лазаревац за 2017. годину је члан 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14), чл. 47. и 63. 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. за-
кон, 103/15 и 99/16”) и члан 24. став 1. тачка 2. Статута Град-
ске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 43/08, 15/10 и 44/13), којима је утврђено да Скупшти-
на доноси буџет, односно да се ребаланс буџета врши по 
поступку за доношење буџета.

II. Разлози за доношење одлуке:

У члану 47. Закона о буџетском систему утврђено је да 
се, ако у току фискалне године дође до повећања расхода 
или смањења прихо да, буџет уравнотежује смањењем пла-
нираних расхода или увођењем нових прихода, као и да се 
уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета, који се 
доноси по поступку за доношење буџета.

У члану 63. Закона о буџетском систему утврђено је да 
се ребалансом буџета који, на предлог Владе, односно на-
длежног извршног органа локалне власти, усваја Народна 
скупштина, односно скупштина локалне власти, врши се 
усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџе-
та на нижем, вишем или истом нивоу. 

Одлуком о измени Одлуке о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода 
који припадају граду односно градским општинама у 2017. 
години увећан је обим средстава буџета Градске општине 
Лазаревац.

Одлуком о завршном рачуну буџета Градске општине 
Лазаревац за 2016. годину, утврђена пренета средства у из-
носу већем од средстава распоређених Одлуком о буџету за 
2017. годину, те је потребно извршити додатно распоређи-
вање пренетих средстава.

Поред наведеног овом одлуком се планирају и распо-
ређују и додатни приходи буџетских корисника, врши про-
мена извора финансирања појединих апропријација, ко-
ригују износи постојећих апропријација или отварају нове 
апропријације у складу са захтевима буџетских корисника.

III. Садржај измена

А) Образложење измена планираних прихода, примања и 
пренетих средстава 

Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац за 2017. 
годину („Службени лист Града Београда”, број 136/16), 
планирани су расходи и издаци у укупном износу од 
1.343.722.823 динара, који се финансирају текућим буџет-
ским приходима у износу од 908.267.668 динара, додатним 
средствима буџетских корисника у износу од 206.920.421 
динара и процењеним пренетим средставима из предход-
них година у износу од 228.534.734 динара.

Одлуком о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац 
за 2017. годину планирају се укупни приходи и пренета сред-
ства у износу од 1.392.936.498 динара, које чине приходи буџе-
та у износу од 965.957.928 динара, додатни приходи буџетских 
корисника у износу од 131.932.935 динара, пренета средства 
из претходних година у износу од 295.045.635 динара.

Извор 
финанси-

рања
Врста прихода План по 

Одлуци
План по 

ребалансу Разлика

01 Приходи из буџета 908.267.668 965.957.928 57.690.260
03 Социјални доприноси 1.000.000 800.000 -200.000
04 Сопствени приходи буџет-

ских корисника
23.475.291 25.494.843 2.019.552

07 Трансфери од других нивоа 
власти

61.025.130 84.218.092 23.192.962

08 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица

121.420.000 21.420.000 -100.000.000 

13 Нераспоређени вишак прихо-
да из ранијих година

228.534.734 295.045.635 66.510.901

  УКУПНО: 1.343.722.823 1.392.936.498 49.213.675

Б) Образложење измена планираних расхода и издатака

У оквиру укупно планираних текућих прихода и прене-
тих средстава, како по наменама тако и по корисницима из-
вршене су измене износа појединих расхода и издатака пре-
ма захтевима буџетских корисника и процени предлагача.

У односу на одлуку, у укупном износу, по свим извори-
ма финансирања, укупни расходи и издаци буџета Градске 
општине Лазаревац увећани су за 49.213.675 динара, и то 
посматрано по корисницима:

Раз-
део Глава Назив Одлука Ребаланс Разлика

1 2 3 4 5 6
1.   ГО Лазаревац Председник ГО 

и Веће ГО
218.857.233 220.619.964 1.762.731

2.  2.0 Управа Градске општине 374.900.135 367.558.038 -7.342.097
   2.2 Буџетски фонд за заштиту 

животне средине
84.222.234 134.222.234 50.000.000

   2.3 Месне заједнице 58.968.287 59.409.714 441.427
   2.4 Прво приградско позориште 

Лазаревац
20.900.000 25.042.287 4.142.287

   2.5 Туристичка организација ГО 
Лазаревац

6.900.000 7.531.097 1.762.731

  2.6 Центар за културу Лазаревац 39.140.962 44.811.349 5.670.387
  2.7 Комунална потрошња 506.666.972 500.390.852 -6.276.120

