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1. ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање Информатора о раду 
државног органа („Сл. гласник РС“, бр. 68/10). 

Овај Информатор је објављен дана 21. новембра 2015. године, на интернет презентацији Градске општине 
Савски венац на адреси: www.savskivenac.rs под насловом „Информатор о раду“. 
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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

Назив:   Градска општина Савски венац у Београду  

Адреса:  Кнеза Милоша 69, Београд 

Веб адреса:  www.savskivenac.rs 

Број телефона: Централа: 2061-700 (Адресар општине) 

Матични број : 07031386 

ПИБ:   102759230 

 

Радно време: Сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, изузев суботом, недељом и државним 
празником. 

Услужни центар општине ради  сваким радним даном од 07:30 до 18:30 

Писарница општине ради радним данима од 07:30 до 18:30 часова. 

 

Издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству врши се  понедељком, 
средом и петком од 07:30 до 15:30, а уторком и четвртком од 07:30 до 18:30 часова 

Особа одговорна за  

тачност података: Александра Кузмановић, начелница Управе градске општине. 
 
Лица одговорна за поједине делове Информатора: 

• Сава Мартиновић, - за област информација од јавног значаја; 
• Наташа Грбовић, - за податке о градској општини и организационој структури, процедурама, 

прописима, описима надлежности и функција старешина, за објављивање и ажурирање Информатора; 
• Гордана Митровић, - за податке о непокретним стварима које представљају имовину градске општине 

или их градска општина користи по другом основу; 
• Предраг Јосифовић, - податке о носачима информација; 
• Ивана Јокић, - за област јавних набавки; 
• Мирјана Јанковић, - за област прихода и расхода; 
• Драгица Илић Велимировић, – податке о средствима која градска општина додељује другим лицима; 
• Гордана Митровић, - за област исплаћених плата, зарада и примања, податке о покретним средствима 

која у раду користи градска општина и осталим финансијским извештајима за које нису задужени други 
чланови радне групе; 

• Јована Радовић, - за област информисања. 

Информатор је први пут објављен: 01. јануар 2006. године 

Датум последње измене или допуне: 06. октобар 2016. године  

Увид у Информатор може да се изврши у Одељење за стручне и административне послове, у канцеларији 
број 12, на првом спрату у згради у улици Кнеза Милоша 99. 

Општина Савски венац је једна од најстаријих и истовремено централна београдска општина. Назив Савског 

венца је симболичан, јер територија општине попут венца на десној обали Саве прати њен ток. Образована је 

1957. године на територији од 1.580 хектара. 
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Географски гледано, Савски венац се од ушћа Топчидерске реке до Бранковог моста Савом граничи са Новим 

Београдом, а Бранковом и улицама Краљице Наталије и Масариковом са Старим градом. Преко улице Краља 

Милана, Славије и Булевара ослобођења граничи се са Градском општином Врачар, а потом од Аутокоманде, 

преко исте улице, све до Бањице и даље Црнотравском и Борском са Градском општином Вождовац, одакле 

почиње граница са Раковицом. Раковичким путем и Булеваром Војводе Мишића састајемо се са Чукарицом. 

 

Према последњем попису, из 2011. године, на Савском венцу живи нешто више од 44.000 становника, има 

19.000 домаћинстава, а двапут више Београђана ради на општини. 

 

Градска општина је оснивач два јавна предузећа - ЈП „Пословни простор општине Савски венац“ 

(www.savskivenac.rs) и ДКЦ Мајдан (www.dkcmajdan.org.rs). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Градска општина, послове који су јој поверени законима и Статутом града, врши преко својих органа и то: 
Скупштине, Председника, Већа и Управе. 

Скупштина Градске општине је највиши орган власти у Градској општини, коју чини 37 одборника 
изабраних на изборним листама политичких странака и других политичких организација и њихових коалиција. 

Скупштина Градске општине у садашњем саставу конституисана је 04. јуна 2016. године. 

Скупштина има председника Скупштине и заменика Председника, као и Секретара и заменика Секретара. 
Подаци о функционерима Скупштине налазе се у Одељку 4. Описи функција старешина. 

Скупштина врши послове прописане Статутом градске општине, по поступку и процедури садржаној у 
Пословнику о раду Скупштине општине (Пословник можете видети на: 

www.savskivenac.rs/poslovnikoradusv). 

Скупштина ће формирати на првој следећој седници, стална радна тела, на којима се разматрају питања о 
којима одлучује Скупштина, и то: 

• Комисија за административна, кадровска и мандатна питања; 
• Комисија за прописе, представке и предлоге; 
• Комисија за родну равноправност; 
• Комисија за инвестиције, буџет и финансије; 
• Комисија за комуналне делатности, урбанизам, заштиту животне средине и енергетску ефикасност; 
• Комисија за друштвене делатности,инвалидску и борачку заштиту. 

Председник Градске општине врши извршну функцију у општини. Председник има  заменика. Председник 
градске општине је истовремено и председник Већа градске општине. На ову функцију га бира Скупштина на 
мандатни период од 4 године, из реда одборника. 

Подаци о Председнику општине и заменику Председника, налазе се у Одељку 4. Описи функција старешина. 
 
Председник општине прима грађане четвртком. Начин заказивања пријема код функционера Градске општине, 
и начелника, као и осталих руководиоца у Управи градске општине врши се телефонским путем, и то на број: 
011 2061 800 као и електронском поштом на адресу: pavicv@savskivenac.rs. 

Председник општине обавља послове прописане Статутом градске општине (Статут можете видети на: 
www.savskivenac.rs/statutsv). 

Веће Градске општине је извршни орган Општине. Веће има 11 чланова које бира Скупштина, из реда 
одборника и грађана, заменика Председника Градске општине који је члан Већа по функцији, и Председника 
Градске општине који је истовремено и председник Већа. 

Подаци о члановима Већа налазе се у Одељку 4. Описи функција старешина. 

Веће градске општине обављапослове прописане Статутом градске општине.  

Управа Градске општине образује се као јединствена служба. 

Управом руководи начелница Управе који има заменицу. Послови које обавља начелник Управе описани су 

Одлуком о Управи градске општине (Одлуку можете видети на: www.savskivenac.rs/odlukaoupravisv). 

Подаци о начелнику и заменици  начелнице налазе се у Одељку 4. Описи функција старешина. 

Управа је утврдила процедуре за поступање по сваком захтеву и редовно контролише свој рад, мери 
перформансе процеса и подноси годишње извештаје о раду који усваја Скупштина. 
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Управа има као посебне организационе јединице које су организоване за вршење сродних управних, стручних, 
организационих, административних и других послова Одељења, службе и одсеке, и то: 
 

1. Одељење за општу управу; 

2. Одељење за финансије; 

3. Одељење за друштвене делатности; 

4. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове; 

5. Одељење за грађевинске и комуналне послове; 

6. Oдељење за инспекцијске послове и извршења; 

7. Одељење за пројекте развоја;  

8. Одељење за јавне набавке; и 

9. Кабинет председника/председнице Градске општине. 

 
Два самостална извршиоца, изван унутрашњих организационих целина, обављају послове везане за локални 
економски развој и послове Канцеларије за младе.  
 
Опис послова Одељења и Одсека садржан је у Одлуци о Управи градске општине, а организација и 
систематизација послова и у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места управе 
градске општине Савски венац (Правилник можете видети на: www.savskivenac.rs/sistematizacijasv) 
 
Одељењима и одсецима руководе начелници или шефови, а ближи подаци о начелницима организационих 
јединица садржани су у Одељку 4. Описи функција старешина. 

  



8 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

 

4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

1. Старешине Скупштине градске општине: 

 
а. Функцију председника Скупштине обавља Немања Берић, дипломирани правник; 

Председник Скупштине није на сталном раду у Скупштини. Контакт са председником Скупштине 
се остварује пуем електронске поште на адресу: predsednikskupstine@savskivenac.rs 

б.   Функцију заменице председника скупштине обавља Тања Маринковић. 
Заменик Председника Скупштине није на сталном раду у Скупштини. Контакт са замеником 
Председника Скупштине се остварује посредством Секретара Скупштине; 

в. Функцију секретара Скупштине обавља Сава Мартиновић, дипломирани правник, на сталном 
раду у Општини. Послови које врши секретар описани су Статутом градске општине и 
Пословником о раду Скупштине општине (Пословник можете видети на: 
www.savskivenac.rs/poslovnikskupstinasv). 

g. Функцију заменице секретара Скупштине обавља Сања Марковић, дипломирани правник, на 
сталном раду у Општини. 

 

2. Председница и заменик Председнице Градске општине: 

а. Функцију Председнице Градске општине почев од 04.06.2016. године, обавља Ирена Вујовић,  
дипломирани економиста мастер; 

б. Функцију заменика Председнице Градске општине обавља Зоран Коцић, професор 
безбедности, почев од 04.06.2016. године. 

3. Веће Градске општине 

Чланови Већа Градске општине Савски венац: 
 

 Ирена Вујовић 
 Зоран Коцић 
 Милош Видовић 
 Страхиња Кукић 
 Урош Трипковић 
 Драгољуб Николић 
 Данијела Мирјанић 
 Владимир Новаковић 
 Мирослав Божић 
 Миодраг Прибиловић 
 Александра Трајковић 
 
 

4. Управа Градске општине 

а. Функцију начелнице Управе обавља Александра Кузмановић, дипломирани правник. 

