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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕОГРАДА 2021.
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна Генералног плана Београда 2021. (у даљем тексту план).
2. Израда Измена и допуна Генералног плана Београда
2021. поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 којe је дужнo да нацрт плана изради у року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за израду Измена и допуна Генералног плана
Београда 2021. обезбедиће се из буџета града Београда.
3. Оквирном границом Измена и допуна Генералног
плана Београда 2021. обухваћена је територија дванаест
градских општина, и то цела територија градских општина:
Врачар, Звездара, Нови Београд, Савски венац, Стари град,
Чукарица, Раковица и делови територија градских општина: Земун, Вождовац, Палилула, Сурчин и Гроцка који су
обухваћени границом Генералног плана Београда 2021.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чл. 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке
о изради Измена и допуна Генералног плана Београда 2021.
(„Службени лист града Београда”, број 36/14).

Цена 265 динара

Израда плана поверава се предузећу ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30 које је
дужно да нацрт плана изради у року од 30 (тридесет) дана
од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за израду Измена и допуна Генералног плана Београда 2021. обезбедиће се
из буџета града Београда.
Оквирном границом Измена и допуна Генералног плана
Београда 2021. обухваћена је територија дванаест градских
општина, и то цела територија градских општина: Врачар,
Звездара, Нови Београд, Савски венац, Стари град, Чукарица, Раковица и делови територија градских општина: Земун,
Вождовац, Палилула, Сурчин и Гроцка који су обухваћени
границом Генералног плана Београда 2021.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члан 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-13/14 од 12. маја 2014.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-26/2014-V-04 од 19. маја 2014. године) и ЈКП Зеленило
– Београд (допис бр. 4136/2 од 3. јуна 2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да се може донети Решење
о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП
„Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом
решења о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-13/14, 13. јуна 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОКОВЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КОЧЕ
КАПЕТАНА, ЊЕГОШЕВЕ, КУРСУЛИНЕ И МАКЕНЗИЈЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за блокове између улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве, градска општина Врачар (у даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „MARKOM PROJECT LINE” д.о.о. из Београда, Господара Вучића 180 којe је дужнo да нацрт плана изради у
року од 10 (десет) месеци од дана ступања на снагу oдлуке.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
Предузеће за унутрашњу и спољну трговину А.С.Л. д.о.о. из
Београда, Андре Николића 2а.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Врачар између
улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве,
укључујући и регулацију наведених саобраћајница, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 3 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно
нацрта плана.
4. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана детаљне регулације приступа
се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за
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блокове између улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве, Градска општина Врачар („Службени
лист града Београда”, број 36/14).
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
„MARKOM PROJECT LINE” д.о.о. из Београда, Господара
Вучића 180 које је дужно да нацрт плана изради у року од 10
(десет) месеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства
за израду плана детаљне регулације обезбедиће Предузеће
за унутрашњу и спољну трговину А.С.Л. д.о.о. из Београда,
Андре Николића 2а.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Врачар између
улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве,
укључујући и регулацију наведених саобраћајница, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 3 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно
нацрта плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-16/14 од 12. маја 2014.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-23/2014-V-04 од 19. маја 2014. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 4138/2 од 3. маја 2014. године)
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП
„Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом
решења о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-16/14, 13. јуна 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „ВИНЧА”, ГРАДСКА ОПШТИНА
ГРОЦКА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка (у даљем тексту:
план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник СР”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка, део је документације која се прилаже уз план.
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5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30.
Носилац израде нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у року од 8 (осам) месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицaја планираних намена на животну средину плана
детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска
општина Гроцка обезбедиће Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Београд, 27.
марта бр. 43–45.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник СР”, бр. 135/04,
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник СР”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације санитарне депоније
„Винча”, градска општина Гроцка („Службени лист града
Београда”, број 36/14).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду
територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка, садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-14/14 од 12. маја 2014. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је
на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина
Гроцка, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу
за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-25/2014-V-04 од 19. маја 2014. год.), ЈКП Зеленило
– Београд (допис бр. 4139/2 од 22. маја 2014. године), ЈКП
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 21616/1
од 2. јуна 2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 020-1225/2 од 3. јуна 2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да се може донети решење о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року,
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10) сматра да су сагласни са предлогом решења
о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-14/2014, 13. јуна 2014. године.
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ГОРИВОМ У БУЛЕВАРУ МИХАЈЛА ПУПИНА Б.Б.,
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина
б.б, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

26. јун 2014.

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла
Пупина б.б., градска општина Нови Београд, део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се
ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева
бр. 30,
Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у року од 5 (пет) месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицaја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина б.б, градска општина Нови
Београд, обезбедиће предузеће НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина б.б.,
градска општина Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 36/14).

26. јун 2014.
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду
територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у
Булевару Михајла Пупина б.б., градска општина Нови Београд, садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-15/14 од 12. маја 2014. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је
на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у
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Булевару Михајла Пупина б.б., градска општина Нови Београд, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленилу –
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-24/2014-V-04 од 19. маја 2014. године), ЈКП „Зеленило
– Београд” (допис бр. 4137/2 од 22. маја 2014. године) и ЈКП
Београдски водовод и канализација (допис бр. 21611/1 од 2.
јуна 2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да
се може донети решење о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су
сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-15/2014, 13. јуна 2014. године.
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР
Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. јуна 2014. године на основу члана 15. став. 1. тачка 1. Статута градске општине Врачар („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и
29/13) и члана 133. Пословника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, број 15/11 –
пречишћен текст, 6/12, 35/12 и 44/12), донела

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2014-VIII/3, 26. јуна 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
У Пословнику Скупштине градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, број 15/11 – пречишћен
текст, 6/12, 35/12 и 44/12), у члану 45. ст. 2. и 3. мењају се и
гласе:
„Одборничку групу чине одборници/одборнице који/
које припадају једној политичкој странци, коалицији странака, другој политичкој организацији која има најмање три
одборника/одборнице.
Одборничку групу од најмање три члана/чланице могу
удруживањем да образују и одборници/одборнице који/
које припадају политичкој странци, коалицији странака
или другој политичкој организацији које имају мање од три
одборника/одборнице и одборници/одборнице који/које су
изабрани/изабране на предлог групе грађана.”
У истом члану став 4. брише се, а досадашњи ставови
„5”, „6” и „7” постају ставови „4”, „5” и „6”.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13),
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 15. став 1.
тачка 2. Статута градске општине Врачар („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и
29/13) донела

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета градске општине
Врачар у 2014. години, утврђују се у износу од 381.152.871,00
динар.

Број 56 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 2.
Приходи и примања из члана 1. став 1. ове одлуке
састоје се од прихода и примања утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина
и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години.
Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања
за 2014. годину утврђени су у следећим износима, и то:

26. јун 2014.
Економска
класификација

Опис
1.4. Субвенције

45

1.5. Социјална заштита из буџета

47

5.802.581,00

1.6. Остали расходи

48

46.489.866,00

1.7. Резерве

49

3.158.869,00

2. Трансфери

46

11.093.369,00

5

22.358.800,00

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине
(осим 6211)

62

Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања
1. Примања по основу отплате кредита и
продаје финансијске имовине

92

2. Задуживање
А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака

91

Износ у динарима

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

406.700.779,00

2.2. Задуживање код страних кредитора

912

1.1. Текући приходи у чему :

406.700.779,00

– буџетска средства

381.152.871,00

– сопствени приходи
– донације

469.500,00

– трансфери

25.078.408,00

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине

-

Износ у динарима

Отплата дуга и набавка финансијске имовине
3. Отплата дуга

61

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

4. Набавка финансијске имовине

6211

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

451.757.994,00

Вишак прихода из ранијих година класа 3,
извори финансирања 13 и 15, и то:

2.1. Текући расходи у чему:

429.399.194,00

33.041.846,00 динара – извор финансирања 13

– текући буџетски расходи

403.851.286,00

12.015.369,00 динара – извор финансирања 15

3

45.057.215,00

– расходи из сопствених прихода
– донације

469.500,00

– трансфери

25.078.408,00

2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:

22.358.800,00

– текући буџетски издаци

22.358.800,00

Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по
основним наменама за 2014. годину утврђени су у следећим
износима, и то:
Приходи и примања буџета

– издаци из сопствених прихода
– донације
Буџетски суфицит/дефицит

-45.057.215,00

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

Извор Економска
фин.
клас.

Врста прихода

1.

2.

01

711

Порез на зараде

01

713

Порез на имовину

07

733

Текући наменски трансфери од Републике у
2014. години

20.000,00

07

733

Текући наменски трансфери од Града у 2014.
години

25.058.408,00

Издаци за отплату главнице дуга

01

741

Камате

7.000.000,00

Издаци за набавку финансијске имовине

01

742

Општинске административне таксе

1.700.000,00

01

742

Приходи које својом делатношћу остварују
општински органи

Укупан фискални суфицит/дефицит

-45.057.215,00

Б. Рачун финансирања
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

45.057.215,00

Нето финансирање

45.057.215,00

Опис

Економска
класификација

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

Износ у динарима

71

282.043.063,00

1.1. Порез на зараде

711

182.378.830,00

1.2. Самодопринос

4.
182.378.830,00
76.633.227,00

150.000,00

01

742

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

23.017.525,00

01

742

Приходи од продаје добара и услуга од стране
тржишних организација у корист нивоа
општина

16.000.000,00

01

743

Приходи од новчаних казни

01

743

Приходи од мандатних казни

08

744

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица (донације) у 2014. години

406.700.779,00

1. Порески приходи

3.

План I-XII 2014.

360.500,00
50.000,00
469.500,00

711180

13.481,00

1.3. Порез на имовину

713

76.633.227,00

01

745

Остали приходи у корист нивоа општина

1.600.000,00

1.4. Остали порески приходи-ПДВ на закуп
који је наплаћен кроз закупнину

742

23.017.525,00

01

772

Меморандумске ставке

2.736.383,00

74

96.373.425,00

Укупно текући приходи без трансфера и
донација

741,742,743,745

26.860.500,00

Текући приходи од трансфера и донација

742

69.512.925,00

I Укупни текући приходи

2. Непорески приходи, у чему :
– разни приходи
– приходи од давања у закуп објеката
3. Донације

744

469.500,00

01

742

4. Трансфери

733

25.078.408,00

01

711181

5. Меморандумске ставке

772

2.736.383,00

6. Примања од продаје нефинансијске
имовине

8

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине
1. Текући расходи

451.757.994,00
4

429.399.194,00

1.1. Расходи за запослене

41

229.559.120,00

1.2. Коришћење роба и услуга

42

133.121.389,00

1.3. Отплата камата

44

174.000,00

Приходи од давања у закуп објеката
Самодопринос
II Укупни наменски приходи

311.626.465,00
25.547.908,00
337.174.373,00
69.512.925,00
13.481,00
69.526.406,00

01

8

Примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

01

9

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

0,00

III Укупна примања

15

321

0,00

IV укупни текући приходи, наменски приходи
и примања (I+II+III)

406.700.779,00

Пренети неутрошени наменски трансфери од
града и републике из 2013. и ранијих година

5.977.069,00

26. јун 2014.
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1.

2.

15

321

Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације)
из 2013. и ранијих година

3.

6.038.300,00

4.