 3.    ГО Лазаревац Скупштина ГО 
Лазаревац

25.522.000 25.705.963 183.963

 4.   Општинско правобранилаштво 7.645.000 7.645.000 0
    Укупно одлука 1.343.722.823 1.392.936.498 49.213.675

Посматранo према програмима, програмским активнос-
тима и пројектима измене у односу на Одлуку о буџету су:

Шифра

Назив Одлука Ребаланс РазликаПро-
грам

 Програм-
ска ак-

тивност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6

1101   Програм 1. Урбанизам и 
просторно планирање

177.104.011 125.285.751 -51.818.260

  1101-0001 Просторно и урбанистич-
ко планирање

19.600.000 22.800.000 3.200.000

  1101-0002 Спровођење урбанис-
тичких и просторних 
планова

150.654.011 93.135.751 -57.518.260

  1101-0003 Управљање грађевинским 
земљиштем

5.000.000 7.500.000 2.500.000

  1101-0004 Социјално становање 1.850.000 1.850.000 0

1102   Програм 2. Комуналне 
делатности

278.970.224 287.570.224 8.600.000

  1102-0001 Управљање/одржавање 
јавним осветљењем

104.158.331 99.658.331 -4.500.000
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1 2 3 4 5 6

  1102-0002 Одржавање јавних зеле-
них површина

61.349.305 73.349.305 12.000.000

  1102-0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене

33.270.588 33.270.588 0

  1102-0007 Производња и дистрибу-
ција топлотне енергије

43.200.000 41.700.000 -1.500.000

  1102-0008 Управљање и снабдевање 
водом за пиће

36.992.000 39.592.000 2.600.000

1501   Програм 3. Локални 
економски развој

1.000.000 1.000.000 0

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

1.000.000 1.000.000 0

1502   Програм 4. Развој 
туризма

6.900.000 7.531.097 631.097

  1502-0001 Управљање развојем 
туризма

5.037.000 4.946.461 -90.539

  1502-0002 Промоција туристичке 
понуде

1.388.000 1.401.540 13.540

  1502-1002 Манифестације – ТОЛ 
(пројекат)

475.000 552.000 77.000

  1502-1003 Спровођење јавног рада 
за особе са инвалидите-
том – пројекат

0 131.096 131.096

  1502-1004 Организација и про-
моција туристичких 
манифестација: Фестивал 
хумора за децу и Фести-
вал српских вина

0 500.000 500.000

0101   Програм 5. Пољопривреда 
и рурални развој

8.000.000 8.025.000 25.000

  0101-0002 Мере подршке руралном 
развоју

7.200.000 7.225.000 25.000

  0101-1002 Противградна заштита 
(стрелци)

800.000 800.000 0

0401   Програм 6. Заштита 
животне средине

74.222.234 75.222.234 1.000.000

  0401-0004 Управљање отпадним 
водама

13.000.000 13.000.000 0

  0401-1002 Отпадне воде (ФЖС ) 36.200.000 37.200.000 1.000.000

  0401-1004 Управљање комун.отпа-
дом( ФЖС )

7.574.226 7.574.226 0

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

3.000.000 3.000.000 0

  0401-1008 Отпадне воде-ср.Града 6.000.013 6.000.013 0

  0401-1012 Обрада воде за пиће-ср.
Града

5.447.995 5.447.995 0

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

3.000.000 3.000.000 0

0701   Програм 7. Путна инфра-
структура

37.277.980 53.077.982 15.800.002

  0701-0001 Управљање саобраћајем 0 1.800.002 1.800.002

  0701-0002 Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

31.277.980 45.277.980 14.000.000

  0701-1001 Безбедност саобраћаја 
(пројекат)

6.000.000 6.000.000 0

2001   Програм 8. Предшколско 
васпитање и образовање

30.000 12.002.822 11.972.822

  2001-1001 Активности Савета за 
образовање

30.000 30.000 0

  2001-1002 Дечије царство – замена 
столарије (учешће 
општине)

0 11.972.822 11.972.822

2002   Програм 9. Основно 
образовање

106.890.000 103.120.000 -3.770.000

  2002-1001 Исхрана и смештај 
ученика

2.240.000 3.400.000 1.160.000

  2002-1003 Превоз ученика – редован 100.000.000 95.000.000 -5.000.000

  2002-1006 Савет за образовање 
(пројекат)