Организационим јединицама у Управи градске општине руководе лица која је распоредио 
Начелник управе, а чији описи послова су садржани у Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места Управе градске општине. 
 

б. Функцију Заменице начелнице Управе, обавља Ивана Петковић, дипломирани правник. 

У Управи градске општине именована су три Помоћника Председника градске општине, које је својим 
решењем поставила Председница градске општине. 

Начелници одељења су: 
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Мирјана Јанковић, дипломирани економиста, начелник Одељења за финансије; 
 
Неда Кажић,  дипломирани правник, начелник Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове; 
 
Ивана Јокић, дипломирани економиста, начелник Oдељење за инвестиције и јавне набавке; 
 
Зоран Станковић, дипломирани правник, начелник Одељење за инспекцијске послове и извршења; 
 
Гордана Милановић, дипломирани правник, начелник Одељења за општу управу; 
 
Зорица Штуловић, дипломирани правник,  начелник Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу; 

 
Наташа Грбовић, дипломирани менаџер, начелник Одељења за стручне и административне послове; 
 
Предраг Јосифовић, дипломирани инг. електротехнике, шеф Службе за информационе технологије и техничку 
подршку. 
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5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

Рад органа Градске општине Савски венац доступан је јавности. 

Основни подаци о Градској општини се налазе у Одељку 2.  

Јавност у раду може се ограничити или искључити у случајевима утврђеним законом и другим прописом или 
актом надлежног органа, у складу са законом. 

Јавност рада обезбеђује Одељење за стручне и админстративне послове (Контакти Одељења: 3615-381), и 
стара се о правовременом и редовном информисању грађана и јавних гласила о раду и иницијативама из 
надлежности органа Градске општине, као и о осталим информацијама које су значајне за локалну заједницу. 

Јавност има право присуствовања седницама органа Општине (Скупштина, Веће). Седницама Скупштине имају 
право да присуствују грађани који своје присуство најаве организационој јединици Управе градске општине  
надлежној за послове Скупштине, најкасније два дана пре одржавања седнице, осим када се седница одржава 
без присуства јавности. 

У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани грађани присуствују седници Скупштине, Председник 

Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници, полазећи од редоследа пријављивања и 

интереса пријављених за тачке на дневном реду. 

 

Скупштина, на образложени предлог Председника Скупштине, сталног радног тела, Већа градске општине и 

најмање десет одборника, може одлучити да седница не буде јавна због разлога безбедности и других разлога 

утврђених законом. 

 
Интернет презентација Градске општине Савски венац на адреси: www.savskivenac.rs пружа неопходне 
информације грађанима, корисницима услуга и јавним гласилима: 

а) о активностима из делокруга рада одборника, комисија Скупштине градске општине и свим 
осталим питањима, пројектима, иницијативама који су из делокруга рада Скупштине градске 
општине; 

б) о активностима из делокруга рада председника/заменика председника Градске општине, Већа 
градске општине и Управе градске општине, као и биографске податке о изабраним, именованим 
и постављеним лицима Градске општине и у Управи градске општине; 

в) о дневним активностима и раду органа Градске општине; 
г) о јавним набавкама, тендерима и другим конкурсима Управе градске општине; 
д) о Услужним сервисима Управе градске општине Савски венац. 

 
 

Информације о раду и програмима јавних предузећа чији је оснивач Градска општина: „ЈП Пословни простор 
Савски венац" можете видети на: www.poslovniprostorsavskivenac.co.rs и ДКЦ „Мајдан" 
www.dkcmajdan.org.rs 

Примедбе, или сугестије грађани/јавна гласила могу електронски, усмено или писменим поднесцима упутити 
директно органима општине и њиховим радним телима. У наставку је телефонски именик: 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Адреса Кнеза Милоша 99 
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Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

       

1 Немања Берић 

председник 

скупштине ГО 

Савски венац  

    
3615  382                              

3615  388 
  

2 
Тања 

Маринковић 

заменица 

председника 

скупштине ГО 

Савски венац 

    

3615 382                

3615 388                

3615 390 

  

3 Сава Мартиновић секретар скупштине     
3615 389  

3615 381  

3615 

394 

4 Зоран Коцић 

заменик 

председника 

општине 

    2061-905    

5 Милош Видовић  члан већа општине 

    

3615 382  

3615 388                

3615 390 

  

6 Страхиња Кукић члан већа општине      

3615 382  

3615 388                

3615 390 

  

       
 

 

      

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал  Телефон Факс 

1 Наташа Грбовић начелница 
  

  
3615-387   

3615-386 

  

Одсек за послове председника, општинског већа и управе градске општине 

2 
 

секретар већа   774 2061-744 
  

3 Даша Белић  
шеф кабинета 

председнице општине  

  
775 2061-858 

  

3 Весна Павић 

виши референт - 

техички секретар 

председнице општине 

  769 2061-769   

4 
Добринка 

Маловић 

виши референт - 

технички секретар за 

изабрана и постављена 

лица 

  800 2061-800   
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4 
Мирјана 

Ђорђевић 

виши сарадник за 

административно 

канцеларијске послове 

    3615-388   

Група послова за скупштину 

5 
Снежана 

Микавица 

самостални стручни 

сарадник за 

скупштинске послове 

  108  3615-389   

   
    

 
  

Група за информисање 

1 Антонић Душко 

самостални стручни 

сарадник новинар – 

уредник 

  889 

2061-889 
2643-

490 2643-490 

2 Јована Радовић 

виши референт за 

послове информисања 

и интернет 

презентације  

  105  3615-387   

 

 

      

       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, НАЧЕЛНИК УПРАВЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал  Телефон Факс 

1 Ирена Вујовић 
председница 

општине   
796 2061-769 

  

2 
Александра 

Кузмановић 

начелница 

општинске управе 
  

800 2061-800 
  

3 Ивана Петковић 
заменица начелнице 

општинске управе 
  

800 2061-800 

  

4 
Александра 

Трајковић 

чланица већа 

градске општине   
800 2061-800 

  

5 Милош Видовић 
члан већа градске 

општине   
102 3615-388 

  

6 Страхиња Кукић 
члан већа градске 

општине   
102 3615-388 

  

7 
Данијела 

Мирјанић 

члан већа градске 

општине 
  

107 3615-388 
  

8 
Владимир 

Новаковић 

члан већа градске 

општине   
107 

3615-382   

9 Драгољуб члан већа градске   109  3615-382   
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Николић општине 

10 

 

       

 

       

 

             
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 
Гордана 

Милановић 
начелница 17 713 

2061 713  

3614 073 
  

2 
Милица 

Новаковић 
шеф матичне службе 13 722 2061 722   

3 
Оливера 

Пауновић 

дактилограф 

секретарица 
17 712 2061 712   

2658 

368 

4 
Милка 

Косановић 

виши референт за 

кадровске послове 
14 720 2061 720   

5 Марија Сушић 

сам. стр. сарад. за 

управне послове 

личних стања 

грађана 

14 719 2061 719   

Експедиција поште 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 Анкица Шашић 
виши реф. за експ. 

поште 
1 701 2061 701   

2 Данило Кучевић курир 1 701 2061 701   

3 Бранислав Жугић курир 1 701 2061 701   

Одсек за послове писарнице 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 
Љиља 

Огњановић 

шеф Одсека за 

послове писарнице 
хол 853 2061 706   

2 Мирјана Граовац 

виши референт -

овера и радне 

књижице 

хол 861 
2061 853  

2061 862 
  

3 
Јелена 

Јосифовић 

виши референт -

овера и радне 

књижице 

хол 703 2061 703   

4 
Радмила 

Станимировић 

виши референт - 

послови писарнице 
хол 706 2061 705   
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5 
Слађана 

Ракочевић 

виши референт - 

послови писарнице 
хол 705 2061 706   

6 Игор Спасов 

виши референт -

овера и радне 

књижице 

хол 860 2061 860   

7 
Гордана 

Бошковић 

виши референт -

овера и радне 

књижице 

  702 2061 703 архива 

8 
Снежана 

Малетић 

виши референт - 

послови писарнице 
хол 703 2061 860   

9 
Зорица 

Дурутовић 

виши референт – 

архива 
хол 702 2061 702 архива 

 

 

      

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И МЕСНУ САМОУПРАВУ 

Р.бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 Зорица Штуловић начелница 
32 863 2061-863 

2061-

756 

2 Дајана 

Радивојевић 

заменица начелнице 

31 908 2061-908 
 

2061-

756 

3 Гордана Рикић виши референт-

секретарица 30 766 2061-766 
2061-

756 

Одсек за друштвене делатности 

Р.бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 

Светлана 

Милосављевић 

виш. референт за 

фин. матер. пос. и 

борачку заштиту 

34 824 2061-824 

  

2 

Виолета Калинић самост. струч. 

сарадник за послове 

бор. инв. заштите 

34 825 2061-825 

  

3 
Јулијана Пантић самостални струч. 

сарадник за спорт 30 732 2061-732 
  

4 
Јелица Илић 

Букилица 

самостални струч. 

сарадник за културу 31 838 2061-838 
  

5 

Мира 

Константиновска 

повереник Репуб. 

комесаријата за 

избеглице 

31 839 2061-839 

  

6 

Александра 

Имширагић-Ђурић 

самостални струч. 