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног
суфицита из 2013. и ранијих година

13

321

13

321

1

2

Број 56 – 7
3

4

5(3+4)

46 Трансфери осталим нивоима
власти

10.065.824,00

1.027.545,00

11.093.369,00

463 Трансфери осталим нивоима
власти

6.769.432,00

1.027.545,00

7.796.977,00

4.920.844,00
1.428.077,00

465 Остале текуће дотације и
трансфери

3.296.392,00

Пренета неутрошена средства распоређеног
закупа из 2013. године

26.692.925,00

47 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.169.071,00

Пренета неутрошена средства распоређеног
закупа из 2012. и ранијих година

933.000,00

45.057.215,00

472 Накнаде из буџета за децу и
породицу

933.000,00

V Укупна пренета средства

472 Накнаде из буџета у случају
смрти

120.000,00

120.000,00

Укупни приходи и примања (IV+V)

451.757.994,00

472 Накнаде из буџета за образовање

Расходи и издаци

472 Накнаде из буџета
Е.К.

Опис

1

2

Средства из
Укупан оквир
осталих
Укупни расходи
I-XII 2014.
извора I-XII I-XII 2014. године
године
2014. године
3

4

5(3+4)

41 Расходи за запослене

229.113.020,00
178.995.140,00

178.995.140,00

32.044.180,00

32.044.180,00

483 Новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела

583.800,00

583.800,00

5.844.139,00

5.844.139,00

484 Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене

8.393.663,00

416 Награде запосленима
и остали посебни
расходи

2.674.506,00

417 Одборнички додатак

229.559.120,00

481 Дотације политичким
странкама

411 Плате и додаци запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца

446.100,00

481 Дотације невладиним организацијама

8.393.663,00
446.100,00

3.120.606,00

577.592,00

577.592,00

42 Коришћење услуга и роба

81.722.029,00 51.399.360,00

133.121.389,00

421 Стални трошкови

19.956.180,00 10.660.000,00

30.616.180,00

422 Трошкови путовања

250.000,00

423 Услуге по уговору

15.686.550,00

424 Специјализоване услуге

488.000,00

425 Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјал)
426 Материјал

250.000,00
5.267.881,00

20.954.431,00

5.140.540,00

5.628.540,00

40.613.493,00 30.138.876,00

70.752.369,00

4.727.806,00

192.063,00

4.919.869,00

0,00

174.000,00

44 Отплата домаћих камата

174.000,00

441 Отплата домаћих камата

76.025,00

76.025,00

444 Пратећи трошкови задуживања

97.975,00

97.975,00

482 Порези, обавезне таксе и
казне и ПДВ

49 Резерве

3.633.510,00

3.613.510,00
1.116.071,00

48 Остали расходи

3.296.392,00
5.802.581,00

3.613.510,00

20.000,00

1.136.071,00

32.870.058,00 13.619.808,00

46.489.866,00

1.375.000,00

1.375.000,00

457.202,00

457.202,00

29.176.860,00

29.176.860,00

1.539.296,00 13.619.808,00
321.700,00

3.158.869,00

15.159.104,00
321.700,00

0,00

3.158.869,00

499 Стална резерва

100.000,00

100.000,00

499 Текућа резерва

3.058.869,00

3.058.869,00

5

Издаци за нефинансијску
имовину

51 Основна средства

21.880.000,00

478.800,00

22.358.800,00

21.880.000,00

478.800,00

22.358.800,00

511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема

21.800.000,00

515 Нематеријална имовина
Укупно

80.000,00

21.800.000,00
478.800,00

558.800,00

381.152.871,00 70.605.123,00

451.757.994,00

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 45.057.215,00 динара из члана 3. ове одлуке,
биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 3. ове одлуке распоређују се према
принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са економском, функционалном и класификацијом према
изворима финансирања, на следеће кориснике:

Раздео

Глава

Функција

Извор фин.

Екон.клас.

Позиција

Подпозиција

Посебан део буџета за период I–ХII 2014. године

1

2

3

4

5

6

7

1

1

ОПИС

8

СРЕДСТВА
УКУПАН ОКВИР
УКУПНИ РАСХОДИ
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
I-XII 2014. ГОДИНЕ
I-XII 2014. ГОДИНЕ
I-XII 2014. ГОДИНЕ
9

10

11

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.899.430,00

6.899.430,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.235.000,00

1.235.000,00

414

Социјална давања запосленима

768.188,00

768.188,00

415

Накнаде трошкова за запослене

152.675,00

152.675,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

417
422

39.161,00

39.161,00

Одборнички додатак

577.592,00

577.592,00

Трошкови путовања

80.000,00

80.000,00

Број 56 – 8
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

9

10

Услуге по уговору

633.546,00

633.546,00

426

Материјал

184.576,00

184.576,00

Приходи из буџета

10.570.168,00

10.570.168,00

Укупно за функцију 110:

10.570.168,00

10.570.168,00

Приходи из буџета

10.570.168,00

10.570.168,00

Укупно за раздео 1:

10.570.168,00

10.570.168,00

3.926.586,00

3.926.586,00

Социјални доприноси на терет послодавца

702.860,00

702.860,00
100.000,00
103.550,00

01

–

–

Извори финансирања за Раздео 1:
01
1

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
111

Извршни и законодавни органи
411
412
414

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјална давања запосленима

100.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

103.550,00

422

Трошкови путовања

423
426

25.000,00

25.000,00

Услуге по уговору

157.610,00

157.610,00

Материјал

585.052,00

585.052,00

Приходи из буџета

5.600.658,00

5.600.658,00

Укупно за функцију 111:

5.600.658,00

5.600.658,00

Приходи из буџета

5.600.658,00

5.600.658,00

Укупно за раздео 2:

5.600.658,00

5.600.658,00

16.306.944,00

16.306.944,00

2.918.987,00

2.918.987,00

–

Извори финансирања за функцију 111:
01

–

Извори финансирања за Раздео 2:
01
3

1

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
111

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

395.500,00

395.500,00

415

Накнаде трошкова за запослене

461.300,00

461.300,00

422

Трошкови путовања

10.000,00

10.000,00

423

Услуге по уговору

10.000,00

10.000,00

Приходи из буџета

20.102.731,00

20.102.731,00

Укупно за функцију 111:

20.102.731,00

20.102.731,00

Приходи из буџета

20.102.731,00

20.102.731,00

Укупно за раздео 3:

20.102.731,00

20.102.731,00

–

Извори финансирања за функцију 111:
01

–

Извори финансирања за Раздео 3:
01
4

1

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР
330

Судови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.135.655,00

6.135.655,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.098.284,00

1.098.284,00

414

Социјална давања запосленима

574.362,00

574.362,00

415

Накнаде трошкова за запослене

155.373,00

155.373,00

59.727,00

59.727,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

422

Трошкови путовања

423
426

5.000,00

5.000,00

Услуге по уговору

10.000,00

10.000,00

Материјал

57.690,00

57.690,00

Приходи из буџета

8.096.091,00

8.096.091,00

Укупно за функцију 330:

8.096.091,00

8.096.091,00

Приходи из буџета

8.096.091,00

8.096.091,00

Укупно за раздео 4:

8.096.091,00

8.096.091,00

1.721.246,00

1.721.246,00

308.105,00

308.105,00

92.478,00

92.478,00

–

Извори финансирања за функцију 330:
01

–

Извори финансирања за Раздео 4:
01
5

11

423

Извори финансирања за функцију 110:

2

26. јун 2014.

1

ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
330

Судови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

26. јун 2014.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

415

Накнаде трошкова за запослене

422

Трошкови путовања

9

Број 56 – 9
10

11

51.791,00

51.791,00

5.000,00

5.000,00

Приходи из буџета

2.178.620,00

2.178.620,00

Укупно за функцију 330:

2.178.620,00

2.178.620,00

Приходи из буџета

2.178.620,00

2.178.620,00

Укупно за раздео 5:

2.178.620,00

2.178.620,00

125.705.279,00

125.705.279,00

22.504.944,00

22.504.944,00

–

Извори финансирања за функцију 330:
01

–

Извори финансирања за Раздео 5:
01
6

1

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
410

Општи економски и комерцијални послови по питању рада и
остали послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

503.800,00

503.800,00
3.803.611,00
6.176.974,00

414

Социјална давања запосленима

3.803.611,00

415

Накнаде трошкова за запослене

6.176.974,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

14.302.180,00

1

Стални трошкови

13.962.680,00

2

Стални трошкови

339.500,00

3

Стални трошкови

335.618,00

335.618,00
10.660.000,00

24.962.180,00
13.962.680,00
339.500,00

10.660.000,00

10.660.000,00

422

Трошкови путовања

50.000,00

50.000,00

423

Услуге по уговору

10.840.605,00

10.840.605,00

Услуге по уговору

1
424
1
425

10.840.605,00

10.840.605,00

Специјализоване услуге

105.000,00

105.000,00

Специјализоване услуге

105.000,00

105.000,00

Текуће поправке и одржавање

2.280.000,00

1

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године

2.280.000,00

2

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2012. године

112.229,00

112.229,00

3

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2012. године за постављање рампи за лакше кретање особа
са инвалидитетом

600.000,00

600.000,00

4

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2012. године за побољшање услова рада Полицијске управе
Врачар

240.000,00

240.000,00

5

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2012. године и ранијих година

7.500.000,00

7.500.000,00

Материјал

3.520.488,00

3.520.488,00

1

Материјал

3.520.488,00

3.520.488,00

426

8.452.229,00

10.732.229,00
2.280.000,00

441

Отплата домаћих камата

76.025,00

76.025,00

444

Пратећи трошкови задуживања

97.975,00

97.975,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

38.500,00

38.500,00

511

Зграде и грађевински објекти

–

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа
из 2014. године

–

1
512
1
515
1

Машине и опрема

21.700.000,00

21.700.000,00

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2014.
године

21.700.000,00

21.700.000,00

Нематеријална имовина

478.800,00

478.800,00

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из
2012. године за набавку софтвера за плате

478.800,00

478.800,00
–

Извори финансирања за функцију 410:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

212.040.999,00
10.660.000,00

10.660.000,00

8.931.029,00

8.931.029,00

212.040.999,00

19.591.029,00

231.632.028,00

Услуге по уговору

751.504,00

1.311.367,00

2.062.871,00

Услуге по уговору

488.198,00

Укупно за функцију 410:
411

212.040.999,00

Општи економски и комерцијални послови
423
1
2

Услуге по уговору – распоређени суфицит из 2012. године за
стручно оспособљавање и усавршавање – „БГ пракса” и финансирање сличних пројеката из области запошљавања и културе

488.198,00
82.356,00

82.356,00

Број 56 – 10
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

3

10

11
12.000,00

12.000,00

1.217.011,00

1.217.011,00

5.1 Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од
Града из ранијих година

7.376,00

7.376,00

5.2 Услуге по уговору – пренети трансфер од Града за реализацију
пројекта „еШКОЛА”

445.338,00

445.338,00

3.815,00

3.815,00

5.4 Услуге по уговору – пренета средства капиталних трансфера
од Града на име надокнаде за загађивање животне средине из
ранијих година

379.312,00

379.312,00

5.5 Услуге по уговору – текући добровољни трансфери (донације)
из ранијих година за младе лидере са Врачара

381.170,00

381.170,00

4

Услуге по уговору – међудржавна и међуопштинска сарадња

5

Услуге по уговору – трансфери и донације из ранијих година

424

9

Услуге по уговору – Матичари – текући наменски трансфер од
Града из 2014. године

5.3

263.306,00

Услуге по уговору – пренети трансфер од Републике за еколошку заштиту

263.306,00

Специјализоване услуге

5.140.540,00

5.140.540,00

1

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење – наменска средства трансфера
од Града из 2013. и ранијих година