650.000 720.000 70.000

1 2 3 4 5 6

  2002-1007 Школе-одржавање објека-
та – пројекат

4.000.000 4.000.000 0

2003   Програм 10. Средње обра-
зовање и васпитање

320.000 443.280 123.280

  2003-1001 Активности Савета за 
образовање (пројекат)

320.000 443.280 123.280

0901   Програм 11. Социјална и 
дечја заштита

16.440.130 21.310.130 4.870.000

  0901-0003 Подршка социо-хумани-
тарним организацијама

200.000 400.000 200.000

  0901-0005 Подршка реализацији 
програма Црвеног крста

2.000.000 2.000.000 0

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

12.740.130 16.360.130 3.620.000

  0901-1003 Социјалне помоћи-проје-
кат-Савет

800.000 1.550.000 750.000

  0901-1004 Савет за треће доба 
(пројекат)

500.000 800.000 300.000

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

200.000 200.000 0

1801   Програм 12. Здравствена 
заштита

19.000.000 58.460.315 39.460.315

  1801-0001 Функционисање установа 
примарне заштите

14.000.000 53.460.315 39.460.315

  1801-1001 Поклони породиљама – 
Савет за здравство

5.000.000 5.000.000 0

1201   Програм 13. Развој култу-
ре и информисања

75.040.962 85.139.355 10.098.393

  1201-0001 Функционисање локалних 
установа културе

59.555.962 68.029.062 8.473.100

  1201-0002 Јачање културне про-
дукције и уметничког 
стваралаштва

2.000.000 2.285.718 285.718

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

13.000.000 13.000.001 1

  1201-1013 Енглески језик британског 
и америчког говорног 
подручја кроз научну 
фантастику

45.000 45.000 0

  1201-1014 Радионица дизајна-израда 
накита

40.000 40.000 0

  1201-1015 Позоришна представа 
Врабац(пројекат)

400.000 400.000 0

  1201-1016 Спровођење јавног рада 
за особе са инвалидите-
том – пројекат

0 789.574 789.574

  1201-1017 Мала шваља – бесплатна 
радионица шивења и мо-
дерног дизајна (пројекат) 

0 50.000 50.000

  1201-1018 Реконструкција депоа 
Модерне галерије Центра 
за културу (пројекат) 

0 500.000 500.000

1301   Програм 14. Развој спорта 
и омладине

32.000.000 32.269.524 269.524

  1301-1001 Активности Савета за 
спорт (пројекат)

25.000.000 25.180.000 180.000

  1301-1002 Савет за младе(пројекат) 2.000.000 2.000.000 0

  1301-1003 Студентске награде-Савет 
за образовање (пројекат)

5.000.000 5.089.524 89.524

0602   Програм 15. Опште услуге 
локалне самоуправе

449.083.282 458.928.529 9.845.247

  0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина

304.533.210 312.179.348 7.646.138

  0602-0002 Функционисање месних 
заједница

51.583.732 51.809.070 225.338

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга 63.500.000 63.500.000 0

  0602-0004 Општинско јавно правоб-
ранилаштво

7.645.000 7.645.000 0
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  0602-0009 Текућа буџетска резерва 4.181.682 5.300.155 1.118.473

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1.000.000 1.000.000 0

  0602-0014 Управљање у ванредним 
ситуацијама

2.655.103 2.664.312 9.209

  0602-1009 Манифестације ГО 
(пројекат)

1.000.000 830.000 -170.000

  0602-1010 Самодопринос Араповац 2.880.000 2.953.982 73.982

  0602-1012 Канцеларија за национал-
не мањине ( пројекат)

300.000 300.000 0

  0602-1015 Дотације Црквеним 
Општинама

5.000.000 5.800.000 800.000

  0602-1016 Самодопринос МЗ Велики 
Црљени (пројекат)

4.504.555 4.646.662 142.107

  0602-1019 Савет за националне 
мањине(пројекат)

300.000 300.000 0

2101   Програм 16. Политички 
систем локалне самоу-
праве

61.444.000 63.550.255 2.106.255

  2101-0001 Функционисање 
скупштине

24.805.000 25.688.963 883.963

  2101-0002 Функционисање изврш-
них органа

35.922.000 35.242.000 -680.000

  2101-1001 Видовдан-Дан општине-
пројекат

717.000 17.000 -700.000

  2101-1002 Председнички избори 
2017 – пројекат

0 2.602.292 2.602.292

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 
ЈАВНИ РАСХОДИ 

1.343.722.823 1.392.936.498 49.213.675

Табелa циљева и индикатора програма, програмских ак-
тивности и пројеката налази се у прилогу 1. који je саставни 
део ове одлуке.