сарадник за 

зашт. животне 

30 709 2061-709 
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средине –екологију 

7 

Снежана Мијуцић самостални струч. 

сарадник за 

школство 

33 765 2061-765 

  

8 
Марко Милановић виши референт за 

соц. хум. област 33 710 2061-710 
  

9 

Нада Капичић самос. струч. сар. за 

финансијске 

послове 

33 783 2061-783 

  

        

 

      
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 
Љиљана Љубић 

Кулунџић 
начелница 57 741 2061 741   

2 Миленко Мрвић 

самост. стручни 

сарадник за 

инвестиције 

67 738 2061 738   

3 Бобан Весовић 
виши сарадник за ек. 

послове 
67 742 2061 742   

4 Ивана Цветковић 
сам. струч. сарадник 

за јавне набавке 
59 816 2061 816   

5 
Бојана 

Танасковић 

виши референт за 

административне 

послове 

58 740 2061 740   

6 Ранка Лазаревић 

виши референт за 

административне 

послове у постуку 

јав. наб. 

59 828 2061-828   

       
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 Мирјана Јанковић начелница 62 815 2061 815     

2 Светлана Ћирић 
виши референт -

секретарица 
63 817 2061 817   

3 Петар Стјепчић 
 сарадник за послове 

плаћања 
62 817 2061 821 2061-910 

4 Маја Шапић плаћање 60 819 2061 819   
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7 
Недељка 

Савадиновић 

шеф буџета и 

трезора 
66 743 2061 743   

       
Одсек за финансије 

              

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 
Јадранка 

Милошевска 
ликвидатор 64 822 2061 822   

2 Милена Микелић 
виши референт за 

обрачун зарада 
65 748 2061 748   

3 
Гордана 

Митровић 
виши референт  65 748 2061 748   

4 Тања Марковић благајник 64 813 2061 813   

5 Милица Плећаш 
виши референт за 

вођ. књига 
60 814 2061 814   

       

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И  

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ         

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Моб.тел. 

1 Неда Кажић  начелница 84 827 2061 827 6082 

2 
Лепосава 

Петровић 
заменица начелнице 76 907 2061 907 6003 

3 
Мирјана 

Михаиловић 

виши реф. за адм.  

канцел. послове 
84 827 2061 827 6127 

Одсек за имовинско правне послове                              

4 Нада Мадић  шеф одсека  84 834 2061 834 6031 

5 
Милица 

Копривица 
стручни сарадник 80 808 2061 808   

6 Ивана Ђековић  
самостални стручни 

сарадник  
80 830 2061 830 6073 

7 Јелена Алексић  стручни сарадник  80 808 2061 808 
 

Одсек за грађевинске и  комунално-стамбене  послове                          

8 Душан Стијепчић шеф одсека 75 Б 797 2061 797 6130 

9 Јелена Видовић 
виши рефер. за 

комунално-стам. 
75 А 796 2061 796 6029 

10 Зорица Беко збирке исправа 81 832 2061 832   

11 Маја Николић 
самостални стручни 

сарадник - архитекта 
73 805 

 

2061 805  
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12 
Светлана Вучинић 

Чанковић 

самостални стручни 

сарадник - архитекта 
74 811 2061 811 6125 

13 
Далиборка 

Винкић  
виши референт 73 805 2061 805   

14 Ана Пенчић виши референт 73 799 2061 799 6090 

15 Тања Шћекић виши сарадник 74 812 2061 812 
 

Одсек за послове Услужног центра                                                 - АНЕКС ЗГРАДЕ  

16 Андријана Блонд  
шеф Услужног 

центра 
анекс  835 2061 835   

17 Данијела Ђокић  виши референт анекс  746 2061 746 6138 

18 
Дубравка 

Брадонић 
виши референт анекс 871 2061 871 

  

19 Софија Лековић виши референт анекс 721 2061 721   

       

       

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 
Предраг 

Јосифовић 
шеф Службе 

пети 

спрат 
880 2061 880   

3 Тања Лучић шеф Одсека 
пети 

спрат 
714 2061 714   

5 
Душан 

Милановић 
виши референт 

пети 

спрт 
882 2061 882   

6 Немања Стојнић виши референт 
пети 

спрат 
881 2061 881   

7 
Александар 

Супуровић 
виши референт 

пети 

спрат 
883 2061 881   

8 
Светлана 

Живановић 

виши референт - 

секретарица 

пети 

спрат 
842 2061 842   

11 Јован Јаковљевић 
виши референт 

возач 

трећи 

спрат 
  2061 800   

12 
Драгослав 

Петровић 

виши референт 

возач 
    3615 389 

Кнеза 

Милоша 

99 

13 Ненад Лукић 
кв радник домар -

ложач 
      

064-86-

16-055 

14 Драган Трнинић ложач   112   
Кнеза 

Милоша 
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99 

 

 

      

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 Јован Грбавац начелник 51 782 2061 782  
361 92 

41 

2 Предраг Јовановић заменик начелника   807 2061 807   

3 Душица Крстић секретарица 52 782 2061 782    

4 Јелена Мићуновић правник 53 779 2061-779   

5 Маја Зечевић правник 53 776 2061 776   

6 Мирјана Бајловић правник 53 777 2061 777   

7 Весна Ивановић дактилограф 53 777 2061 777   

Грађевинска инспекција 

1 Татјана Буквић 
главни грађ. 

инспектор 
71 836 2061 836   

2 Драгана Пешић 
грађевински 

инспектор 
71 744 2061 744   

3 Ана Ђуричић 
грађевински 

инспектор 
71 784 2061 784   

4 Далиборка Винкић 
грађевински 

инспектор 
71 784 2061 784   

Комунална инспекција 

1 
Миломир 

Покимица 

шеф комуналне 

инспекције 
54 786 2061 786   

2 Зорица Којић 
 комунални 

инспектор 
54 787 2061 787   

3 Милија Кучевић 
комунални 

инспектор 
55 867 2061 867   

4 Душица Маленов 
комунални 

инспектор 
55 790 2061 790   

5 Милан Веселинов 
комунални 

инспектор 
56 789 2061-789   

6 Душан Танасковић 
комунални 

инспектор 
56 772 2061 772   

7 Сретна Прпић 
комунални 

инспектор 
56 788 2061 788   

Група за извршења 

1 Јелена Гргуровић 
шеф Групе за 

извршења 
55 857 2061 857   

2 Живослав извршитељ 56 772 2061 772   
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Јаковљевић 

3 Огњан Јовановић извршитељ 56 859 2061-859   

       
1 Зоран Ивововић 

референт за 

ванредне ситуације 
54 791 2061 791   

 

 

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 
Дубравка Петковић 

Радека 

јавни 

правобранилац 

пети 

спрат 
352 2642 081   

2 Ненад Прелић 
заменик јавног 

правобраниоца 

трећи 

спрат 
41 2061-800   

2 Марија Божић 
заменик јавног 

правобраниоца 

пети 

спрат 
891 2061 891   

3 Татјана Манојловић 
заменик јавног 

правобраниоца 

пети 

спрат 
893 2061 893   

4 Јелена Полексић  

виши референт 

за 

административне 

послове  

пети 

спрат 
894 2061 894   

       

       

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

1 Емилија Панић 

сам. стручни 

сарадник -

координатор 

Канц. за младе 

    7151-853 

Кнеза 

Милоша 

бр. 47 

       БИЗНИС ИНКУБАТОР Кнеза Милоша 47 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Соба Локал Телефон Факс 

1 Немања Петровић 
главни стручњак 

за ЕУ интеграције 
1   7151-850   
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2 Нина Митранић 

шеф канцеларије 

за европске 

пројекте и 

стратешко 

планирање 

2   7151-851   

 

Питања, примедбе, жалбе или сугестије грађани/јавна гласила могу упутити директно председнику Градске 
општине преко веб сајта општине (Питајте председника) и преко Одељења за стручне и админстративне 
послове, усмено, писмено, телефонским позивом или електронском поштом (доступно на: www.savskivenac.rs) 
или преко Службе за комуникацију и координацију односа са грађанима (Беоком сервис – електронска пошта: 
bks@beograd.gov.rs). 

Одeљење прослеђује питања надлежним органима и Управи Градске општине. Одговори се по пријему 
достављају писменим путем (дописом, факсом или електронским путем) грађанима/јавним гласилима и 
Беоком сервису, у року од 48 сати. 

Одељење за стручне и административне послове издаје публикацију „Информатор о раду и животу општине 
Савски венац" која обједињује информације о раду ГО Савски венац из надлежности органа, тела, комисија и 
руководства Скупштине, Градске општине и Управе, јавних предузећа чији је оснивач, услужних сервиса и 
програма и остале информације од значаја за локалну заједницу. Информатор садржи сталне и повремене 
рубрике. Штампа се у 18.000 примерака. Доставља се бесплатно на 17.500 адреса грађана у поштанске 
сандучиће, а 500 примерака дистрибуира се у општинској згради. Електронска верзија се поставља на интернет 
страници www.savskivenac.rs. 

Грађани се, такође, путем плаката, флајера и брошура редовно информишу о активностима, акцијама и 
програмима Градске општине, јавних предузећа, Установе културе, као и свим осталим активностима,као што 
су Канцеларија за младе и Бизнис центар Савски венац. 
 