4.940.540,00

4.940.540,00

2

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење – наменска средства трансфера
од Града из 2014. годинe

200.000,00

200.000,00

425
1

2

Текуће поправке и одржавање

28.086.554,00

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године

28.086.554,00

21.686.647,00

28.086.554,00

49.773.201,00

1.1 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године

25.326.052,00

25.326.052,00

1.2 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године за уређење школа и предшколских објеката

1.352.159,00

1.352.159,00

1.3 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године за уређење зелених површина и паркова

675.512,00

675.512,00

1.4 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године за уређење улица и тргова на Врачару

732.831,00

732.831,00

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2013. и ранијих година

18.921.017,00

18.921.017,00

2.1 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2012. године за уређење зелених површина и паркова

199.348,00

199.348,00

2.2 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2012. и ранијих година за уређење улица и тргова на Врачару

424.431,00

424.431,00

2.3 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2013. године за уређење улица и тргова на Врачару

148.201,00

148.201,00

2.4 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2012. године за текуће поправке и одржавање стамбених
зграда на Врачару по програмима „Да лепше изгледа“ и „За
безбедније лифтове на Врачару“

7.450.000,00

7.450.000,00

2.5 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2013. године за уређење школа и предшколских објеката

500.000,00

500.000,00

2.6 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из ранијих година

989.338,00

989.338,00

2.7 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2013. године

779.876,00

779.876,00

2.8 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2012. и ранијих година

8.429.823,00

8.429.823,00

881.974,00

881.974,00

3

Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из
ранијих година

4

Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер
(донација) из ранијих година

1.614.700,00

1.614.700,00

4.1 Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер
(донација) у 2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и
одржавања школских објеката

966.889,00

966.889,00

4.2 Текуће поправке и одржавање – текући добровољни трансфер
(донација) у 2012. и ранијим годинама за реализацију пројекта
заштите и унапређења животне средине и побољшања услова
живота становника Врачара

647.811,00

647.811,00

268.956,00

268.956,00

5

426

463

8

26. јун 2014.

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из ранијих година за уређење и улепшавање простора око
Каленић пијаце
Материјал

192.063,00

192.063,00

1

Материјал – Матичари – текући наменски трансфер од Града у
2014. години

120.500,00

120.500,00

2

Материјал – Матичари – текући наменски трансфер од Града у
2013. и ранијим годинама

23.394,00

23.394,00

3

Материјал – пренета средства капиталних трансфера од Града
за загађивање животне средине из ранијих година

48.169,00

48.169,00

1.027.545,00

7.796.977,00

Трансфери осталим нивоима власти

6.769.432,00

26. јун 2014.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

Број 56 – 11

9

10

11

1

Трансфери основним школама – распоређени приход од закупа из 2014. године за текуће поправке и одржавање

2

Текући трансфери – текући добровољни трансфер (донација) у
2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања
школских објеката

386.422,00

386.422,00

3

Текући трансфери – текући наменски трансфер од Града за
реализацију пројекта „е ШКОЛА”

129.125,00

129.125,00

4

Текући трансфери – текући добровољни трансфер (донација)
за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја
у делу улице Булевар ослобођења између улица Рудничке и
Бокељске

511.998,00

511.998,00

Текуће дотације и трансфери

250.000,00

250.000,00

1

Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач
Градска општина Врачар – распоређени приход од закупа из
2014. године

250.000,00

250.000,00

35.857.490,00

35.857.490,00

465

6.769.432,00

6.769.432,00

–

Извори финансирања за функцију 411:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 411:

160

332.500,00

332.500,00

20.154.303,00

20.154.303,00

8.871.359,00

8.871.359,00

35.857.490,00

29.358.162,00

65.215.652,00

–

446.100,00

446.100,00

446.100,00

446.100,00

3.956.514,00

5.457.169,00

Опште услуге које нису класификоване на другом месту
416

Награде запосленима и остали посебни расходи
1

Награде запосленима и остали посебни расходи – текући наменски трансфер од града у 2014. години за покриће трошкова
спровођења избора
Услуге по уговору

1.500.655,00

1

Услуге по уговору – спровођење акције „Подршка врачарским
сениоркама и сениорима”

1.500.655,00

2

Услуге по уговору – за реализацију пројекта „Помоћ и нега
у кући за здравствено и материјално угрожена стара лица” –
распоређени суфицит из 2013. и ранијих година

423

424

3.956.514,00

3.956.514,00

Специјализоване услуге

383.000,00

Специјализоване услуге

383.000,00

383.000,00

Текуће дотације и трансфери

3.046.392,00

3.046.392,00

1

Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач градска општина Врачар

1.846.392,00

1.846.392,00

2

Текуће дотације и трансфери за ублажавање последица поплава на територији града Београда

1.200.000,00

1.200.000,00

1
465

472

383.000,00

Накнаде из буџета

2.169.071,00

1

Накнаде из буџета

1.116.071,00

1.116.071,00

2

Накнаде из буџета за децу и породицу

933.000,00

933.000,00

3

Накнаде из буџета у случају смрти

120.000,00

4

Накнаде из буџета за образовање

3.633.510,00

5.802.581,00

120.000,00
3.144.010,00

3.144.010,00

4.1 Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2012. и ранијим годинама за побољшање
квалитета образовања на територији општине Врачар

1.345.803,00

1.345.803,00

4.2 Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер (донације) у 2012. години за унапређење образовања и
побољшање услова боравка у врачарским школама

139.210,00

139.210,00

4.3 Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни
трансфери (донације) у 2013. години за побољшање квалитета
образовања на територији општине Врачар

1.129.500,00

1.129.500,00

4.4 Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2013. години за награђивање ученика који
показују успех и резултате у образовном раду

500.000,00

500.000,00

4.5 Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2013. години за награђивање врачарских
ученика

29.497,00

29.497,00

5

Накнаде из буџета – Текући наменски трансфер од Републике у
2014. години за помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на
територији општине Врачар

20.000,00

20.000,00

6

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни
трансфери (донације) у 2014. години за побољшање квалитета
образовања на територији општине Врачар

469.500,00

469.500,00

Дотације невладиним организацијама

1.832.202,00

1.832.202,00

1

Дотације невладиним организацијама

1.375.000,00

1.375.000,00

2

Дотације политичким странкама (0,15%)

481

483

1.500.655,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

457.202,00
1.539.296,00

457.202,00
13.619.808,00

15.159.104,00
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4

5

6

484
1
499

7

8

9

26. јун 2014.
10

11

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока

321.700,00

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока

321.700,00

321.700,00

3.158.869,00

3.158.869,00

Средства резерве

–

1

Стална резерва

100.000,00

100.000,00

2

Текућа резерва

3.058.869,00

3.058.869,00

13.951.185,00

13.951.185,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

–
14.085.908,00

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 160:

2

321.700,00

620

13.951.185,00

14.085.908,00

469.500,00

469.500,00

3.956.514,00

3.956.514,00

3.144.010,00

3.144.010,00

21.655.932,00

35.607.117,00

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”
Развој заједнице
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413
1
414

18.300.000,00

18.300.000,00

3.276.000,00

3.276.000,00

Накнаде у натури

80.000,00

80.000,00

Накнаде у натури

80.000,00

80.000,00

110.000,00

110.000,00

Социјална давања запосленима
1

415
1
416
1

Социјална давања запосленима

110.000,00

110.000,00

Накнаде трошкова за запослене

1.292.000,00

1.292.000,00

Накнаде трошкова за запослене

1.292.000,00

1.292.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.240.000,00

2.240.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.240.000,00

2.240.000,00

Стални трошкови

5.654.000,00

5.654.000,00

1

Стални трошкови

2.354.000,00

2.354.000,00

2

Стални трошкови

3.300.000,00

3.300.000,00

421

422
1
423

Трошкови путовања

75.000,00

75.000,00

Трошкови путовања

75.000,00

75.000,00

Услуге по уговору

1.782.630,00

1.782.630,00

1

Услуге по уговору

1.507.630,00

1.507.630,00

2

Услуге по уговору

275.000,00

275.000,00

Текуће поправке и одржавање

10.246.939,00

10.246.939,00

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа
из 2014. године

10.246.939,00

10.246.939,00

425
1
426
1
482

Материјал

380.000,00

380.000,00

Материјал

380.000,00

380.000,00

Порези,обавезне таксе и казне

29.138.360,00

29.138.360,00

1

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

23.017.525,00

23.017.525,00

2

Порези, обавезне таксе и казне

2.597.000,00

2.597.000,00

3

Порези, обавезне таксе и казне

30.000,00

30.000,00

4

ПДВ на закуп

3.493.835,00

3.493.835,00

Машине и опрема

100.000,00

100.000,00

Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2014.
године

100.000,00

100.000,00

Нематеријална имовина

80.000,00

80.000,00

Нематеријална имовина

80.000,00

80.000,00

Приходи из буџета

72.754.929,00

72.754.929,00

Укупно за функцију 620:

72.754.929,00

72.754.929,00

334.604.603,00

334.604.603,00

512
1
515
1

–

Извори финансирања за функцију 620:
01

–

Извори финансирања за Раздео 6:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео 6:

25.078.408,00

334.604.603,00

469.500,00

33.041.846,00

33.041.846,00

12.015.369,00

12.015.369,00

70.605.123,00

405.209.726,00
–

Укупно извори финансирања:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ИЗДАЦИ