Планирана капитална улагања буџетских корисника за 
2017, 2018. и 2019. годину исказују се у прегледу у прилогу 2. 
и прилогу 2a. који су саставни део ове одлуке.

IV. Расходи за запослене и укупан број запослених 

Расходи за запослене

У оквиру укупно планираних расхода буџета Градске 
општине Лазаревац за 2017. годину, расходи за зараде изно-
се 210.556.507 динара у оквиру којих је планирана и испла-
та коначне зараде за децембар 2017. године. Смањење пла-
ниране масе за зараде у односу на Oдлуку о буџету износи 
5.845.160 динара. 

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2017. 
ГОДИНУ

Tабела 1.

Ред. 
Бр

Директни и индиректни 
корисници 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 локалне 

власти
143.695.000   165.100.613  

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

30.716.065   38.039.600 460.962

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

       

4 Месне заједнице   4.885.233   3.679.267
5 Дирекције основане од стране 

локалне власти
68.860.000      

6 Предшколске установе        

1 2 3 4 5 6
7 Јавна предузећа основана од 

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

       

8 Остали индиректни корисници 
буџета (навести називе) – Ту-
ристичка организација 

3.729.867   3.276.065  

9 Укупно за све кориснике буџет-
ских средстава 

247.000.932 4.885.233 206.416.278 4.140.229

Корекција масе зарада по корисницима износи:

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти

Одлука о 
буџету за 

2017.г

Одлука о реба-
лансу буџета за 

2017. год.
Разлика

1 2 3 4
Органи и организације локалне власти 174.979.872 165.100.613 -9.879.259
Прво Приградско Позориште 17.000.000 19.883.000 2.883.000
Центар за културу Лазаревац 16.133.462 18.617.562 2.484.100
Месне заједнице 5.012.268 3.679.267 -1.333.001
Туристичка организација ГО Лазаревац 3.276.065 3.276.065 0
УКУПНО 216.401.667 210.556.507 -5.845.160

Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују 
средства за плате у укупном износу и по корисницима при-
казан је у табели бр. 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 121 29 150
   Изабрана лица 0  9 9 
   Постављена лица 0  8  8 
   Запослени  121  12 133
2 Установе културе 27  23 50
3 Остале установе из области јавних 

служби које се финансирају из буџета 
(осим предшколских установа; навести 
назив: установа у области културе и сл.) 
Туристичка организација Лазаревац 

2  1 3

4 Месне заједнице 5 0 5
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 53 208

7 Предшколске установе 0 0 0
8 Привредна друштва и други облици 

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

0 0 0

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

0 0 0

10 Укупно за све кориснике буџетa 155 53 208

V. Средства резерве

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

– средства сталне резерве 1.000.000 динара и 
– средства текуће резерве 4.954.555 динара.

Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. јула 2017. године, на основу Закона о јавним пу-
тевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05,123/07, 101/11, 
93/12 и 104/13), члана 77. став 1. тачка 11. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), члана 7. Одлуке о улицама, локалним и некатегори-
саним путевима („Службени лист Града Београда”, бр. 3/01, 
15/05 и 29/07) и члана 24. Статута Градске општине Лаза-
ревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 
44/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НЕКАТЕ-
ГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о некатегорисаним путевима на подручју 

градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београ-
да”, број 33/17), у даљем тексту: одлука, у члану 20. став 1. 
брише се тачка 2). 

У истом члану и ставу, досадашња тачка 3) постаје тачка 2).

Члан 2.
У одлуци, после члана 22. додаје се ново поглавље VIIa и 

један нови члан 22а. који гласе: 

„VIIa. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22а.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспек-

тор је овлашћен, поред овлашћења прописаних законом, да 
изда прекршајни налог:

1. у фиксном износу од 80.000,00 динара правном лицу 
коме су поверени послови одржавања ако се не обезбеди 
редовно, периодично и ургентно одржавање некатегори-
саних путева на начин прописан одредбама чл. 15–18. ове 
одлуке;

2. у фиксном износу од 20.000,00 динара одговорном 
лицу у правном лицу за прекршај из тачке 1. овога става;

3. у фиксном износу од 10.000,00 динара физичком лицу 
ако поступа супротно одредбама чл. 19. и 20. ове одлуке;

4. у фиксном износу од 20.000,00 динара предузетнику и 
одговорном лицу у правном лицу ако поступа супротно од-
редбама чл. 19. и 20. ове одлуке;

5. у фиксном износу од 50.000,00 динара правном лицу 
ако поступа супротно одредбама чл. 19. и 20. ове одлуке.”