Градска општина Савски венац у потпуности спроводи Закон о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом и препоруке Европске уније. Услужни центар, као и хол зграде је приступачан особама са 

инвалидитетом, а у холу зграде постављена је тактилна табла за слепе особе. У писарници Управе запослени су 

обучени за комуникацију са глувим и наглувим особама.  

 

Градска општина Савски венац уступила је стан, и на тај начин помогла и подржала програм Становање уз 
подршку који спроводи невладина организација АПИ Србије (www.sapi.rs), који је намењен особама са 
посебним потребама. Поред редовне помоћи раду и програмима организацијама особа са посебним 
потребама, Општина обезбеђује превоз за ученике Основне школе за децу са посебним потребама „Антон 
Скала“. 
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Од доношења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поднето је преко 200 захтева, а 
у 2015. години је било 59 захтева за приступ информацијама од јавног значаја. До сада ни једна информација 
није тражена више пута. У 2016. години до 30.09. поднет је 46 захтев за приступ информацијама од јавног 
значаја и на све информације је одговорено. 

Најчешће тражене информације од јавног значаја: 

1. Информације у вези издавања грађевинских дозвола; 
2. Информације у вези имовинско-правног статуса објеката на територији Општине; 
3. Информације о јавним набавкама.  
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7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

Градска Општина, како је Статутом градске општине Савски венац предвиђено, а у складу са законом и Статутом 

Града Београда, преко својих органа:  

 

1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета општине;  

2. доноси програме и спроводи пројекте развоја Општине и стара се о унапређењу општег оквира за 

привређивање у општини, у складу са актима Града;  

3. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;  

4. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу 

грађана/грађанки, у складу са законом, Статутом града и Статутом општине и актима градске општине 

Савски венац; 

5. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;  

6. доноси решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m² бруто површине и 

претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и за те објекте издаје 

потврду о усклађености идејног пројекта са издатим изводом из урбанистичког плана односно актом о 

урбанистичким условима; 

7. доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама 

јавне намене (киосци, тезге и други мобилијар) по претходно прибављеној сагласности организационих 

јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне 

организације у складу са прописом Града; 

8. одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци, баште, покретне тезге и 

сл.), балон хала спортске намене у складу са прописом Града; 

9. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним 

зградама; 

10. стара се о одржавању комуналног реда у градској општини, спроводи прописе којима се уређује 

комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине; 

врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине Града; 

11. обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине пословног 

простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и 

другим актима Града, прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на 

свом подручју; доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине 

на свом подручју у складу са актима Града; 

12. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа; прати упис у 

први разред основне или специјалне школе. У сарадњи са образовно–васпитном установом утврђује 

мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика/ученица за време остваривања 

образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом;  

13. подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове 

за одржавање културних манифестација од значаја за Општину и у циљу задовољавања потреба 

грађана/грађанки са свог подручја може оснивати установе културе;  

14. доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта 

на нивоу Града; Обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се 

задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у 

области спорта; 

15. спроводи стратегију за младе и акциони план за младе који је у складу са Националном стратегијом за 

младе; утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен са 

акционим  планом за спровођење Националне стратегије за младе Министарства омладине и спорта; 

може основати савет за младе на нивоу градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма 
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установа удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине; може да 

оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на свом подручју;  

16. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати 

туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју; 

17. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта 

као и време и начин те трговине у складу са законом; 

18. предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води 

евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за утврђење 

зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавног осветљења и слично; 

19. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у 

ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, учествује у развоју цивилне 

заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације на свом 

подручју у складу са законским и актима Града; 

20. управља стварима у јавној својини Града на којима има право коришћења у складу са законом; 

21. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;  

22. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима/грађанкама за остваривање њихових права;  

23. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад и 

оснива јавна предузећа и друге организације у складу са Статутом Града и Статутом Општине; 

24. уређује организацију и рад мировних већа;  

25. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као 

и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама и подстиче 

активности и пружа помоћ организацијама лица са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним 

организацијама на свом подручју;  

26. стара се остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права 

припадника/припадница националних мањина и етничких група;  

27. установљава заштитника/заштитницу грађана за Општину;  

28. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана/грађанки на свом 

подручју;  

29. прописује прекршаје за повреде прописа Општине;  

30. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине,  

31. извршава прописе и опште акте Града и Општине;  

32. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане/грађанке,у складу са законом, Статутом 

Града, другим прописима. 

 

Такође, градска општина на основу Статута може обављати и следеће послове:  

 

У име и за рачун Града, спроводити поступак јавног надметања, односно прикупљати писмене понуде за 

давање у закуп, односно отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града ради изградње објеката до 

800 m² бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини Града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 m² бруто развијене 

грађевинске површине, у складу за законом и актима Града. 
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8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

Обавезе органа Градске општине произилазе из Закона и других прописа. 
Органи општине обављају све послове описане у Статуту Градске општине (www.savskivenac.rs/statutsv). 
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9. ПРОПИСИ КОЈЕ У СВОМ РАДУ КОРИСТЕ ОРГАНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Прописи који се примењују у раду одељења за финансије 

 

• Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон);  
• Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10,  
• 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13 и 142/14);  
• Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину (''Службени гласник Републике Србије'',  
• број 142/14);  
• Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије'', број  
• 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.износи и 125/14-усклађени дин.износи);  
• Закон о финансирању политичких активности (''Службени гласник Републике Србије'',  
• број 43/11 и 123/14);  
• Закон о јавном дугу ("Службени гласник Републике Србије'', број 61/05, 107/09 и 78/11);  
• Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  
• ("Службени гласник Републике Србије'', број 119/12); 
• Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник Републике Србије'', број 125/03 и  
• 12/06);  
• Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја  
• корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног  
• осигурања ("Службени гласник Републике Србије'', број 18/15);  
• Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски  
• систем ("Службени гласник Републике Србије'', број 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13,  
• 48/13, 61/13,63/13-испр, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14 и 32/15);  
• Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред  
• средстава са тих рачуна ("Службени гласник Републике Србије'', број 104/11, 10/12, 18/12,  
• 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14-испр, 81/14, 117/14, 128/14,  
• 131/14 и 32/15);  
• Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог  
• рачуна трезора ("Службени гласник Републике Србије", број 92/02, 100/03 и 10/04);  
• Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,  
• функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном  
• сектору ("Службени гласник Републике Србије", број 99/11 и 106/13);  
• Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије",  
• број 146/14);  
• Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о  
• условима и начину отварања и укидања подрачуна код Управе за трезор ("Службени  
• гласник Републике Србије", број 113/13 и 8/14);  
• Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским  
• ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове  
• организација за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник Републике Србије", број  
• 32/15);  
• Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину ("Службени  
• гласник Републике Србије", број 15/15);  
• Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању  
• прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2015. години (''Службени  
• лист града Београда'', број 96/14);  
• Одлука о буџету градске општине Савски венац (''Службени лист града  
• Београда'', број 103/14,30.12.06.2014. године)и Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету 

Градске општине Савски венац за 2015, број 40/2015 од 10.07.2015.;  
Статут градске општине Савски венац ("Службени лист града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 
33/13, 36/13). 

 

 



26 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

Прописи који се примењују у раду одељења за  имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене 

послове 

 

• Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон); 

• Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр. 44/1995, 46/1998, 1/2001 одл. УС и 

101/2005 – др. закон, 27/2011 - одлука УС и 88/2011)  

• Уредба  о одржавању стамбених зграда и станова („Службени гласник РС“ бр. 43/93) 

• Закон о основама својинско-правних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/1980 и 36/1990), ( „Службени лист 

СРЈ“ бр. 29/1996) и „Службени гласник РС“ бр. 115/2005 – др. закон);  

• Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/1997 и 31/2001 и  

•  и „Службени гласник РС“ бр.30/2010);  

• Закон о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/09);  

• Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. 

закон и 43/2011 - одлука УС);  

• Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. и 111/2009 и 20/2015);  

• Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. и 111/2009, );  

• Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ 101/2005);  

• Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015);  

• Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 31/2011, 99/2011 –др. закон, 109/2013 – одлука 

УС, 55/2014 и 139/2014).  

• Закон о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 105/14);  

• Закон о становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53,93,         67/93, 46/94, 47/94, 

48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/2011 );  

• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука  

• УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013, 98/2013 одлука УС,, 132/14 и 145/14)  

• Уредба о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр 35/2015);  

• Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени. гласник РС“ бр.  

• 22/15);  

• Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник РС“  бр. 93/2011 и 

103/2013 Одл. УС); 

• Правилник о класификацији објеката  („Службени. гласник РС“ бр. 22/15);  

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени. гласник РС“ бр. 22/15);  

• Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке  

• документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 23/2015);  

• Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа, саставу комисије,  

• садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току 

грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поjедине врсте објеката („Службени гласник РС“, 

бр. 27/2015);  

• Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,  

• којим се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и  

• старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15);  

• Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011);  

• Правилник о условима и садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде 

(„Службени гласник РС“, бр. 69/12);  

• Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе („Службени гласник РС“, бр. 

3/2011); 

• Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора („Службени 

гласник РС“ бр.55/2010);  

• Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 31/1981,49/1982, 29/1983, 2/1988 и 52/1990);  

• Статут града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13).  
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• Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима 

град Београд, има посебна својинска овлашћења(„Службени лист града Београда“, бр. 36/14, 97/14 и 20/15). 

• Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“ 

бр.17/15 и 43/2015);  

• Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда“ 

бр.17/15 и 43/2015);  

• Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града 

Београда“ бр. 11/14, 25/14, 34/14 2/15 и 29/15 );  

• Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 29/2007, 34/2009, 

16/2010 и 44/2014);  

• Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина  

• („Службени лист града Београда“, бр.12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005 и 29/2007 – др. одлука, 2/2011, 

44/2014 и 17/15); 

• Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда“ бр.10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15 и 11/15);  

• Одлука о грађевинском земљишту ("Службени лист града Београда", бр. 20/15); 

• Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређиванје грађевинског земљишта, („Сл.лист гр. Београда“ 

бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12, 42/12, 65/12, одл. УС „Сл.гл.РС“ 64/13, („Сл.лист гр. 

Београда“ 78/13. 24/14, 97/14 и 2/15) Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“, бр. 

27/2002 и 11/2005 и 6/2010 –др. одлука 2/2011, 10/2011 – др. одлука, 42/2012, 31/2013 и 44/2014);  

• Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“ бр.50/14, 77/14 и 17/15);  

• Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града Београда“, бр. 

3/2001,15/2005 и 29/2007 – др. одлука);  

• Правилник о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на 

територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 27/2009);  

• Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених објеката на јавним 

површинама („Службени лист града Београда“ бр.62/2012);  

• Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ“, бр. 

30/91);  

• Закон о становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53,93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 

44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05);  

• Одлука о кућном реду у стамбеним зградама "Службени лист града Београда", бр. 12/96, 14/96, 6/99 и 

11/05);  

• Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора („Службени 

гласник РС“ бр.55/2010);  

• Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта ("Службени лист ФНРЈ", бр. 52/58, 3/59, 

24/59, 24/61 и 1/63 и ''Службени лист СФРЈ'', бр. 30/67 и 32/68);  

• Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ( „Сл.гласник РС“, бр. 72/2011)  

• Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, ''Службени лист СРЈ'', бр. 16/01 и ''Службени 

гласник РС'', бр. 20/09);  

• Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове, атељеа и пословни простор 

("Службени гласник СРС", бр. 44/84 и 12/88);  

• Закон о престанку важења Закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких  

просторија у станове, атељеа и пословни простор ("Службени гласник РС", бр. 46/94);  

• Породични закон ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 72/2011 – др. закон);  

• Закон о наслеђивању ("Службени гласник РС", бр. 46/95 и 101/03);  

• Закон о облигационим односима (" Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист 

СРЈ'', бр. 31/93 и " Службени лист СЦГ", бр. 1/03- Уставна повеља);  

• Закон о хипотеци ("Службени гласник РС", бр. 115/05, 60/15, 63/15);  

• Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима ("Службени гласник РС", бр. 

72/09, 18/10,  65/13, и 15/15 одл. УС);  

• Закон о извршном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/04);  
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• Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07);  

• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник  

РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);  

• Правилник о утврђивању станова који се изузимају од откупа у зградама,  

задужбинама које би могле обновити рад ("Службени гласник РС“, бр. 29/94);  

• Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС",80/92)  

• Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 

40/2010); 

• Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ бр.10/1993 и 14/1993). 

 

Прописи који се примењују у раду одељења за инспекцијске послове и извршења 

 

• Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, "Сл. гласник РС", бр.  

30/2010);  

• Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.72/09, 81/09, 64/10 – одлука  

УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13, Сл.гласник РС” бр.132/2014 и 145/2014); 

• Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без  

• грађевинске дозволе („Сл. гласник РС“ бр. 25/13 и 145/2014); 

• Закон о легализацији објеката („Сл. гласник РС“ бр. 95/13 и 117/2014);   

 

Прописи који се примењују у раду комуналне инспекције:  

 

• Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, "Сл. гласник РС",  

бр. 30/2010);  

• Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11);  

• Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13); 

• Одлука о комуналној инспекцији (''Службени лист града Београда'' бр. 18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 

6/99, 11/05, 29/14);  

• Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда (''Службени лист града 

Београда'' бр. 31/13, 22/14); 

• Одлука о комуналном реду (''Службени лист града Београда'' бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15); 

• Одлука о одржавању чистоће (''Службени лист града Београда'' бр. 27/02, 11/05, 6/10 - др. одлука, 2/11, 

10/11 - др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14); 

• Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда (''Службени лист 

града Београда'' бр. 37/11, 55/11, 34/14); 

• Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (''Службени лист града Београда'' бр. 3/93, 4/94, 2/95, 6/96, 

12/96, 14/96, 6/99, 11/05); 

• Одлука о оглашавању на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 29/07, 34/09, 

16/10, 44/14); 

• Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда (''Службени лист града 

Београда'' бр. 2/11, 51/11, ''Службени гласник РС'' бр. 105/12 - одлука УС, ''Службени лист града Београда'' 

бр. 59/12, 31/13, 22/14, 86/14); 

• Одлука о јавним паркиралиштима (''Службени лист града Београда'' бр. 12/10 - пречишћен текст, 37/11, 

42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14);  

• Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда (''Службени лист града Београда'' 

бр. 17/15); 

• Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда 

(''Службени лист града Београда'' бр. 17/15); 

• Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда (''Службени лист града 

Београда'' бр. 11/14, 25/14 - испр, 34/14, 2/15). 
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Прописи који се примењују у раду одељења за јавне набавке 

 

• Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 И 68/15);  
• Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. Гласник РС“ 

29/13); 

• Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ 29/13); 

• Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ 29/13 И 104/13); 
• Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл. Гласник 

РС“ 106/13); 
• Правилник о грађанском надзорнику („Сл. Гласник РС“ 29/13); 
• Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Сл. 

Гласник РС“ 29/13); 
• Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у градској општини Савски венац (Доноси Председник 

општине број И-06-03-7.147/2014 од 13.03.2014). 

 

 

Прописи који се примењују у раду одељења за општу управу 

 

• Закон о државној управи (''Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07, 95/10 и 99/14);  
• Закон о општем управном поступку (''Службени гласник СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 

30/2010);  
• Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', бр. 129/07);  
• Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (''Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15);  
• Закон о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр.43/03, 51/03, 53/04, 61/05, 

101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,47/13, 65/13, 57/14 и 45/15);  
• Одлука о локалним административним таксама (“Сл. лист града Београда” бр.43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 

45/10, 10/11, 54/11, 65/12, 50/14, 77/14 и 17/15);  
• Уредба о канцеларијском пословању (''Службени гласник РС'', бр. 80/92);  
• Упутство о канцеларијском пословању (''Службени гласник РС'', бр. 10/93 и 14/93);  
• Упутство о поступању Општинске управе у поступку заштите имовине умрлих  
• лица ("Службени лист града Београда'', бр. 17/05);  
• Статут града Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 39/08 и 6/2010);  
• Статут градске општине Савски венац ("Службени лист града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 

36/13)   
• Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 34/2010 – одлука УС и 54/11); 
• Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 

34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13); 
• Закон о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); 
• Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", 34/01, 62/06, 

63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); 
• Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима ("Службени гласник РС",  44/2008 – пречишћен текст и 2/2012); 
• Анекс Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15  и 

50/15); 
• Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", 104/09 и 99/11) 
• Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", 15/12); 
• Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 – одлука УСРС, 72/03 

- др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. закон, 85/05 - др. закон, 28/2011 - одлука 
УС, 36/11 и 104/09 - др. закон); 

• Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14 – 
одлука УС и 55/14); 
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• Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања ("Службени гласник РС", бр. 
44/93 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 49/99); 

• Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник 
РС", бр. 40/10); 

• Правилник о радној књижици ("Службени гласник РС", бр. 17/97). 
 

Прописи који се примењују у раду одељења за стручне и административне послове 

 

• Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС ", бр. 129/07 и 83/14-др.закон);  

• Закон о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07);  

• Закон о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/2014-др. Закон); 

• Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 34/2010 – одлука УС и 54/11);  

• Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр.  

• 34/01, 62/06, 63/06, 116/08 – други закон 92/11 и 99/11-др.закон, 10/2013 и 55/2013);  

• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласни РС", бр. 120/04, 54/07, 

104/2009 и 36/2010);  

• Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 33/01 и "Службени гласник РС", бр. 