25.078.408,00

469.500,00

381.152.871,00

381.152.871,00
25.078.408,00

381.152.871,00

25.078.408,00

469.500,00

469.500,00

33.041.846,00

33.041.846,00

12.015.369,00

12.015.369,00

70.605.123,00

451.757.994,00
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.
Планирана средства за потрошњу градске општине Врачар за 2014. годину према Одлуци о обиму средстава за
вршење послова града и градских општина и утврђивању
прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години, утврђују се у износу од
381.152.871,00 динара.
Члан 7.
У случају да једaн ниво власти својим актом определи
другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и
у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13).
Члан 8.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Врачар
за 2014. годину према Одлуци о обиму средстава за вршење
послова града и градских општина и утврђивању прихода и
примања који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години, увећан је за:
– текуће наменске трансфере од града у 2014. години за
покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен
ради закључења брака, у износу од 132.500,00 динара;
– текући наменски трансфер од града у 2014. години за
исплату накнада за рад лицима ангажованим на пословима
спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда у градским општинама, у износу од 446.100,00 динара;
– текуће наменске трансфере од града у 2014. години
за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално
уређење, у износу од 200.000,00 динара;
– текуће наменске трансфере од града у 2014. години за
покриће дела сталних трошкова и судских пресуда, у износу од 24.279.808,00 динара;
– текуће наменске трансфере од републике у 2014. години за исплату новчане помоћи интерно расељеним лицима
са КиМ, тренутно настањеним на територији општине Врачар, у износу од 20.000,00 динара;
– текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за побољшање квалитета образовања на територији
општине Врачар, у износу од 469.500,00 динара.
Члан 9.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Врачар
за 2014. годину према Одлуци о обиму средстава за вршење
послова града и градских општина и утврђивању прихода и
примања који припадају граду, односно градским општинама у 2014. години, увећан је за:
– пренете неутрошене наменске трансфере од града и републике из 2013. и ранијих година у износу од
5.977.069,00 динара;
– пренета неутрошена средства текућих трансфера од
физичких и правних лица (донацијe) из 2013. и ранијих година у износу од 6.038.300,00 динара;
– пренета неутрошена средства распоређеног суфицита
из 2013. и ранијих година у износу од 4.920.844,00 динара;
– пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2013. године у износу од 1.428.077,00 динара;
– пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2012. и ранијих година у износу од 26.692.925,00 динара;
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Средства из става 1. алинеје 1. и 2. овог члана распоређују се за исте намене зa које су и била распоређена или
добијена у претходним годинама.
Члан 10.
Наменска средства ће се користити у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/2013 – усклађени дин.
изн.), за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, и то:
– 2.280.000,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године – функција 410;
– 21.700.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2014. године;
– 25.326.052,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године – функција 411;
– 1.352.159,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године за уређење
школа и предшколских објеката;
– 675.512,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године за уређење
зелених површина и паркова;
– 732.831,00 динара – Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из 2014. године за уређење
улица и тргова на Врачару;
– 6.769.432,00 динара – Трансфери основним школама
– распоређени приход од закупа из 2014. године за текуће
поправке и одржавање;
– 250.000,00 динара – Текуће дотације и трансфери за
установе чији је оснивач градска општина Врачар – распоређени приход од закупа из 2014. године;
– 10.246.939,00 динара – Текуће поправке и одржавање
– распоређени приход од закупа из 2014. године – ЈП „Пословни простор Врачар”;
– 100.000,00 динара – Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2014. године – ЈП „Пословни простор
Врачар’’;
– 80.000,00 динара – Нематеријална имовина– распоређени приход од закупа из 2014. године – ЈП „Пословни
простор Врачар”.
Члан 11.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 100.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава сталне
буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 12.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 3.058.869,00 динара и користиће се у складу са Законом
за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве
доноси председник/председница градске општине Врачар
на предлог начелника/начелнице Управе градске општине
Врачар.
Члан 13.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити,
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пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за
намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које
нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из претходног става овог
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – испр. и 108/13).
Члан 14.
Одлуку о преусмеравању апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из општих
прихода буџета у износу од 5% вредности апропријације за
расход и издатак чији се износ умањује, доноси председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Члан 15.
Корисници средстава буџета градске општине Врачар
дужни су да одобрена средства наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи се начелом штедње и рационалности при коришћењу
одобрених средстава.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им
по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из
тих других извора.
Члан 16.
Директни корисник буџетских средстава може да преузима обавезе и врши плаћање до висине издатака који су
планирани овом одлуком.
Изузетно, корисник из става 1. овог члана, у складу са
чланом 54. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– испр. и 108/13), може преузети обавезе по уговору који се
односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност надлежног извршног органа локалне
власти.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом Одлуком или су у супротности
са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и
108/13), не могу се извршавати на терет буџета.
Изузетно, од става 1. и 3. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе у складу са Одлуком
о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета Градске општине Врачар у 2014. и 2015.
години.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2013. години, а неизвршене у току те године, преносе се
и имају статус преузетих обавеза и у 2014. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 17.
Функционер/функционерка директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за
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преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Функционер/функционерка директног, односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети
поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику буџетских
средстава.
Члан 18.
Распоред и коришћење средстава утврђених Одлуком
о буџету градске општине Врачар за 2014. годину вршиће
се на основу годишњег финансијског плана директног корисника буџета који доноси функционер/функционерка тог
буџетског корисника, у року од 10 дана од почетка примене
ове одлуке.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по ближим наменама, у
складу са економском и функционалном класификацијом и
по изворима финансирања. На финансијски план из става
1. овог члана сагласност даје председник/председница градске општине Врачар.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација у складу са законом.
Члан 19.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године приходи смање, издаци из буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на
основу писаног уговора или другог правног акта, уколико
законом није другачије прописано.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
Консолидованог рачуна Трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 21.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
За јавну набавку изнад износа средстава од 1.500.000,00
динара, наручилац захтева банкарску гаранцију у поступку
јавне набавке.
Члан 23.
Наредбодавац/наредбодавка за извршење буџета и лице
овлашћено за управљање ликвидним средствима (готовином) је председник/председница градске општине Врачар
и заменик/заменица председника градске општине Врачар,
када је председник/председница спречен да обавља своју
дужност и када је одсутан.
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Члан 24.
Председник/председница градске општине Врачар је
одговоран, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима.
Члан 25.
Уколико у току реализације ове одлуке дође до измене у
прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, овлашћује се председник/председница градске општине Врачар да може извршити усаглашавање ове одлуке са тим изменама, на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 26.
Распоред и коришћење средстава појединачним актима
врши председник/председница градске општине Врачар,
на основу предлога начелника/начелнице Управе градске
општине Врачар или надлежне комисије, на следећим апропријацијама:
У оквиру функције 160 – Опште услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424
– Специјализоване услуге позиција 1; економска класификација 465 – Текуће дотације и трансфери позиције 1 и 2;
економска класификација 472 – Накнаде из буџета позиције
1, 4 и 6; економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама позиција 1.
Члан 27.
Слободна новчана средства трезора градске општине
Врачар, у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13), пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или се орочавају. Решење о
пласирању и орочавању средстава код одређене банке доноси
председник/председница градске општине Врачар, на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 28.
Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши
се тромесечним плановима за извршење буџета градске
општине Врачар за 2014. годину.
Планове из става 1. овог члана доноси председник/председница градске општине Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до краја фискалне године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у тој години, а која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету градске
општине Врачар.
Члан 30.
Примљени депозити у 2013. години враћаће се у 2014.
години са истог рачуна на који су и примљени.
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. јула 2014. године.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2014-VIII/1, 26. јуна 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, ср.

Број 56 – 15

ЗВЕЗДАРА
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10
и 54/11) и члана 19. Статута градске општине Звездара
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10),
донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине градске општине Звездара, пре истека времена на који
је изабрана, због оставке, Маји Пејчић са изборне листе
Покренимо Звездару – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Демократска партија македонаца – Демократска партија на македонците, Покрет социјалиста).
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-25, 26. јуна 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на основу члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 и 54/11), члана 19. Статута градске општине Звездара
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10)
и члана 11. Пословника Скупштине градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 47/08, 52/09 и
15/10), донела је

ОДЛУКУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. Потврђује се мандат oдборници Скупштине градске
општине Звездара изабраној на изборима одржаним 6. маја
2012. године и поновљеним 13. маја 2012. године, и то Весни Петровић, са изборне листе Покренимо Звездару – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија,
Демократска партија македонаца – Демократска партија на
македонците, Покрет социјалиста).
Мандат новој одборници почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-26, 26. јуна 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, ср.

Број 56 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, и 108/13) члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10 13/13, 36/13 и 41/13 –
испр.), донела је

Економска
класифик.

Износ

II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА:

478.142.470

Текући трансфери од града

733

Текући трансфери од републике

1.028.930
1.270.000

732

Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа општина

1.950.000

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

6.600.000

812

Примања од продаје покретне имовине

1.000.000

III СВЕГА:

11.848.930

УКУПНО: I+II+III

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2014.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске
општине Звездара за 2014. годину састоје се од:
I Укупни приходи и примања

505.389.841

Буџетска средства

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ
ИЗНОСИМА :
Екон.
класификација

484.742.470

1

4.248.930

41

Примања од продаје нефинансијске имовине

1.000.000
15.398.441

Неутрошена средства из претходне године
II Укупни расходи и издаци

505.389.841

Текући буџетски расходи и издаци

501.140.911

Донације

4.248.930

III Буџетски суфицит/дефицит

0

505.389.841
505.389.841
0

Члан 3.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету
у износу од 300.000 динара и користе се у складу са чланом
70. Закона о буџетском систему.
Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету
у износу од 500.000 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране
сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује
председник градске општине Звездара.
Члан 5.
Приходи буџета градске општине Звездара за 2014. годину у укупном износу од 505.389.841 динара по врстама,
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Приходи

505.389.841

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у
слeдећим износима:

Донације

Економска
класифик.

Приходи

733

ОД Л У КУ

Члан 2.
Буџет за 2014. годину састоји се од:
1) примања у износу од динара
2) издатака у износу од динара
3) буџетског суфицита у износу од динара

26. јун 2014.

Опис
2

Средства
из буџета
3

Издаци из
Укупни
додатних
расходи у
прихода органа 2014. години
4

5

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

253.273.876

1.383.324

254.657.200

411

Плате и додаци запослених

194.233.526

901.224

195.134.750

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

413

Накнаде у натури ( превоз )

8.225.000

8.225.000

414

Социјална давања запосленима

8.522.295

8.522.295

415

Накнаде за запослене

416

Награде, бонуси и остали
посебни расходи

42

34.787.455

34.787.455

470.000

470.000

7.035.600

482.100

7.517.700

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И
УСЛУГА

92.064.361

11.224.762

103.289.123

421

Стални трошкови

41.313.200

5.700.000

47.013.200

422

Трошкови путовања и превоз
деце

8.712.921

1.078.560

9.791.481

423

Услуге по уговору

21.643.640

2.116.850

23.760.490

424

Специјализоване услуге

3.485.000

832.959

4.317.959

425

Текуће поправке и одржавања

8.918.000

662.268

9.580.268

426

Материјал

7.991.600

834.125

8.825.725

44

ОТПЛАТА КАМАТА

40.000.000

1.500.000

41.500.000

441

Отплата камата домаћим
пословним банкама

40.000.000

1.500.000

41.500.000

46

ДОНАЦИЈЕ ,ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

9.579.795

1.950.000

11.529.795

463

Текући трансфер

6.424.795

1.950.000

465

Остале дотације и трансфери

3.155.000

8.374.795
3.155.000

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

3.607.070

1.000.000

511

Зграде и грађевински објекти

1.350.000

0

4.607.070
1.350.000

512

Машине и опрема

1.315.070

1.000.000

2.315.070

515

Остала основна средства

942.000

0

942.000

47

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

5.900.000

681.000

6.581.000

471

Трошкови смештаја деце са
посебним потребама

1.500.000

321.000

1.821.000

472

Накнаде за социјалну помоћ
из буџета

4.400.000

360.000

4.760.000

50.335.000

0

50.335.000

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Износ

481

Дотације невладиним организацијама:

2.600.000

2.600.000

15.398.441

482

Порези, таксе, казне наметнуте од власти

47.735.000

47.735.000

46.655.000

46.655.000

321

I Пренета неутрошена средства из претходне године

711

Порез на зараде ( 10,07% остварених на општини)

711

Самодопринос

2.620

4821

Порез на додату вредност

713

Порез на имовину и земљиште (19% наплаћених на општини ) 127.288.845

4822

Остали порези из групе 482

610.000

610.000

741

Приходи од камата

1.300.000

4831

Новчане казне по решењу суда

470.000

470.000

742

Општинске административне таксе (100 % наплаћених на
општини)

1.600.000

270.027.317

61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

29.182.368

2.908.285

32.090.653

611

Отплата главнице домаћим
пословним банкама

29.182.368

2.908.285

32.090.653
800.000

742

Приходи органа

250.000

743

Приходи од мандатних казни и казни у управном поступку

2.000.000

49

РЕЗЕРВА

800.000

0

745

Мешовити и неодређени приходи

2.000.000

499

Стална резерва**

300.000

0

300.000

742

Приходи од закупа пословног простора са ПДВ (71 %)

64.673.688

499

Текућа резерва***

500.000

0

500.000

742

Приходи од продаје добара и услуга

484.742.470

20.647.371

505.389.841

9.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ

26. јун 2014.
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Број 56 – 17

II. ПОСЕБАН ДЕО

Глава

Функција

Позиција

Економска
Класификација

Раздео

Члан 7.
Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној и економској класификацији као и ближим наменама – позицијама износе:

2

3

4

5

1
1

1

Опис

Из буџета (01)

Наменски
оквир (01)

Средства из
осталих
извора
(06, 07, и 09)

Пренета
средства (13)

Укупно
планирани
расходи за
2014. год.