Члан 3.
Овлашћује се комисија за прописе Скупштине Градске 

општине Лазаревац да утврди пречишћен текст Одлуке о 
некатегорисаним путевима на подручју градске општине 
Лазаревац.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-212/2017, 14. јула 2017. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 14. јула 2017. године, на основу члана 26. Закона 
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), 
донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИ-

ШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе културе „Прво приград-

ско позориште Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 6/09 и 12/13), у даљем тексту: одлука, у чла-
ну 5. став 1. мења се и гласи:

„Основна делатност позоришта је 90.01 – извођачка 
уметност.”

Члан 2.
У члану 6. одлуке, став 1. мења се и гласи:
„Позориште може да обавља и друге делатности са 

циљем да рационално искоришћава средства и капацитете 
са којима располаже, као и да обезбеђује допунска финан-
сијска средства за своје пословање и то:

– 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности;
– 59.13 Дистрибуција кинематографских дела, аудио-ви-

зуелних дела и телевизијског програма;
– 59.14 Делатност приказивања кинематографских дела;
– 58.11 Издавање књига;
– 58.12 Издавање именика и адресара;
– 58.14 Издавање часописа и периодичних издања;
– 18.12 Остало штампање;
– 18.20 Умножавање снимљених записа;
– 79.12 Делатност тур-оператора;
– 73.11 Делатност рекламних агенција;
– 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности.”

Члан 3.
У одлуци, члан 11а. мења се и гласи:

„Члан 11а.
Директора позоришта именује Скупштина оснивача, на 

основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године и може бити поново именован.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спрово-
ди Управни одбор позоришта, у складу са законом.

Кандидат за директора позоришта мора имати високо 
образовање и најмање пет година радног искуства у струци. 
Остали услови за избор кандидата за директора позоришта 
утврђују се Статутом позоришта.

Кандидат за директора дужан је да предложи пограм 
рада и развоја позоришта, као саставни део конкурсне до-
кументације.”

Члан 4.
У члану 11б. став 1. одлуке, речи: „у складу са законом”, 

замењују се речима: „у случају када директору престане 
дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за 
директора није успео.”

У истом члану, после става 2, додају се два нова става 
који гласе:

„Вршилац дужности директора мора да испуњава услове 
за избор кандидата за директора из члана 11а. став 3. одлуке. 
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Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и 
овлашћења директора.”

Члан 5.
У члану 11в. одлуке, став 2. мења се и гласи:
„Скупштина оснивача разрешиће директора позоришта 

пре истека мандата:
1. на лични захтев;
2. ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3. ако нестручним, неправилним и несавесним радом 

проузрокује већу штету позоришту или тако занемарује 
или несавесно извршава своје обавезе да су настале или 
могу настати веће сметње у раду позоришта;

4. ако је против њега покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужности ди-
ректора, односно ако је правноснажном судском одлуком 
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за оба-
вљање дужности директора позоришта;

5. из других разлога утврђених законом или Статутом 
позоришта.”

Члан 6.
У Одлуци, после члана 12б. додаје се нови члан 12в. који 

гласи:

„Члан 12в.
Дужност члана Управног одбора позоришта престаје ис-

теком мандата и разрешењем.
Скупштина оснивача разрешиће члана Управног одбора 

позоришта пре истека мандата:
1. на лични захтев;
2. ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3. ако је против њега покренут кривични поступак за 

дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 
Управног одбора, односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности члана Управног одбора позоришта;

4. из других разлога утврђених законом или Статутом 
позоришта.”

Члан 7.
У одлуци, после члана 13б. додаје се нови члан 13в. који 

гласи:

„Члан 13в.
Дужност члана Надзорног одбора позоришта престаје 

истеком мандата и разрешењем.
Скупштина оснивача разрешиће члана Надзорног одбо-

ра позоришта пре истека мандата:
1. на лични захтев;
2. ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3. ако је против њега покренут кривични поступак за 

дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 
Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности члана Надзорног одбора позоришта;

4. из других разлога утврђених законом или статутом 
позоришта.”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Управни одбор позоришта ће ускладити Статут позори-

шта са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу одлуке.