30/2010);  

• Закон о раду ("Службени гласник РС " број 24/05 и 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/14);  

• Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/09, 57/89, "Службени лист СРЈ" 

бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/03 – Уставна повеља);  

• Закон о печату државних и других органа ("Службени гласник РС", бр. 101/07);  

• Закон о јавном информисању ("Службени гласник РС", бр. 83/2014)  

• Закон о агенцији за борбу против корупције ("Службени гласник РС", бр. 97/2008, 53/2010 и 66/11-одлука УС, 

67/2013 -одлука УС, 112/2013 и 81/2015-одлука УС);  

• Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 40/10);  

• Статут града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10 и 23/13);  

• Београда'', бр. 49/2010, 40/12, 74/13, 13/2014 и 15/2015);  

• Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Савски венац („Сл.лист 

града Београда“, бр. 31/11)   

• Одлука о употреби грба и заставе /стега/ града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 18/03 и 

42/09);  

• Статут Градске општине Савски венац („Сл лист града Београда“, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13);  

• Пословник Скупштине градске општине Савски венац ("Службени лист града Београда", бр. 13/09,35/10 и 

55/12). 
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10. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАНИ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

10.1. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу врши послове који се односе на: 

 

- стручне послове у вези са статусом избеглих и прогнаних лица поверених од стране Министарства, 

Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије; сахрањивање лица без сродника; вођење поступка и 

доношење решења за признавање права у области борачко инвалидске заштите ратним и мирнодопским 

војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; послове исплате 

допунске инвалиднине, материјалног обезбеђења и месечног новчаног примања у складу са прописима 

Републике и Града; вођење евиденције свих корисника и врсте права, издавање и оверавање књижица за 

повлашћену вожњу; послове ученичких и студентских кредита и стипендија; врши координацију рада Комисије 

за процену потреба за пружање додатне образовне, здравстеве или социјалне подршке детету-ученику – ИРК, 

праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа, праћење уписа у 

први разред основне школе или специјалне школе и редовног похађања наставе; покретање прекршајног 

поступка против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; утврђивање мера и активности заштите и 

безбедности деце односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 

организује установа, а у сарадњи са образовно-васпитном установом, у складу са законом; организује послове 

који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од 2км и ученика основне школе на удаљености већој од 4км од седишта школе; превоз, 

смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; 

превоз ученика на републичка и међународна такмичења; праћење и предлагање мера за подстицање развоја 

културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју градске општине, обезбеђивање услова за 

одржавање културних манифестација од значаја за градску општину и оснивање установа културе;  изградња и 

одржавање спортских објеката и установа чији је оснивач градска општина, прати потребе и стара сео 

задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју градске општине, обезбеђивање услова за 

реализацију система школског спорта на подручју градске општине и организовање и одржавање спортских 

такмичења и манифестација од значаја за градску општину, обезбеђује услове за реализацију програма, 

установа и организација на свом подручју у циљу задовољавања потреба грађана, може основати установе у 

области спорта; стара се о развоју угоститељства, занаства, туризма и трговине на свом подручју и може 

оснивати туристичку организацију ради промовисања туризма на  свом подручју;  прати стање и предузима  

мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе 

планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и 

обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење  подручја са природним лековитим својствима; 

помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са 

лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима, подстицање активности ипружање 

помоћи организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на 

подручју градске општине; стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; израда нацрта одлука и других аката и 

обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника 

градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених 

законом и другим прописима из делокруга рада Одељења; послови месне самоуправе; послови  Канцеларије 

за брзе одговоре.   
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Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу 

 

1. Услуге друштвених делатности и месне самоуправе; 

2. Издавање уверења  за ученичке и студентске кредите и стипендије; 

3. Издавање потврда корисницима борачко-инвалидске заштите; 

4. Издавање уверења избеглим, расељеним и прогнаним лицима; 

5.  Услуге Канцеларије за брзе одговоре. 

 

Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу 

а) Одсек за  друштвене делатности 

У оквиру борачко инвалидске заштите доносе се решења у првом степену и издају уверења о признатим 

статусима корисника, и то :  

- Решење за исплату трошкова сахране "НПС 1941"  

- Решење за исплату заосталих инвалидских принадлежности  

- Решење за обуставу инвалидских принадлежности "НПС 1941"  

- Решење за обуставу инвалидских принадлежности  

- Решење за обуставу права на борачки додатак  

- Решење за обуставу права на месечно новчано примање као незапосленом ратном војном инвалиду  

- Решење за обуставу принадлежности у случају смрти  

- Решење за помоћ у случају смрти  

- Решење за признавање права на борачки додатак  

- Решење за признавање права на додатак за негу и помоћ  

- Решење за признавање права на додатак за негу по Републичком закону  

- Решење за признавање права на месечно новчано примање као старијој од 80 година живота  

- Решење за признавање права на месечно новчано примање увећано због самохраности као млађем од 

80 година живота Решење за признавање права на ортопедски додатак као цивилном инвалиду рата  

- Решење за признавање права на ортопедско помагало  

- Решење за признавање права на породични додатак  

- Решење за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом ратном војном инвалиду  

- Решење за признавање права на својство мирнодопског војног инвалида  

- Решење за признавање права на својство цивилног инвалида рата  

- Решење за признавање права на својство ратног војног инвалида Решењеза признавање права на 

увећану породичну инвалиднину  

- Решење за утврђивање права на већи проценат војног инвалидитета  

- Решење за утврђивање права на већи степен ортопедског додатка  

- Решење за обуставу породичне инвалиднине услед смрти корисника  

- Решење за обуставу инвалиднине услед смрти корисника РВИ-МВИ  

- Решење о обустави породичне инвалиднине услед навршених 27 година живота  

- Пресељење списа инвалидског предмета  

- Издавање налога за израду ортопедских помагала  

- Издавање потврде о својству РВИ-МВИ због увоза возила  

- Издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену вожњу  

ГСП  

- Издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену вожњу 

унутрашњи саобраћај РВИ  

- Издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену 

вожњу, - унутрашњи саобраћај корисницима породичне инвалиднине  

- Издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену вожњу  

унутрашњи саобраћај за посету гроба палог борца  

- Издавање уверења о висини примања ради добијања кредита  
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- Издавање уверења о висини примања ради остваривања права на дечији додатак  

- Издавање уверења о заосталим инвалидским принадлежностима  

- Издавање уверења ради остваривања права из здравствене заштите  

-  Издавање уверења о својству ради ослобађања партиципације при регистрацији возила  

- Издавања уверења о висини месечних примања ради остваривања права на смештај детета у вртић  

- Издавање уверења - инфостан  

 

Одељење за имовинско - правне, грађевинске и комунално – стамбене послове и услужни центар  

 

У Одељењу се воде управни и вануправни поступци у вези са имовинско-правним,  грађевинским и комунално-

стамбеним пословима који спадају у делокруг послова Одељења. Рокови за поступање и/или доношење аката у 

овим поступцима су прописани Законом о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. 

гласник РС", бр. 30/2010), посебним законима и подзаконским актима које Одељење примењује у свом раду, 

при чему је рок за доношење акта у вануправним поступцима 30 дана, а у управним поступцима 60 дана. 

 

Сви формулари за подношење захтева су доступни на писарници ГО Савски венац или се могу преузети на 

званичном веб сајту www.savskivenac.rs/formulari. 

 

Информације везане за поступање Одељења могу се добити у службеним просторијама ГО Савски венац, у ул. 

Кнеза Милоша бр. 69 у Београду, на петом спрату, уторком и четвртком од 12:00 до 14:00 часова и сваког 

радног дана у Услужном центру ГО Савски венац од 08:00 до 16:00 часова или преко телефона. 

 

Начелник Одељења, канцеларија 84, тел: 2061-827 

Заменик начелника Одељења, тел: 2061-907 

Одсек за грађевинске послове, канцеларија 80, тел: 2061-830; 2061-808, канцеларија 85, тел: 2061-799, 2061-

811, канцеларија 84, тел: 2061-834, 2061-804 

Одсек за комунално-стамбене послове, канцеларија 74 и 75, тел: 2061-797, 2061-796 

Услужни центар, тел: 2061-721, 2061-746, 2061-871 и 2061-835 

 

Имовински послови 

 

У Одсеку за имовинско-правне послове обављају се следећи управно-правни послови, односно одлучује се о 

следећим захтевима: 

 

Експропријација  

 

Врста захтева: 

Захтев за експропријацију непокретности поднет од стране крајњег корисника експропријације (Дирекције за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП и др.) и на основу предлога надлежног јавног правобраниоца и 

престанак права коришћења земљишта под објектоми земљишта које служи за редовну употребу објекта (у 

корист града Београда, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште иизградњу Београда ЈП и др.), ради 

привођења земљишта намени изградњом објеката за које је од стране Владе РС утврђен јавни интерес за 

експропријацију у складу са планским актом, а сходно одредбама чл. 25 и 12, а у вези са чл. 8. Закона о 

експропријацији („Сл.гласник РС“, бр.53/95, 20/09 и 55/13). 

 

Уз предлог за експропријацију подноси се: 

1) извод из катастра непокретности који садржи податке о непокретности за коју се предлаже експропријација 

– лист непокретности, копија плана; 

2) оверен извод из одговарајућег планског акта; 

3) решење којим је утврђен јавни интерес за експропријацију. Када је корисник експропријације Република 

Србија, аутономна покрајина, град Београд, и други корисник експропријације који према важећим прописима 
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не може да отвори рачун код пословне банке, уз предлогза експропријацију, дужан је да поднесе и потврду о 

обезбеђеним средствима у буџету корисника експропријације, односно овлашћење или други инструмент 

обезбеђења плаћања накнаде, у складу са прописима којима се уређује платни промет. 

 

 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА: 

Законом о експропријацији прописано је да се непокретности могу експроприсати или се својина на њима 

може ограничити само у јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од 

тржишне. Јавни интерес за експропријацију непокретности утврђује се законом или одлуком Владе у складу са 

овим законом. 