6

7

8

9

10

11

ОРГАНИ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411 Плате и додаци запослених

2

412 Социјални доприноси на терет послодавца

22.451.750

22.451.750

3.912.250

3

413 Накнаде у натури (превоз)

3.912.250

400.000

400.000

4

414 Социјална давања запосленима

5

416 Средства за остале посебне расходе

6

422 Трошкови путовања

7

423 Трошкови репрезентације и протокола

8

423 Услуге информисања

9

423 Чланарина Сталној конференцији градова и општина

10

423 Остале опште услуге

11

424 Остале специјализоване услуге

12

426 Материјал

970.000

970.000

13

481 Дотације невладиним организацијама-друштвене организације

1.600.000

1.600.000

700.000

700.000

0
4.570.000

0
382.500

4.952.500

45.000

45.000

660.000

660.000

2.888.440

2.888.440

279.800

279.800

2.020.000

2.020.000

470.000

470.000

14

481 Финансирање политичких странака

15

483 Нанада по решењу суда за одузето пољопривредно земљиште
и друго

16

499 Стална буџетска резерва

300.000

300.000

17

499 Текућа буџетска резерва

500.000

500.000

41.767.240

41.767.240

0

Извори финансирања за функцију 110
1

Приходи из буџета

7

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 110

90

41.767.240

382.500

382.500

382.500

382.500

Социјална заштита
18

423 Услуге по уговору

19

471 Трошкови смештаја деце са посебним потребама

20

830.000

830.000

1.500.000

321.000

1.821.000

472 Трошкови сахране социјално необезбеђених лица на Општини

450.000

90.000

540.000

21

472 Помоћи појединцима, породици и установама

500.000

22

472 Помоћ и унапређење животног стандарда ромске популације

450.000

450.000

23

472 Хуманитарни програми и активности

1.500.000

1.500.000

24

472 Комисија за избегла и расељена лица

400.000

500.000

270.000

670.000

Извори финансирања за функцију 090
1

Приходи из буџета

7

Донације од осталих нивоа власти

5.630.000

5.630.000
270.000

13 Пренета средства из претходне године
Укупно за функцију 090
130

5.630.000

270.000

270.000
411.000

411.000

411.000

6.311.000

Опште услуге
25

411 Плате и додаци запослених

26

412 Социјални доприноси на терет послодавца

160.368.000

160.368.000

28.665.000

28.665.000

27
28

413 Накнаде у натури ( превоз )

7.825.000

7.825.000

414 Социјална давања запосленима

8.082.295

29

416 Средства за остале посебне расходе

30

421 Стални трошкови

900.000
24.324.200

8.082.295
99.600

999.600
3.920.000

28.244.200

Број 56 – 18
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3
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5

6

31

422 Трошкови службених путовања

32

423 Услуге по уговору

33

424 Специјализоване услуге

7

26. јун 2014.

8

9

10

11

437.921

52.140

26.420

516.481

8.940.400

116.850

1.000.000

10.057.250

500.000

500.000

34 4251 Текуће поправке и одржавање објекта

4.360.000

35 4252 Текуће поправке и одржавање опреме

2.563.000

36

426 Материјал

5.910.600

37

441 Отплата камата домаћим пословним банкама

38

463 Текући трансфер

39

482 Порези, обавезне таксе и казне

300.000

40

483 Новчане казне по решењу суда

10.000

41

511 Капитално одржавање

42

512 Набавка опреме

43

515 Остала основна средства

44

611 Отплата главнице домаћим пословним банкама

4.360.000

267.840

40.000.000
6.424.795

662.268

3.225.268

566.285

6.744.725

1.500.000

41.500.000

1.950.000

8.374.795
300.000
10.000

300.000
1.051.070

300.000
1.000.000

2.051.070

942.000

942.000

29.182.368

2.908.285

32.090.653

Извори финансирања за функцију 130
1

Приходи из буџета

6

Текуће донације од међународних организација

7

Донације од осталих нивоа власти

9

Примања од продаје нефинансијске имовине

292.688.211

38.398.438

331.086.649
1.950.000

1.950.000

536.430

536.430

1.000.000

13 Пренета средства из претходне године

1.1.

10.583.258

10.583.258

Укупно за функцију 130

292.688.211

38.398.438

3.486.430

10.583.258

345.156.337

Укупно за главу 1

340.085.451

38.398.438

3.486.430

10.583.258

351.849.837

901.224

12.315.000

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”
133

Остале опште услуге
45

411 Плате и додаци запослених

46

412 Социјални доприноси на терет послодавца

11.413.776

47

414 Социјална давања запосленим

48

415 Накнаде за запослене (превоз)

470.000

470.000

49

416 Средства за остале посебне расходе

1.565.600

1.565.600

50

421 Стални трошкови

2.065.000

2.065.000

51

422 Трошкови путовања

52

423 Услуге по уговору

53

424 Специјализоване услуге

2.210.205

2.210.205

440.000

440.000

30.000

30.000

2.070.000

2.070.000

425.000

425.000

54 4251 Текуће поправке и одржавање објекта

35.000

200.000

235.000

55 4252 Текуће поправке и одржавање опреме

60.000

200.000

260.000

56

426 Материјал

57 4821 Порези

631.000
18.440.000

58 4822 Таксе

210.000

59

483 Новчане казне по решењу суда

460.000

60

511 Капитално одржавање

61

512 Набавка опреме

631.000
28.215.000

46.655.000
210.000
460.000

1.050.000

1.050.000

50.000

50.000

40.525.581

29.715.000

70.240.581
901.224

901.224

Укупно за функцију 133

40.525.581

29.715.000

901.224

71.141.805

Укупно за главу 1.1.:

40.525.581

29.715.000

901.224

71.141.805

1.780.000

16.704.000

Извори финансирања за функцију 133:
1

Приходи из буџета

13 Пренета средства из претходне године

1.2.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА
160

Опште јавне услуге
62

421 Стални трошкови

14.924.000

63

423 Услуге по уговору

840.000

840.000

64 4251 Текуће поправке и одржавање објекта

600.000

600.000

65 4252 Текуће поправке и одржавање опреме

400.000

400.000

66

426 Материјал

400.000

400.000

26. јун 2014.
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5

6

67

482 Порези, обавезне таксе и казне

68

512 Набавка опреме

7

Број 56 – 19

8

9

10

11

100.000

100.000
214.000

214.000

Извори финансирања за функцију 160:
1

Приходи из буџета

16.264.000

1.214.000

17.478.000

13 Пренета средства из претходне године

2.1. 620

1.780.000

1.780.000

Укупно за функцију 160:

16.264.000

1.214.000

1.780.000

19.258.000

Укупно за главу 1.2.:

16.264.000

1.214.000

1.780.000

19.258.000

Развој заједнице
69

423 Услуге по уговору

70

424 Трошкови рушења бесправно подигнутих објеката

71

424 Трошкови уређења паркова и игралишта

72

425 Текуће поправке и одржавање осталих објеката

1.115.000

1.115.000
110.000
1.890.000

112.959

222.959

610.000

2.500.000

500.000

500.000

Извори финансирања за функцију 620
1

Приходи из буџета

7

Донације од осталих нивоа власти

1.115.000

2.390.000

3.505.000
110.000

13 Пренета средства из претходне године
Укупно за функцију 620:
810

1.115.000

2.390.000

110.000

110.000
722.959

722.959

722.959

4.337.959

Услуге рекреације, спорта и омладине
73

423 Канцеларија за младе

74

426 Материјал

75

465 Остале дотације и трансфери

500.000

500.000

80.000

80.000

1.000.000

1.000.000

76

472 Накнаде из буџета за спорт

100.000

100.000

77

481 Донације спортским организацијама

300.000

300.000

Извори финансирања за функцију 810
1

820

Приходи из буџета

1.980.000

1.980.000

Укупно за функцију 810:

1.980.000

1.980.000

Услуге културе
78

465 Остале дотације и трансфери

2.155.000

79

423 Трошкови организовања фестивала „Позориште Звездариште“

1.500.000

80

424 Манифестације из области културе

2.155.000
1.000.000

2.500.000

200.000

200.000

Извори финансирања за функцију 820
1

Приходи из буџета

7

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 820:

912

3.855.000

0

0
1.000.000

3.855.000

0

1.000.000

3.855.000
1.000.000

0

4.855.000

1.000.000

9.200.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

9.200.000

Основно образовање
81

422 Превоз ученика

8.200.000

Извори финансирања за функцију 912
1

Приходи из буџета

8.200.000

8.200.000

13 Пренета средства из претходне године
Укупно за функцију 912:
950

8.200.000

Образовање које није дефинисано нивоом
82

472 Награде ученицима

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 950
1

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

Укупно за функцију 950:

1.000.000

1.000.000

Укупно за главу 2.1:

16.150.000

2.390.000

413.025.032

71.717.438

1.722.959

20.262.959

0

484.742.470

Извори финансирања за раздео 1
1

Приходи из буџета

6

Текуће донације од међународних организација

7

Донације од осталих нивоа власти

2.298.930

2.298.930

9

Примања од продаје нефинансијске имовине

1.000.000

1.000.000

13 Пренета средства из претходне године
Укупно за раздео 1:

0
1.950.000

413.025.032

71.717.438

1.950.000

0

15.398.441

15.398.441

5.248.930

15.398.441

505.389.841
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске општине Звездара и одговоран је за извршење ове одлуке.
Члан 9.
У случају да један ниво власти својим актом определи наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати
у поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије
и привреду на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 10.
Стална буџетска резерва планира се као посебна апропријација за финансирање расхода у отклањању последица
ванредних околности у износу највише до 0,5% укупних
прихода за буџетску годину.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
доноси председник градске општине.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини градске општине уз завршни
рачун буџета.
Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве опредељују се највише до 2% укупних прихода и примања за буџетску годину, а трошиће се на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник
градске општине на предлог Одељења за финансије и
привреду.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за намене које нису планиране или за намене које су планиране али
у недовољном обиму.
Члан 12.
Председник градске општине Звездара може донети одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход
чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
градске општине доноси одлуку да се износ апропријације
који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску
резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена
у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 3. овог члана
не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске
резерве утврђеног чланом 69. став 3. Закона о буџетском
систему.
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Члан 13.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
Корисници буџетских средстава дужни су да одобрена
средства из буџета користе законито, наменски за извршавање послова и задатака из свог делокруга рада, а према
распореду средстава из члана 7. одлуке.
Члан 14.
Ако се у току године приходи смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то за обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за минималне
сталне трошкове неопходне за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 15.
Распоред и коришћење средстава врши ће се на основу
годишњег финансијског плана директног и индиректног
корисника буџета.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да врше плаћања до висине квота које за тромесечни
период одреди Одељење за финансије и привреду, а сразмерно планираним средствима у буџету као и ликвидним
могућностима буџета.
Члан 16.
Обавезе преузете, у складу са Одлуком о привременом
финансирању градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 77/13 и 26/14 ) извршавају се на терет
одобрених апропријација у буџету.
Члан 17.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши
контролу законитости, рационалности и наменског коришћења средстава распоређених корисницима буџета.
Корисници буџетских средстава обавезни су да тромесечне извештаје о извршењу финансијских планова доставе
Одељењу за финансије и привреду у року од 10 дана од истека периода.
Одељење за финансије и привреду је обавезно да два
пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише председника градске општине.
У року од 15 дана по подоношењу извештаја из става 3.
овог члана председник градске општине усваја и доставља
извештај Скупштини општине.
Члан 18.
Расходи распоређени у разделу 1. глава 1.1. ЈП „Пословни простор Звездара” и глава 1.2. Месне заједнице Звездара извршавају се преко подрачуна индиректних корисника
који су отворени код Управе за трезор.
Корисници из става 1. овог члана, који одређени расход
извршавају из средстава буџета и из осталих извора, обавезни су да измирење тог расхода прво врше из осталих извора финансирањa.
Члан 19.
Распоред и коришћење средства у 2014. године вршиће
се по посебном акту (програм, решење, закључак) који
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доноси Председник градске општине за извршене апропријације према наменама у оквиру следећих раздела:
– раздео 1. глава 1. функција 110, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама – друштвеним организацијама.
– раздео 1. глава 1. функција 090, економска класификација 472 – Помоћ појединцима, породици и установама,
економска класификација 472 – Помоћ и унапређење животног стандарда ромске популације, економска класификација 472 – Финансирање хуманитарних програма и активности
– раздео 1. глава 2.1. функција 810, економска класификација 472 – Накнаде из буџета за спорт.
Члан 20.
У буџетској 2014. години обрачун и исплата плата, као
и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних
награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета градске
општине, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.
Члан 21.
Директи и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира
из буџета обрачунаваће амортизацију средстава за рад у
2014. години, на терет капитала, сразмерно делу средстава
обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу
донација.
Члан 22.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова, које закључују директни и
индиректни корисници буџетских средстава морају бити
додељени у складу са прописима које регулише Закон о
јавним набавкама.
Члан 23.
Приходи од закупа пословног простора остварени до
бруто износа од 64.673.688 динара трошиће се за намене
предвиђене законом.
Члан 24.
Пренета средства из претходне године у износу од
15.398.441 динара користиће се у складу са преузетим
обавезама и према распореду средстава из Одлуке о
буџету.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. јула 2014. године.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-29, 26. јуна 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, ср.