Члан 9.
Директор позоришта именован у складу са прописима 

који су били на снази до ступања на снагу ове одлуке наста-
вља са радом до истека периода на који је именован.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-212/2017, 14. јула 2017. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 14. јула 2017. године, на основу члана 38. став 2. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), 
донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИ-

ВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Покреће се поступак и расписује јавни конкурс за 
избор директора Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац”, Лазаревац (у даљем тексту: јавно предузеће).

2. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће се на 
основу огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, 
чији текст је саставни део ове одлуке.

3. Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Службеном 
гласнику РС” у року од осам дана од дана доношења ове од-
луке, у „Службеном листу Града Београда” и дневним нови-
нама „Данас”.

Након објављивања у „Службеном гласнику РС”, оглас о 
јавном конкурсу објавиће се и на интернет-страници Град-
ске општине Лазаревац уз навођење дана када је оглас о јав-
ном конкурсу објављен у „Службеном гласнику РС”.

4. Јавни конкурс из тачке 1. ове одлуке спровешће ко-
мисија за спровођење јавног конкурса за избор директора 
јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаре-
вац образована решењем Скупштине Градске општине Ла-
заревац III-09 број 06-102/2017 од 11. априла 2017. године 
(у даљем тексту: комисија), у складу са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

5. По спроведеном изборном поступку комисија ће сас-
тавити ранг листу са највише три кандидата која су са нај-
бољим резултатом испунила мерила за избор директора 
јавног предузећа и доставити је са записником о спроведе-
ном изборном поступку Већу Градске општине Лазаревац.

Веће Градске општине Лазаревац припремиће предлог 
акта о именовању првог кандидата са ранг-листе за дирек-
тора и доставити га Скупштини Градске општине Лазаре-
вац на одлучивање. 
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6. Акт о именовању директора јавног предузећа, са об-
разложењем, објавиће се у „Службеном гласнику РС”, у 
„Службеном листу Града Београда” и на интернет-страни-
ци Градске општине Лазаревац.

7. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-212/2017, 14. јула 2017. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

На основу члана 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 
III-09 број 06-212/2017 од 14. јула 2017. године, Скупштина 
Градске општине Лазаревац, оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КО-

МУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
 
I. Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно преду-

зеће за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац. 
Скраћено пословно име предузећа је: ЈПКП „Лазаревац”, 

Лазаревац.
Седиште предузећа је у Лазаревцу, Ул. Николе Вујачића 

бр. 28.
Матични број предузећа је 07013922, а ПИБ 102129944.
Претежна делатност предузећа је: 36.00 скупљање, пре-

чишћавање и дистрибуција воде.
II. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа за комуналну привреду „Ла-

заревац”, Лазаревац.
Директор се именује на период од четири године.
III. Место рада:
Лазаревац, Ул. Николе Вујачића бр. 28.
IV. Услови за именовање директора:
Кандидат за директора јавног предузећа мора да ис-

пуњава следеће услове:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2.;

4. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за 

именовање директора јавног предузећа оцењују се у избор-
ном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете 
уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада 
јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује прав-
ни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, 
број 65/16).

V. Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву са биографијом кандидати прилажу доказе о ис-
пуњености услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то:

– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама);

– уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад);

– уверење о држављанству РС (не старије од шест месе-
ци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику РС”);

– диплому о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима 

за које се захтева високо образовање (потврде или други акти из 
којих се доказује колико лице има радног искуства на послови-
ма за које се захтева условом постављено високо образовање);

– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа (по-
тврде или други акти из којих се доказује колико лице има 
радног искуства на пословима који су повезани са послови-
ма јавног предузећа);

– исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује колико лице има радног искуства у орга-
низовању рада и вођењу послова);

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлеж-
ног органа да му нису изречене мере безбедности у складу 
са законом којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи,

– обавезно психијатријско лечење на слободи,
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара,
– забрана вршења позива, делатности и дужности, 
(не старија од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”);
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач Градска општина Лазаревац одбацује закључком 
против кога није допуштена посебна жалба.
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VI. Рок за подношење пријаве и адреса на коју се подно-
се пријаве

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављи-
вања овог конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Пријава на јавни конкурс, са доказима о испуњености 
услова, подноси се препорученом пошиљком путем поште 
или преко писарнице Управе Градске општине Лазаревац, у 
затвореној коверти на адресу:

Скупштина Градске општине Лазаревац,
Комисији за спровођење јавног конкурса 

за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач Градска општина Лазаревац,

са назнаком: Пријава на јавни конкурс 
за избор директора Јавног предузећа 

за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
Карађорђева број 42 11550 Лазаревац

VII. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу је Душан Јевремовић, дипл. правник (телефон: 
011/8120-211 и 065/8364-345), сваког радног дана од 8,00 до 
14,00 часова.