 

НАДЛЕЖНОСТ: 

Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ: 

Чл. 1, чл. 2, чл. 10. и чл. 12. Закон о експропријацији („Сл.гласник РС“, бр.53/95, 20/09 и 55/13) 

 

ТОК ПОСТУПКА: 

1. Предлог за експропријацију може поднети корисник експропријације тек пошто је у складу са овим законом 

утврђен јавни интерес за експропријацију непокретности. Утврђивање јавног интереса: Влада може утврдити 

јавни интерес за експропријацију ако је експропријација непокретности неопходна за изградњу објеката у 

области: образовања, здравства, социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске 

комуналне инфраструктуре, објеката за потребе државних органа иоргана територијалне аутономије и локалне 

самоуправе, објеката за потребе одбране земље, као и за изградњу станова којима серешавају стамбене 

потребе социјално угрожених лица. 

2. У име аутономне покрајине, града Београда, предлог за експропријацију подноси надлежни јавни 

правобранилац, односно друго лице које заступа аутономну покрајину, град Београд. Предлог за 

експропријацију подноси се Одељењу за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове 

градске општине Савски венац, на чијој се територији налази непокретност предложена за експропријацију, у 

року од једне године од дана утврђивања јавногинтереса заекспропријацију. 

3. Поступак по предлогу за експропријацију спроводи и решење доноси Одељење за имовинско-правне, 

грађевинске и комунално-стамбене послове градске општине Савски венац, на чијој се  територији налази 

непокретност предложена за експропријацију (у даљем тексту: Одељење) 

4. Обзиром да је поступак двостраначки, орган управе је дужан да одржи усмену расправу ради изјашњавања 

странака у поступку. На расправу се позивају све странке у поступку. 

5. Пре доношења решења о експропријацији Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-

стамбене послове градске општине Савски венац, саслушаће сопственика непокретности о чињеницама од 

значаја за експропријацију непокретности. 

6. Ако се приликом експропријације једног дела непокретности утврди да сопственик нема економског 

интереса да користи преостали део непокретности, односно ако је због тога на преосталом делу непокретности 

онемогућена или битно отежана његова егзистенција, експроприсаће се, на његов захтев, и тај део 

непокретности. Одељење које води поступак експропријације дужно је да поучи ранијег сопственика да може 

да поднесе захтев за експропријацију преосталог дела непокретности и да то унесе у записник. Захтев се може 

поднети у року од две године од завршетка изградње објекта, односно завршетка извођења радова. Ако се 

захтев за експропријацију преосталог дела непокретности поднесе до доношења првостепеног решења о 

експропријацији, Одељење решава по захтеву истовремено са предлогом корисника експропријације. 

7. Експропријацијом грађевинског објекта на грађевинском земљишту у државној, односно јавној својини 

сопственику објекта престаје право коришћења земљишта под објектом и земљишта које служи за његову 

редовну употребу. 
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8. Решење којим се усваја предлог за експропријацију нарочито садржи: 1) назначење корисника 

експропријације; 2) назначење непокретности која се експроприше; 3) назначење сопственика непокретности; 

4) назначење сврхе експропријације, као и број и датум решења којим је утврђен јавни интрес; 5) обавезе 

корисника експропријације из чл. 15, 16. и 19. овог закона; 6) обавезу сопственика, односно држаоца, да 

непокретност преда у државину корисника експропријације, као и рок предаје; 7) обавезу корисника 

експропријације да у року од 15 дана од дана правоснажности решења о експропријацији општинској управи 

поднесе писмену понуду о облику и висини накнаде за експроприсану непокретност. 

9. По жалби против првостепеног решења донетог по предлогу за експропријацију решава Министарство 

надлежно за послове финансија Републике Србије. 

 

НАПОМЕНА : 

Одредбама чл. 70. Закона о експропријацији прописано је да се права на непокретности у државној или 

друштвеној својини могу решењем општинске управе одузети или ограничити и пренети на другог носиоца 

права на непокретности у друштвеној или државној својини, ако то захтева јавни интерес (административни 

пренос). Одредбе које се односе на експропријацију непокретности сходно се примењују и на административни 

пренос непокретности. 

 

Споразум о накнади за експроприсану непокретност 

 

ВРСТА ЗАХТЕВА : 

Споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретносту складу са одредбама чл. 56. и 57. Закона о 

експропријацији („Сл .гласник РС“, бр. 53/95, 20/09 и 55/13). 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

После правоснажности решења о експропријацији општинска управа дужна је да одмах без одлагања закаже и 

одржи расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност. Корисник 

експропријације дужан је да органу управе поднесе писмену понуду о облику и висини накнаде уроку који не 

може бити дужи од 15 дана од дана правоснажности решења о експропријацији. 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ : 

Чл. 56 и чл. 57. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, 20/09 и 55/13) 

 

ТОК ПОСТУПКА : 

1. После правоснажности решења о експропријацији, Одељење је дужно да одмах без одлагања закаже и 

одржи расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност у року који не може бити 

дужи од 15 дана од дана правоснажности решења. 

2. Споразумом о накнади за експроприсану непокретност морају бити одређени нарочито облик и висина 

накнаде и рок у коме је корисник експропријације дужан да испуни те своје обавезе, као и обавезе ранијег 

сопственика, уколико су споразумом уговорене. 

3. Ранијем сопственику стамбене зграде или стана, односно пословне просторије, корисник експропријације 

дужан је да, на његов захтев, да у својину или сусвојину другу стамбену зграду или стан, односно пословну 

просторију на истом месту или ближој околини, која по структури и површини одговара условима становања, 

односно обављања делатности, које је ранији сопственик имао пре експропријације. У случају кад се, у складу 

са овим законом, ради извођења одређених радова експроприше велики комплекс земљишта, корисник 

експропријације је дужан да ранијем сопственику обезбеди другу непокретност на територији општине на којој 

се експроприсана непокретност налази. 
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4. Вредност објекта који се даје у својину или сусвојину на именакнаде и вредност експроприсаног објекта, у 

случају заснивања права својине или сусвојине, одређује се према тржишној цени тих објеката у моменту 

заснивања права својине, односно сусвојине. 

5. Висина накнаде у новцу за експроприсане непокретности одређује се по тржишној цени, према околностима 

у моменту закључења споразума о висини накнаде, а ако споразум није постигнут, према околностима у 

моменту доношења првостепене одлуке о накнади. 

6. Споразум о накнади има снагу извршне исправе, уколико Одељење не одбије закључење споразума. 

7. Ако се споразум о накнади у целини не постигне у року од два месеца од дана правоснажности решења о 

експропријацији, Одељење ће доставити правоснажно решење о експропријацији са свим списима надлежном 

суду ради одређивања накнаде. 

8. Ако Одељење не поступи по одредби из претходногстава, ранији сопственик и корисник експропријације 

могу се непосредно обратити суду ради одређивања накнаде. 

 

НАПОМЕНА : 

Споразум о накнади предметне непокретности може бити закључен само у року од два месеца од дана 

правоснажности решења о експропријацији. Након протека рока списи предмета достављају се у складу са чл. 

61. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, 20/09 и 55/13) надлежном суду без обзирана разлоге 

због којих није постигнут споразум о накнади. 

 

Документација 

1. Правоснажно решење о експропријацији 

2. Писмена понуда о облику и висини накнаде 

 

Поништај решења о експропријацији 

 

ВРСТА ЗАХТЕВА : 

Захтев за поништај правоснажног решења о експропријацији, обзиром да земљиште у законском року није 

приведено намени на основу чл. 36. став 3. и став 4. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/59, 20/09 

и 55/13). 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

На захтев ранијег сопственика експроприсане непокретности, односно његовог наследника, правоснажно 

решење о експропријацији поништиће се или изменити, ако корисник експропријације у року од три године од 

правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума о накнади, није извршио, према 

природи објекта, знатније радове на објекту ради чије је изградње извршена експропријација. 

По истеку рока од пет година од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума о 

накнади, ранији сопственик експроприсане непокретности, односно његов наследник, не може поднети захтев 

за поништај или измену правоснажног решења о експропријацији. 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ : 

чл. 36. став 3. и став 4. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/59, 20/09 и 55/13) 

 

ТОК ПОСТУПКА : 

1. Ранији сопственик експроприсане непокретности, односно његов наследник подноси захтев за поништај 

правоснажног решења о експропријацији у року од пет година од правоснажности одлуке о накнади, односно 

од дана закључења споразума о накнади. У поступку Одељење утврђује активну легитимацију подносилаца 

захтева на основу доказа која су достављени органу управе на оцену. 
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2. Ако је на непокретности експроприсаној решењем чији се поништај или измена тражи, било више 

сувласника, за одлучивање по захтеву потребно је да су га поднели већина од њих, с тим што ће Одељење и од 

осталих тражити да се о захтеву изјасне. 

3. Обзиром да је поступак двостраначки Одељење је дужно даодржи усмену расправу ради изјашњавања 

странака у поступку. На расправу се позивају све странке у поступку. 

4. У поступку деекспропријације, Одељење извођењем доказа вештачењем утврђује чињеницу да ли је 

корисник експропријације извршио, према природи објекта, знатније радове на објекту ради чије је изградње 

извршена експропријација, у складу са одредбама чл. 173. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ “, 

бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010). 

5. Одељење одређује вештачење на предлог и о трошку подносиоцазахтева. У смислу одредби чл. 36 став 3 

Закона о експропријацији најчешће је предвиђено да се вештачењеврши од стране вештака геодетске струке 

који врши идентификацијуграница предметне катастарске парцеле и вештака грађевинске струкекоји утврђује 

чињеницу да ли је предметна кат. парцела приведена намени у складу са решењем којим је извршена 

експропријацијанепокретности. 