Број 56 – 21

Скупштина градске општине Звездара на седници
одржаној 26. јуна 2014. године, на основу члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града
Београда”, бр, 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАНОГ РАЗВОЈА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ
СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
Овом одлуком се ближе утврђујe поступак доделе едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене
деце чији родитељ има пребивалиште на територији градске општине Звездара (у даљем текту: едукативни материјал).
Члан 2.
Градска општина Звездара едукативним материјалом
жели да информише и едукује родитеље о значају раног
развоја деце, у складу са водичима добре праксе и протоколима који се примењују у установама здравствене заштите
(домовима здравља и клиникама).
Члан 3.
Едукативни материјал наведен у члану 1. ове одлуке додељиваће се родитељима новорођене деце рођене у текућој
години.
Члан 4.
Планирана средства из буџета додељују се на основу
доказа о пребивалишту родитеља на територији градске
општине Звездара и фотокопије Листа за новорођенче или
Извода из матичне књиге рођених који се доставља градској општини Звездара.
Члан 5.
Одлуком о буџету градске општине Звездара за сваку
буџетску годину опредељују се средства за едукативни материјал.
Едукативни материјал ће се додељивати само до висине
средстава планираних у буџету за текућу годину за ту намену.
Члан 6.
О реализацији ове одлуке стараће се Кабинет председника и Одељење за финансије и привреду Управе градске
општине Звездара.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-27, 26. јуна 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, ср.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на основу члана 19. Статута
градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИБАВЉАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА
Члан 1.
Овом одлуком се утврђујe могућност употребе буџетских средстава ГО Звездара за потребе прибављања недостајуће техничке документације за потребе изградње Здравствене станице „Мали Mокри Луг” и адаптације простора за
потребе Амбуланте „Коњарник” Дома здравља „Звездара”.
Члан 2.
Градска општина Звездара ће пројекте реализовати у
сарадњи и координацији са Секретаријатом за здравство и
Агенцијом за инвестиције града Београда.
Члан 3.
Износ средстава који ће за ову намену бити обезбеђен за
текућу буџетску годину износи 300.000,00 динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката и Одељење за финансије и
привреду Управе градске општине Звездара.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-28, 26. јуна 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, ср.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на основу члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 19. Статута
градске општине Звездара („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ” ЗА 2015.
ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на план и програм рада Установе
културе „Вук Караџић” за 2015. годину, број 374/3 од 11.
јуна 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-31, 26. јуна 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, ср.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на основу члана 60. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/13 и 44/14), члана 50. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени лист града Београда”, број 13/13) и члана
19. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/1, 36/13 и 41/13),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА УСЛУГА, ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМА И
ИЗДАВАЊА РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”
1. Даје се сагласност на Одлуку о допунама Одлуке о
ценама услуга, закупа пословног простора и постављања
реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”, коју је донео
Надзорни одбор јавног предузећа, број 376 од 23. јуна 2014.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-30, 26. јуна 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, ср.

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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ИСПОРУКЕ
ВОДЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа, коју је
Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац” Лазаревац, под бројем 091-IX/14-2 донео на седници одржаној 23. јуна 2014. године.
2. Ово решење и одлуку објавити у „Службеном листу
града Београда”, а Одлука се примењује од 1. јула 2014. године.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-98.2/2013, 25. јуна 2014. године
Председник
Драган Алимпијевић, ср.
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Број 56 – 23

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на седничном изјашњавању одржаном 23. јуна 2014. године, на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011) и члана 36. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац, донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
Члан 1.
Ценовник основних комуналних услуга
Редни
број
1.
1.1.

Врста услуге

83,33

87,91

96,70

3

– канализација

120,00

132,00

15,46

16,31

17,94

156,22

164,81

181,29

Пословни простор
– ВОДА

2

Нова цена са
ПДВ

домаћинства

– ВОДА – потрошња по члану домаћинства преко 5 m

1.3.

Нова цена без
ПДВ

Испорука воде (дин/m3)

– ВОДА – потрошња по члану домаћинства до 5 m3

1.2.

Важећа цена без
ПДВ

– КАНАЛИЗАЦИЈА

38,52

40,64

44,70

ЈП „Градска чистоћа” Лајковац

53,50

64,20

70,62

9,17

10,00

11,00

Изношење смећа

2.1.

– за домаћинства (дин/m²)

2.2.

– за остале кориснике (дин/m²)

24,15

25,00

27,50

2.3.

– ПВЦ– канта 120 l

733,48

799,93

879,93

2.4.

– ПВЦ– канта 240 l

1.100,18

1.199,86

1.319,84

2.5.

– за сам. делатности по категоријама

КАТЕГОРИЈЕ

Површ. до 30 m²

Површ. преко 30 m²

I – ГРУПА:

1.592,68+ПДВ (159,27)

1.592,68 +ПДВ (159,27)+ 38,20 дин./m² +ПДВ (3,82)

Видеотеке, златаре, часовничари, адвокатске канцеларије, галерије и атељеи,
хемијско чишћење, оптичари и сл.

Нова цена
1.648,74 +ПДВ (164,87)

1.648,74 +ПДВ (164,87)+ 39,54 дин./m² +ПДВ (3,95)

II– ГРУПА:

2.059,51 +ПДВ (205,95)

2.059,51 +ПДВ (205,95)+38,20 дин./m² +ПДВ (3,82)

Агенције, трговина непрехрамбеном робом, пржионице и продавнице кафе, апотеке,
подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, фото-копирнице и сл.

Нова цена
2.132,00 +ПДВ (213,20)

Нова цена
2.132,00 +ПДВ (213,20)+39,54 дин./m² +ПДВ (3,95)

III– ГРУПА:

2.496,37+ПДВ (249,64)

2.496,37+ПДВ (249,64)+38,20дин./m² +ПДВ (3,82)

Забавне игре,спортске кладионице,теретане и сл.

Нова цена
2.584,24 +ПДВ (258,42)

2.584,24+ПДВ (258,42)+39,54 дин./m² +ПДВ (3,95)

IV– ГРУПА :

2.950,70+ПДВ (295,07)

2.950,70 +ПДВ (295,07)+ 38,20 дин./m² +ПДВ (3,82)

Трговина прехрамбеном робом, угоститељско ресторанске услуге, пицерије, ћевабџинице,
приватне ординације, козметички салони, сервиси за возила, сервиси, столарске, браварске,
Лимарске и друге занатске услуге, пекаре, бурегџинице, обућари, тв сервиси, ташнери,
посластичари, рибарнице, фризери и сл.

Нова цена
3.054,56+ПДВ (305,46)

3.054,56 +ПДВ (305,46)+ 39,54 дин./m² +ПДВ (3,95)

Напомена: – За домаћинства која своје обавезе измирују у року доспећа рачуна одобрава се попуст од 5%.
Блок тарифа ће се примењивати од дана ступања на снагу Одлуке о начину обрачуна и плаћању комуналних услуга.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. јула 2014. године.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац Број 091V/13-2 од 23. децембра 2013. године.
Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 091-IX/14-2, 23. јуна 2014. године
Председник
Радован Милановић, ср.

Број 56 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

СОПОТ

1

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007), члана 77 – 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр. и 108/2013) и чл. 18 и 19. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр.
45/2008 и 12/2010), а на предлог Већа градске општине Сопот, Скупштина градске општине Сопот, на седници одржаној 24. јуна 2014. године, донела је

ОД Л У КУ

2
24

252
254
25
291

Актива
Економска
Класификација
1

Опис

2

011

3

Износ

Укупно

у (000)

у (000)

4

5

Оновна средства

31.239

014

Пиродна имовина

21.849

015

Нефинансијаска имовина у припреми и аванси

0

Нематеријална имовина

0

016
01
022

Нефинансијска имовина у сталним средствима
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала

02

Нефинансијска имовина у залихама

0

Нефинансијска имовина

121
122

Краткорочна потраживања

44.870

123

Краткорочни пласмани
Новчана средства, племенити метали, хартије
од вредности потраживања и краткорочни
пласмани

Пасивна временска разграничења
Обавезе

14.740

Активна временска разграничења

14.740

1

Финансијска имовина

Мањак прихода и примања – дефицит

321311

Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година

20.809

Извори капитала и утврђивање резултата
пословања

72.084

0

212

Стране дугорочне обавезе

0

213

Дугорочне обавезе по основу гаранција

0

Дугорочне обавезе
Обавезе за плате

0

232

Обавезе по основу накнада запосленима

0

233

Обавезе за награде и остале посебне расходе

0

234

Обавезе по основу социј. Доприноса на терет
послодавца

0

Службена путовања и услуге по уговору

0

Обавезе по основу расхода за запослене

Обавезе за социјално осигурање
Обавезе за остале расходе

131.964

Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна
трезора градске општине Сопот.
Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2013. године утврђени су у хиљадама динара:
1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
324.980
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
326.793
3. Maњак прихода и примања
– буџетски дефицит
1.813
4. Кориговање резултата:
– део пренетих неутрошених средстава
из ранијих година коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
20.809
5. Кориговани суфицит
18.996

0
22

Укупна
средства

7+8+9

324,980

7

324,980

1.1 Камате

7411

2. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

3. Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине

9

3.1 Примања од продаје финансијске имовине

1,615

92

II. Укупни издаци

4+5+6

326,793

4. Текући расходи

4

226,197

4.1 Отплате камата

4.4

5. Издаци за нефинансијску имовину

5

6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

6

III. Буџетски дефицит

0
0

Економска
класификација

1. Текући приходи

0

231

245

Укупна пасива:

6.1 Набавка финансијске имовине

Домаће дугорочне обавезе

244

1.813

I. Укупна примања

Пасива

Обавезе по основу осталих расхода, изузев
расхода за запослене

53.088

321122

0

131.964

211

242

53.088

Капитал

53.088

78.876

Укупна актива:

23

351
59.880

Извори капитала

Опис

64.136

Активна временска разграничења

237

59.507
351

Члан 3.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

8.923

13

21

44.489

Обавезе из пословања

53.088

10.343

131

22

Остале обавезе

2
31

5

15.018

0

Новчана средства, племенити метали, хартије од
вредности

12

4

Обавезе према добављачима

29

3

Члан 1.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета градске
општине Сопот за 2013. годину (у даљем тексту: завршни
рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2013. године
утврђена је укупна актива у износу од 131.964 хиљада динара и укупна пасива у износу од 131.964 хиљада динара.
Структура активе и пасиве на нивоу категорије према
економској класификацији :

3
Обавезе по основу осталих расхода

Пасивна временска разграничења

311

О ЗАВРШНОМ (КОНСОЛИДОВАНОМ) РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

26. јун 2014.