VIII. Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном 
гласнику РС”, у „Службеном листу Града Београда”, у дне-
вним новинама „Данас” и на интернет-страници Градске 
општине Лазаревац. 

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. јула 2017. године, на основу члана 24. тачка 6а. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА

1. Разрешава се функције вршиоца дужности директо-
ра Јавног предузећа за изградњу Лазаревца Слободан Гња-
товић, дипл. грађ. инж. из Лазаревца, са даном доношења 
решења, због именовања директора Јавног предузећа за из-
градњу Лазаревца по спроведеном јавном конкурсу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-212/2017, јула 2017. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. јула 2017. године, на основу члана 24. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) 
и члана 24. став 1. тачка 6а. Статута Градске општине Лаза-
ревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 
44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА 

1. Именује се Милан Платанић, дипл. грађ. инж. из Ла-
заревца, за директора Јавног предузећа за изградњу Лаза-

ревца, на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику РС”, у 
„Службеном листу Града Београда” и на интернет-страни-
ци Градске општине Лазаревац.

О б р а з л ож е њ е

Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16) прописано је да ди-
ректора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује орган одређен статутом јединице ло-
калне самоуправе, на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса.

Чланом 24. став 1. тачка 6а. Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10 и 44/13) прописано је да Скупштина Градске општине, 
у складу са законом, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа чији је оснивач.

Скупштина Градске општине Лазаревац донела је Одлу-
ку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 
предузећа за изградњу Лазаревца III-09 број 06-130/2017 од 
16. маја 2017. године којом је покренут поступак за избор 
директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца. Текст 
огласа о јавном конкурсу објављен је у „Службеном гласни-
ку РС”, број 48/17 од 19. маја 2017. године, у „Службеном 
листу Града Београда”, број 28/17 од 18. маја 2017. године, у 
дневним новинама „Данас” од 19. маја 2017. године, и на ин-
тернет-страници Градске општине Лазаревац. 

Оглас о јавном конкурсу, између осталог, садржао је ус-
лове за именовање директора јавног предузећа и податке о 
доказима који се прилажу уз пријаву, као и да ће се струч-
на оспособљеност, знања и вештине кандидата за имено-
вање директора јавног предузећа оцењивати у изборном 
поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз 
пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама 
рада јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује 
правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа („Службени гла-
сник РС”, број 65/16).

Пријаве на јавни конкурс могле су да се подносе коми-
сији за спровођење јавног конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац 
у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 
„Службеном гласнику РС”.

По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, 
Комисија је на седници одржаној 21. јуна 2017. године кон-
статовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног 
предузећа за изградњу Лазаревца благовремено поднете две 
пријаве. На истој седници, комисија је прегледала приспеле 
пријаве и доказе који су приложени уз пријаве и саставила 

Списак кандидата за избор директора Јавног предузећа 
за изградњу Лазаревца међу којима се спроводи изборни 
поступак:

1. Милан Платанић, дипл. грађ. инж. из Лазаревца,
2. Бранко Борић, дипл. инж. архитектуре из Лазаревца.
Комисија је на истој седници одлучила да ће изборни 

поступак међу кандидатима отпочети 3. јула 2017. године, 
са почетком у 12,00 часова. Писано обавештење о датуму, 
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месту и времену отпочињања изборног поступка доставље-
но је кандидату Милану Платанићу 22. јуна 2017. године, а 
кандидату Бранку Борићу 23. јуна 2017. године. 

Комисија је на седници одржаној 27. јуна 2017. године, у 
складу са чланом 4. став 4. Уредбе о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа, припремила питања за усмену 
проверу стручне оспособљености, знања и вештина кан-
дидата и одредила стручна лица која ће извршити проверу 
знања страних језика, проверу познавања рада на рачунару 
и проверу вештина кандидата.

Изборни поступак отпочео је 3. јула 2017. године у 12,00 
часова у присуству свих пет чланова комисије за спро-
вођење јавног конкурса за избор директора јавних преду-
зећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац .

На самом почетку изборног поступка комисија је кон-
статовала да је кандидат Бранко Борић, дипл. инж. архитек-
туре из Лазаревца повукао своју пријаву на јавни конкурс 
дана 30. јуна 2017. године. Изборни поступак настављен 
је провером и оценом стручне оспособљености, знања и 
вештина јединог преосталог кандидата Милана Платанића, 
дипл. грађ. инж. из Лазаревца. 