100,596

62
(7+8)-(4+5)

1,813

IV. Примарни дефицит (укупни приходи умањени (7-7411+8)-(4-44+5)
за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)

3,428

Укупан фискални резултат – дефицит (III+(3.1 – 6.1)) (7+8)-(4+5)+(92-62)

1,813

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа
текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода
и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у
износу од 1.813 хиљада динара.
Примарни дефицит представља буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 3.428 хиљада динара.

26. јун 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате
датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине,
утврђен је у износу од 1.813 хиљада динара.

Број 56 – 25

II – Новчани одлив се састоји:
4

Текући расходи

5

Издаци за нефинансијску имовину

226.197
100.596

Укупни новчани одливи

326.793

III – Мањак новчаних прилива (I – II)

1.813

IV – Салдо готовине на почетку године

Члан 4.
Остварени мањак прихода – дефицит из члана 3. одлуке
у износу од 1.813 хиљада динара коригује се за вишак прихода из ранијих година у износу од 20.809 хиљада динара,
тако да кориговани вишак прихода у 2013. години износи
18.996 хиљада динара. Утврђени вишак прихода преноси се
у наредну годину, a састоји се из:
– Буџетског суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 2.796 хиљада динара,
– Буџетског суфицита на осталим подрачунима буџета у
износу од 7.547 хиљада динара,
– Oсталих потраживања у износу од 30 хиљада динара,
– Потраживања по основу више плаћеног пореза на додату вредност у износу од 8.923 хиљада динара,
– Обавезе за разлику обрачунатог и претходног ПДВ-а
за последњи квартал код корисника ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот” 22 хиљаде динара и
– ПДВ-а у примљеним, неплаћеним рачунима на дан 31.
децембра 2013. године код корисника ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот” 278 хиљада динара.
Буџетски суфицит на рачуну извршења буџета у износу
од 2.796 хиљада динара биће распоређен на предлог органа
управљања корисника.
Буџетски суфицит на осталим подрачунима буџета у износу од 7.547 хиљада динара биће распоређен:
22 хиљаде динара на име измирења обавеза за порез на
додату вредност,
278 хиљада динара на име измирења обавеза за ПДВ по
рачунима добављача, остатак од 7.247 хиљада динара биће
распоређен на предлог органа управљања корисника.
Члан 5.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђени су укупни издаци у износу од 100.596 хиљада динара.
Структура издатака је (у хиљадама динара):
Издаци
511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
51

541

Основна средства

6.409

Остали подрачуни

3.012

VI – Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода средства који се не евидентирају преко класе (4, 5 и 6)

2.563

Салдо готовине на крају године

2.796

Остали подрачуни

7.547

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђена
је укупна разлика у износу од 1.813 хиљада динара, између
укупних прихода и примања у износу од 324.980 хиљада
динара и укупних расхода и издатака у износу од 326.793
хиљаде динара по нивоима финансирања из: републике,
града – општине и осталих извора.
Структура прихода и примања
у (000)
Екон.
Приходи и примања
клас.
71

Порези

73

Донације и трансфери

74

Други приходи

77

Меморанд. ставке

7

Текући приходи
Укупни приходи и примања

41

Расходи зазапослене

42

I – Новчани прилив се састоји:
Текући приходи

324.980

Новчани приливи

324.980

0

286.493
8.531

0

12.292

17.573

29.865

91

0

0

91

4.321

303.082

17.577

324.980

303.082

17.577

324.980

4.321

Град
Република
– Општина

Остали
извори

Укупно

69.438

4.736

74.177

45

Субвенције

0

15.415

0

15.415

46

Донације, дотације трансфери

0

10.246

0

10.246

47

Социјално осигурање и соц.
Заштита

1.287

1.940

0

3.227

5

100.596

4.301

3

100.330

100.596

4.230

Коришћење услуга и роба

54

Мањак примања

4

0

51

Издаци за нефинансијску имовину

286.489

93.102

0

5

Укупно

0

91

2.633

266

Остали
извори

у (000)
Екон.
Приходи и примања
клас.

Укупни текући расходи

266

Град
Република
– Општина

Структура расхода и издатака

Остали расходи

Природна имовина

10.343

На рачуну буџета

4

Земљиште

5.298

V – Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не
евидентирају преко класе (7, 8 и 9)

48

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 324.980 хиљаде динара, укупни
новчани одливи у износу од 326.793 хиљада динара и салдо
готовине на крају године у износу од 10.343 хиљаде динара.
Структура новчаних токова је :

7

На рачуну буџета

97.697

54

11.707

93.193

0

28.165

1.774

29.939

1.381

218.306

6.510

226.197

Основна средства

0

87.080

13.250

100.330

Природна имовина

0

266

0

266

Издаци за нефинансијску
имовину

0

87.346

13.250

100.596

Укупни расходи и издаци

1.381

305.652

19.760

326.793

Члан 8.
Завршни рачун садржи и:
I Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним
отплатама дугова
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године
градска општина Сопот није примала донације нити се задуживала на домаћем и страном тржишту новца и капитала.
II. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве
Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013,
63/2013 – испр. и 108/2013 ) и чланом 3. Одлуке о буџету
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градске општине Сопот за 2013. годину („Службени лист
града Београда”, број 68/2012). Средства сталне буџетске
резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа
у отклањању последица ванредних околности, као што су
поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град,еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде,
односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве
доноси председник општине.
Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013,
63/2013 – испр. и 108/2013 ) и чланом 2. Одлуке о буџету
градске општине Сопот за 2013. годину („Службени лист
града Београда”, број 68/2012).
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне.
Решења о употреби средстава текуће резерве такође
доноси председник општине. Овим решењима утврђују се
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нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход извршава као и сваки други.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве
У току 2013. године средства сталне буџетске резерве
нису коришћена.
Извештај о распореду средстава текуће буџетске резерве
Из текуће буџетске резерве вршен је пренос средстава
следећим корисницима:
– ЈКП „Сопот”
2.750
– Месној заједници Слатина
376
– Земљорадничкој задрузи Сопот
2.000
Укупно:
5.126.
Сви преноси вршени су на основу решења председника
градске општине Сопот.
ПОСЕБАН ДЕО
У посебном делу приказани су укупно планирани и
остварени текући приходи и примања према економској
класификацији, укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и укупно
планирани и извршени текући издаци према корисницима
на рачуну извршења буџета градске општине Сопот.

Члан 9.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе:
(у динарима)
Економска
класиф.
1

Врста прихода
2

3

I

Класични приходи

А

Изворни приходи општине

План
4

Извршење

% Изврш.

5

6

267.276.500,00

268.644.914,16

100,51

72.832.000,00

70.373.413,46

96,62

711147

Порез на земљиште

1.000.000,00

895.833,25

89,58

713121

Порез на имовину од физичких лица

42.684.000,00

39.579.066,60

92,73

713122

Порез на имовину од правних лица

12.273.000,00

10.572.019,51

86,14

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

35.000,00

23.566,62

67,33

714513

Комунална такса за држање моторних возила

6.512.000,00

5.573.526,80

85,59

714571

Комунална такса за држање кућних и егзот. животиња

0,00

28.026,38

714573

Комунална такса за коришћење витрина

0,00

0,00

714575

Комунална такса за држање чамаца и сплавова

0,00

5.251,79

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

1.433.000,00

3.772.692,70

600.000,00

348.099,14

58,02

40.000,00

32.948,00

82,37

741531

КТ за коришћење пословног простора на јавним површинама

741532

КТ за коришћење простора за паркирање

741151

Приходи од камата

742251

Општинске административне таксе

743353

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

745151

Мешовити и неодређени приходи

263,27

600.000,00

1.615.179,81

269,20

1.650.000,00

2.191.780,00

132,84

5.000,00

5.000,00

100,00

6.000.000,00

5.730.422,86

95,51

Уступљени приходи одлуком

194.444.500,00

198.271.500,70

101,97

711111

Порез на зараде

131.003.000,00

128.322.102,20

97,95

711121

Порез на приход од самосталних делатности према стварно оствареном приходу

14.000.000,00

17.297.090,40

123,55

711122

Порез на приход од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу

29.000.000,00

31.773.776,02

109,56

711123

Порез на приход од самосталних делатности – самоопорезивањем

0,00

8.750,00

711143

Порез на приход од непокретности

4.500.000,00

4.965.219,04

110,34

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства

10.000,00

-40.122,31

-401,22

Б

711148

Порез на приход од непокретности на основу решења пореских органа

713311

Порез на наслеђе и поклон

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

713422

Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хов

713423

Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима

733152

Други текући трансфери од републике у корист нивоа општина

15.000,00

11.000,00

73,33

1.800.000,00

1.786.694,83

99,26

11.000.000,00

10.991.805,35

99,93

0,00

263,20

3.000.000,00

2.768.421,97

0,00

270.000,00

92,28
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2

733157
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3

4

5

116.500,00

116.500,00

100,00

35.607.083,00

34.706.867,26

97,47

2.770.000,00

2.373.801,02

85,70

6.000,00

5.330,92

88,85

2.744.000,00

2.358.463,10

85,95

Текући трансфери градова у корист нивоа општина
II
а

Наменски приходи
Изворни приходи општине

711181

Самодопринос

741534

Накнада за коришћење град.грађ. земљишта

742152

Приход од давања у закуп

6

20.000,00

10.007,00

50,04

Приходи уступљени одлуком

32.837.083,00

32.333.066,24

98,47

711111

Порез на зараде

28.652.000,00

28.148.864,04

98,24

714514

Годишња накнада за моторна возила

0,00

-690,00

714547

Накнада за загађивање животне средине

733253

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина

б

III
712112
771111

321

0,00

-190,80

4.185.083,00

4.185.083,00

100,00

Остали приходи за потрошњу

0,00

91.477,75

100,00

Порез на фонд зарада осталих запослених

0,00

32,80

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
IV

УКУПНО ( I + II + III)

V

Вишак прихода ранијих година
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

0,00

91.444,95

302.883.583,00

303.443.259,17

100,18

6.491.561,80

6.491.561,80

100,00

309.375.144,80

309.934.820,97

100,18

Члан 10.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе:
(у динарима)
Економ.
класиф.

Опис

Планирани расходи
у 2013. години

2

1

Средства из буџета

Издаци из других
извора
5

Укупни расходи у 2013.
години

3

4

41

Расходи за запослене

93.475.000,00

93.193.045,58

6

411

Плате и додаци запослених

74.430.000,00

74.362.604,14

74.362.604,14

412

Социјални доприноси на терет послод.