Проверу стручне оспособљености, проверу знања, осим 
знања страних језика и познавања рада на рачунару, и про-
веру вештине комуникације у међуљудским односима кан-
дидата Милана Платанића обавила је Комисијa, у складу са 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Провера знања енглеског и руског језика; провера по-
знавања рада на рачунару и провера вештина кандидата 
(осим провере вештине комуникације у међуљудским од-
носима) извршена је, у складу са уредбом, од стране струч-
них лица који су комисији доставили писане налазе са ква-
лификацијом знања, односно вештина кандидата Милана 
Платанића ознаком „у потпуности задовољава”. 

Након спроведеног изборног поступка, комисија је са-
ставила

РАНГ-ЛИСТУ
КАНДИДАТА КОЈИ СУ СА НАЈБОЉИМ РЕЗУЛТАТОМ 
ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА 

Ред. бр. Име и презиме кандидата Просечна оцена

1. Милан Платанић, дипл. грађ. инж, из Лазаревца 2,61

Ранг-листу, са записником о спроведеном изборном 
поступку за избор директора Јавног предузећа за изградњу 
Лазаревца, комисија за спровођење јавног конкурса за из-
бор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска 
општина Лазаревац доставила је Већу Градске општине Ла-
заревац у циљу припреме предлога акта о именовању ди-
ректора. 

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 
11. јула 2017. године, на основу члана 41. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и тачке 5. 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног предузећа за изградњу Лазаревца („Службени лист 
Града Београда”, број 28/17), утврдило је предлог Решења о 
именовању директора Јавног предузећа за изградњу Лаза-
ревца, и доставило га Скупштини Градске општине Лазаре-
вац на усвајање.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седни-
ци одржаној 14. јула 2017. године усвојила је предлог Већа 
Градске општине Лазаревац и донела решење као што гласи 
у диспозитиву.

Ово решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: против овог решења може 

се поднети тужба Вишем суду у Београду у року од 30 дана 
од дана достављања решења.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-212/2017, 14. јула 2017. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. јула 2017. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧ-
КЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да je Снежани Гајић, професору разред-
не наставе из Лазаревца, престала функција директора ту-
ристичке организације Градске општине Лазаревац са 27. ју-
ном 2017. године, због истека периода на који је именована. 

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-212/2017, 14. јула 2017. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. јула 2017. године, на основу члана 39. став 5. За-
кона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 
99/11 – др. закон, 93/12 и 84/15), члана 24. став 1. тачка 6. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 37. Статута 
Туристичке организације Градске општине Лазаревац број 
1/2013 од 12. јула 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Снежана Гајић, професор разредне наставе 
из Лазаревца, за вршиоца дужности директора Туристич-
ке организације Градске општине Лазаревац, на период од 
шест месеци.

2. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овла-
шћења директора.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-212/2017, 14. јула 2017. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.



Број 53 – 68 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 17. јул 2017.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о отпису потраживања доспелих за период 
од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31. август 2015. године по основу 
неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП 
„Мостоградња” а.д. из Београда која је објављена у „Службеном листу Града Београда”, број 44 од 30. јуна 2017. године, пот-
крала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. СЕПТЕМБРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИ-
НЕ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХНА ДАН 31. АВГУСТ 2015. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕ-
НИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИ-

ВРЕДНОГ ДРУШТВА ГП „МОСТОГРАДЊА” А.Д. ИЗ БЕОГРАДА

У Одлуци о отпису потраживања доспелих за период  од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потра-
живања доспелих 31. августа 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда 
у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП „Мостоградња” а.д. из Београда („Службени лист Града Београда”, број 
44/17), у члану 1, у тачки 1) уместо броја: „117.352,95” треба да стоји број: „117.298.352,95”.

Из Скупштине Града Београда

ИСПРАВКЕ
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Правилник о изменама и допунама Правилника 
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Акти градских општина
ЛАЗАРЕВАЦ

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Ла-
заревац за 2017. годину  – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о некате-
горисаним путевима на подручју Градске општине 
Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  63
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Страна

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног предузећа за комуналну привреду 
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Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Туристичке организације Градске општине Ла-
заревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  67 

Исправке
Исправка Одлуке о отпису потраживања доспе-

лих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. 
године и конверзији потраживања доспелих 31. ав-
густа 2015. године по основу неизмирених извор-
них и уступљених јавних прихода Града Београда 
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