13.385.000,00

13.310.262,00

13.310.262,00

414

Социјална давања запосленима

800.000,00

754.389,44

754.389,44

415

Накнаде за запослене

1.210.000,00

1.177.934,00

1.177.934,00

417

Накнаде члановима Већа и одборницима

3.650.000,00

3.587.856,00

42

Коришћење роба и услуга

70.060.000,00

69.440.318,07

421

Стални трошкови

35.650.000,00

35.606.350,27

422

Трошкови путовања

160.000,00

134.886,43

134.886,43

423

Услуге по уговору

3.400.000,00

3.263.493,47

3.263.493,47

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

4.150.000,00

4.018.362,17

45

Субвенције предузећима

15.500.000,00

15.414.714,54

451

Субвенције јавним предузећима

15.500.000,00

15.414.714,54

46

Донације и трансфери

10.300.000,00

10.246.145,13

463

Основно образовање

5.050.000,00

5.011.713,00

5.011.713,00

465

Остале донације,дотације и трансфери

5.250.000,00

5.234.432,13

5.234.432,13

0,00

93.193.045,58

3.587.856,00
0,00

69.440.318,07
35.606.350,27

2.650.000,00

2.590.103,36

2.590.103,36

24.050.000,00

23.827.122,37

23.827.122,37
4.018.362,17
0,00

15.414.714,54
15.414.714,54

0,00

10.246.145,13

47

Права из социјалног осигурања

2.220.000,00

2.210.086,40

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.220.000,00

2.210.086,40

48

Остали расходи

28.385.000,00

28.163.968,77

481

Донације невладиним организацијама

23.840.000,00

23.803.691,08

482

Порези и обавзне таксе

830.000,00

709.306,15

709.306,15

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

3.400.000,00

3.335.971,54

3.335.971,54

485

Накнада штете

315.000,00

315.000,00

49

Средства резерве

10.000,00

0,00

499

Стална резерва

10.000,00

0,00

499

Текућа буџетска резерва

0,00

0,00

51

Основна средства

89.155.144,80

84.509.181,68

3.568.589,62

88.077.771,30

511

Зграде и грађевински објекти

86.569.144,80

81.965.999,68

3.568.589,62

85.534.589,30

512

Машине и опрема

2.586.000,00

2.543.182,00

54

Природна имовина

270.000,00

265.799,00

541

Земљиште

270.000,00

265.799,00

309.375.144,80

303.443.259,17

УКУПНИ РАСХОДИ

0,00

2.210.086,40

0,00

28.163.968,77

2.210.086,40
23.803.691,08

315.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.543.182,00
0,00

265.799,00
265.799,00

3.568.589,62

307.011.848,79
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Члан 11.
Укупно планирани и извршени текући издаци према корисницима износе у динарима:
РазФунк- Екон. Извор ПозиГлава
део
ција клас. фин. ција
1

2

01

1

3

4

5

Опис

6

7

Планирани расходи Извршени расходи
за 2013. годину
за 2013. годину
8

9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
417

1

Накнаде члановима Већа и одборницима

421

2

Стални трошкови

422

3

Трошкови путовања

3.650.000,00

3.587.856,00

150.000,00

142.448,89

60.000,00

49.910,00
911.608,00

423

4

Услуге по уговору

950.000,00

426

5

Материјал

350.000,00

309.052,00

451

6

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

15.500.000,00

15.414.714,54

465

7

Остале донације,дотације и трансфери

4.030.000,00

4.014.872,55

481

8

Дотације невладиним организацијама

700.000,00

686.253,83

481

9

Донације политичким странкама

550.000,00

547.922,75

499

10

Средства сталне резерве

10.000,00

0,00

499

11

Средства текуће резерве

0,00

0,00

Приходи из буџета

25.950.000,00

25.664.638,56

Укупно за функцију 110

25.950.000,00

25.664.638,56

Извор финансирања за функцију 110
01

2

910

Основно образовање
425

12

Текуће поправке и одржавање

950.000,00

936.817,32

463

13

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти

5.050.000,00

5.011.713,00

472

14

Накнаде из буџета за образовање

1.780.000,00

1.776.978,39

Приходи из буџета

7.780.000,00

7.725.508,71

Укупно за функцију 910

7.780.000,00

7.725.508,71

741.035,59

Извор финансирања за функцију 910
01

3

820

Култура
423

15

Услуге по уговору

750.000,00

425

16

Текуће поправке и одржавање

400.000,00

351.986,00

465

17

Текуће дотације и трансфери

1.220.000,00

1.219.559,58

481

18

Дотације верским заједницама

4.110.000,00

4.106.282,00

Приходи из буџета

6.480.000,00

6.418.863,17

Укупно за функцију 820

6.480.000,00

6.418.863,17

5.370.000,00

5.361.234,53

110.000,00

104.771,18

5.480.000,00

5.466.005,71

Извор финансирања за функцију 820
01

4

810

Спорт и рекреација
481

19

Дотације спортским организацијама

481

20

Развој школског спорта
Извор финансирања за функцију 810

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Укупно за раздео 01

02

5.480.000,00

5.466.005,71

45.690.000,00

45.275.016,15

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1

130

Опште услуге
411

21

Плате и додаци запослених

70.600.000,00

70.542.028,92

412

22

Социјални доприноси

12.700.000,00

12.626.378,00

414

23

Социјална давања запосленима

800.000,00

754.389,44

415

24

Накнаде за запослене

1.100.000,00

1.075.018,00

421

25

Стални трошкови

8.200.000,00

8.176.009,22

422

26

Трошкови путовања

423

27

Услуге по уговору

424

28

Специјализоване услуге

425

29

Текуће поправке и одржавање

60.000,00

47.829,00

1.200.000,00

1.192.541,50

400.000,00

376.650,32

7.600.000,00

7.594.736,06
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5

6

7

426

30

Материјал

482

31

Порези, таксе и слични расходи

483

32

511
512
541
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8

9

3.000.000,00

2.943.147,64

330.000,00

320.060,43

Новчане казне и пенали по решењу судова

3.400.000,00

3.335.971,54

33

Зграде и грађевински објекти

6.900.000,00

6.896.172,88

34

Машине и опрема

386.000,00

381.413,40

35

Земљиште

270.000,00

265.799,00

Приходи из буџета

116.946.000,00

116.528.145,35

Укупно за функцију 130

116.946.000,00

116.528.145,35

440.000,00

433.108,01

Приходи из буџета

440.000,00

433.108,01

Укупно за функцију 090

440.000,00

433.108,01

117.386.000,00

116.961.253,36

3.830.000,00

3.820.575,22

685.000,00

683.884,00

Извор финансирања за функцију 130
01

2

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

36

Накнада за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 090

01

Укупно за раздео 02
03

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ
1

620

Развој заједнице
411

37

Плате и додаци запослених

412

38

Социјални доприноси

414

39

Социјална давања запосленима

0,00

0,00

415

40

Накнаде трошкова за запослене

110.000,00

102.916,00

27.300.000,00

27.287.892,16

421

41

Стални трошкови

422

42

Трошкови путовања

423

43

Услуге по уговору

424

44

425

45

426

46

40.000,00

37.147,43

500.000,00

418.308,38

Специјализоване услуге

2.250.000,00

2.213.453,04

Текуће поправке и одржавање

7.700.000,00

7.685.842,00

Материјал

800.000,00

766.162,53
389.245,72

482

47

Порези, таксе и слични расходи

500.000,00

485

48

Накнада штете

315.000,00

315.000,00

511

49

Зграде и грађевински објекти

70.669.144,80

69.638.416,42

511

50

Капитална улагања

9.000.000,00

9.000.000,00

512

51

Опрема

2.200.000,00

2.161.768,60

119.407.583,00

124.520.611,50

Извор финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

13

Приходи из осталих извора-вишак прихода
Укупно за функцију 620

2

810

6.491.561,80
125.899.144,80

124.520.611,50

13.000.000,00

12.997.226,79

Приходи из буџета

13.000.000,00

12.997.226,79

Укупно за функцију 810

13.000.000,00

12.997.226,79

1.700.000,00

1.627.168,99

Приходи из буџета

1.700.000,00

1.627.168,99

Укупно за функцију 820

1.700.000,00

1.627.168,99

5.700.000,00

5.630.572,00

Приходи из буџета

5.700.000,00

5.630.572,00

Укупно за функцију 910

5.700.000,00

5.630.572,00

Укупно за раздео 03

146.299.144,80

144.775.579,28

УКУПНО

309.375.144,80

307.011.848,79

Спорт и рекреација
481

52

Дотације спортским организацијама
Извор финансирања за функцију 810

01

3

820

Култура
425

53

Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 820

01

4

910

Основно образовање
425

54

Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 910

01
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Завршни рачун буџета градске општине Сопот садржи:
1) Биланс стања на дан 31. децембра 2013. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2013. до 31. децембра 2013. године;
3) Извештај о капиталним расходима и примањима у периоду од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013. године;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
2013. до 31. децембра 2013. године;
6) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним
отплатама дугова;
7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за период од 1. јануара 2013 до 31. децембра 2013. године;
Завршни рачун буџета градске општине Сопот не
садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2013. до 31. децембра
2013. године.
Члан 13.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету градске општине
Сопот за 2013. годину је саставни део ове одлуке.
Члан 14.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2013.
годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету градске општине Сопот за период 1. јануар – 31. децембар 2013. године доставити Секретаријату за финансије
Скупштине града Београда, најкасније до 15. јуна 2014.
године.

26. јун 2014.

Члан 15.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 400-6 /2014-IV, 24. јуна 2014. године
Заменик председника
Драган Максимовић, ср.
Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној
24. јуна 2014. године, на основу члана 21. став 2. и члана 31.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/12), члана 18. став 1. тачка 17. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13) и
члана 33. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Сопот” број 352-27/13-IV
од 26. децембра 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СОПОТ”, СОПОТ
Именује се Весна Вујановић, дипломирани економиста
из Сопота, за директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”, на мандатни период од четири године.
Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од
дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику РС”.
Ово решење је коначно.
Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику РС” и „Службеном листу града Београда”.
Решење са образложењем доставити именованој и свим
кандидатима у поступку јавног конкурса и објавити на званичној интернет страници градске општине Сопот.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-6/2014-IV, 24. јуна 2014. године
Заменик председника
Драган Максимовић, ср.

26. јун 2014.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Генералног плана Београда 2021. – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за блокове између улица: Коче Капетана, Његошеве, Курсулине и Макензијеве, градска
општина Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације санитарне депоније
„Винча”, градска општина Гроцка – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја планираних намена на животну средину комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла Пупина бб, градска општина Нови Београд – – –

1

2

3

4

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о изменама Пословника Скупштине
градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о буџету градске општине Врачар за
2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ЗВЕЗДАРА
Одлука о престанку мандата одборници
Скупштине градске општине Звездара – – – – – – –

5
5

5

Страна
Одлука о потврђивању мандата одборници
Скупштине градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о буџету градске општине Звездара за
2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели едукативног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима
из буџета градске општине Звездара – – – – – – – –
Одлука о издвајању буџетских средстава за
потребе прибављања техничке документације за
пројекте из области здравства– – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на План и Програм рада Установе културе „Вук Караџић” за 2015.
годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног
простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски
центар „Олимп – Звездара” – – – – – – – – – – – – –
ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и
изношења смећа са Одлуком– – – – – – – – – – – – –
СОПОТ
Одлука о завршном (консолидованом) рачуну
буџета градске општине Сопот за 2013. годину – –
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”, Сопот – – – – – – – – – – – –

15
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21
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24
30
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