6. Уколико се у поступку утврди на неспоран и несумњив начинда непокретност није приведена планираној 

намени за коју је експрописана, те да је подносилац захтева овлашћено лицеза подношење предметног захтева 

за поништај решења о експропријацији у смислу одредби чл. 36. став 3. и став 4. Закона о експропријацији, 

Одељење доноси решење којим се поништава решење о експропријацији. 

7. По правноснажности, решење о деекспропријацији представља правни основ за упис права власништва на 

предметној непокретности у Катастру непокретности. 

 

НАПОМЕНА : 

Ранијим одредбама чл. 36. став 3. Закона о експропријацији („Сл.гласник РС“, бр. 53/95 и 23/2001) пре 

доношења измена закона из 2009. године, било је прописано да ће се на захтев ранијег сопственика 

експроприсане непокретности поништити или изменити правоснажно решење о експропријацији ако корисник 

експропријације у року од 3 године од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења 

споразума о накнади, није извршио, према природи објекта, знатније радове на објекту ради чије је изградње 

извршена експропријација. 

Према томе, раније одредбе нису предвиђале субјективни рок одпет година од дана правоснажности одлуке о 

накнади, односно од дана закључења споразума о накнади, за подношење захтева ранијег сопственика 

експроприсане непокретности, односно његово гнаследника за поништај или измену правоснажног решења о 

експропријацији. 

Предметни поступци који су покренути по захтеву пре ступања на снагу измена закона из 2009. године, 

окончаће се по прописима који су важили у моменту подношења захтева.  

 

Правна схватања Врховног суда Србије у поступцима деекспропријације: 

Привођење намени на експроприсаној непокретности не може сеценити само у односу на експроприсану 

стамбену зграду, односно парцелу на којој се она налази и само због чињенице да експроприсана непокретност 

није срушена, већ се привођење намени има ценити у односу на комплекс земљишта којим је утврђена сврха 

експропријације. Привођење намени експрописане непокретности не може се утврђивати према важећем 

плану, јер је према правном схватању суда одлучна чињеница да ли је сврха експропријације остварена у 

законском року, па је каснија, евентуална измена плана без правног значаја за остваривање права наследника 

ранијег сопственика у поступку деекспропријације. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА : 

1. Правоснажно решење о експропријацији; 

2. Правоснажна одлука о накнади, односно споразум о накнади; 

3. Лист непокретности за све катастарске парцеле које су предмет поступка (не старији од 6 месеци и у 

оригиналу – издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 27. марта бр. 43-45); 

4. Информација о локацији (издаје градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице 

Марије 1/VIII-X, не старији од 6 месеци и у оригиналу); 
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5. Копија плана парцеле (Републички геодетски завод у Београду, ул. 27.марта 43-45, не старији од 6 месеци и у 

оригиналу); 

6. Увид у плански акт који је важио у моменту експропријације и који је служио као основ за експропријацију 

(издаје градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у Београду, ул. Краљице Марије 1/VIII-X или 

Урбанистички завод Београда, ул. Палмотићева бр. 30); 

7. Доказ из којег се утврђује активна легитимација ранијег сопственика експроприсане непокретности, односно 

његовог наследника (уверење о кретању уписа права коришћења издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 

27. марта бр. 43-45, оставинска решења, уверење суда о законским наследницима). 

 

 

 

 

 

 

Поништај решења о експропријацији уз заједнички захтев корисника експропријације и ранијег сопственика 

 

ВРСТА ЗАХТЕВА : 

Захтев за поништај правоснажног решења о експропријацији, поднет од стране корисника експропријације и 

ранијег сопственика на основу чл. 36. став 2. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/59, 20/09 и 

55/13). 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

Правоснажно решење о експропријацији поништиће се или изменити увек када то корисник експропријације и 

ранији сопственик заједнички захтевају. 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ : 

Чл. 36. став 2. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/59, 20/09 и 55/13) 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

Орган управе у поступку утврђује да ли је решење о експропријацији правоснажно и да ли су захтев за поништај 

поднели заједнички корисник експропријације и ранији сопственик. 

 

ПОВРАЋАЈ НАКНАДЕ НАКОН ПРАВОСНАЖНОГ ОКОНЧАЊАПОСТУПКА ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ : 

Након поступка деекспрпријације, имовинско-правне односе између корисника експропријације и сопственика 

непокретности у случају спора решава надлежни суд. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА : 

1. Правоснажно решење оекспропријацији; 

2. Правоснажна одлука о накнади, односно споразум о накнади; 

3. Лист непокретности за све катастарске парцеле које су предмет поступка (не старији од 6 месеци и у 

оригиналу – издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 27. марта бр. 43-45); 

4. Информација о локацији (издаје градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице 

Марије 1/VIII-X, не старији од 6 месеци и у оригиналу); 

5. Копија плана парцеле (Републички геодетски завод у Београду, ул. 27.марта 43-45, не старији од 6 месеци у 

оригиналу); 

6.Увид у плански акт који је важио у моменту експропријације и који је служио као основ за експропријацију 

(издаје градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у Београду, ул. Краљице Марије 1/VIII-X или 

Урбанистички завод Београда, ул. Палмотићева бр. 30); 
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7. Доказ из којег се утврђује активна легитимација ранијег сопственика експроприсане непокретности,  

односно његовог наследника (уверење о кретању уписа права коришћења издаје Катастар непокретности, 

Београд, ул. 27. марта бр. 43-45, оставинска решења, уверење суда о законским наследницима). 

 

 

Поништај решења о изузимању земљишта 

(Решава у поступцима који нису окончани, а започети су у складу са чл. 99. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 50/2013) 

 

 

 

ВРСТА ЗАХТЕВА : 

Захтев за поништај правоснажног решења о изузимању земљиштана основу чл. 99. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 50/2013) из разлога што предметно земљиште није приведено 

намени за коју је изузето. 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

На захтев ранијег сопственика, односно његовог законског наследника, Одељење ће поништити правноснажно 

решење о изузимању градског грађевинског земљишта из његовог поседа, ако је земљиште изузето до 13. маја 

2003. године, а корисник градског грађевинског земљишта исто није привео намени до 13. маја 2004. године. 

Захтев се подносисе у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. Решење доноси Одељење за 

имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове ГО Савски венац на чијој територији се 

налазипредметно земљиште. 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ : 

Члан 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013) 

 

ТОК ПОСТУПКА : 

Ранији сопственик, односно његов законски наследник, подносе захтев за поништај правноснажног решења о 

изузимању градског грађевинског земљишта из његовог поседа, ако је земљиште изузето до 13. маја 2003. 

године, а корисник градског грађевинског земљишта исто није привео намени до 13. маја 2004. године. Захтев 

се подноси се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона. 

Обзиром да је поступак двостраначки, орган управе је дужан да одржи усмену расправу ради изјашњавања 

странака у поступку. На расправу се позивају све странке у поступку. 

У поступку поништаја решења о изузимању, орган управе извођењем доказа вештачењем утврђује чињеницу 

да ли је корисник грађевинског земљишта у предвиђеном року извршио привођење земљишта намени за коју 

је изузето у складу саодредбама чл. 173. Закона о општем управном поступку; Орган управе одређује 

вештачење на предлог и о трошку подносиоца захтева. У смислу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013), најчешће је предвиђено да се вештачење врши од стране вештака 

геодетске струке који врши идентификацију граница предметне катастарске парцеле, и вештака грађевинске 

струке који утврђује чињеницу да ли је предметна кат. парцела приведена намени у складу са решењем којим 

је извршено изузимање. 

Уколико се у поступку утврди на неспоран и несумљив начин да непокретност није приведена планираној 

намени за коју је изузета, те да је подносилац захтева овлашћено лице за подношење предметног захтева за 

поништај решења о изузимању у смислу одредби члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013), Одељење доноси решење којим се поништава решење о изузимању. По 

правноснажности, решење којим се поништава решење о изузимању представља правни основ за упис права 

власништвана предметној непокретности у катастру непокретности. 
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НАПОМЕНА : 

Одредбе члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013) 

практично су идентичнео дредбама члана 86. став 7. раније важећег Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 47/03), осим што је у Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 24/2011 и 

50/2013) уведен рок за подношење захтева који је преклузиван. Одредбама члана 86. став 7. раније важећег 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/03), било је предвиђено да ће се на захтев ранијег 

сопственика, односно његовог законског наследника, поништити правоснажно решење о изузимању градског 

грађевинског земљишта из његовог поседа, ако корисник градског грађевинског земљишта исто не приведе 

намени за коју је земљиште изузето у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона („Сл. гласник 

РС“, бр. 47/03). Одредбе сада важећег Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) не 

прописују поништај решења о изузимању непокретности. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА : 

1. Правоснажно решење о изузимању; 

2. Лист непокретности за све катастарске парцеле које су предмет поступка (не старији од 6 месеци у оригиналу 

– издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 27. марта бр. 43-45); 

3. Информација о локацији (издаје градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у Београду, ул. 

Краљице Марије 1/VIII-X, не старији од 6 месеци у оригиналу); 

4.Копија плана парцеле (Републички геодетски завод, ул. 27. марта 43-45, не старији од 6 месеци у оригиналу); 

5. Увид у плански акт који је важио у моменту изузимања и који је служио као основ за изузимање (издаје 

градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије 1/VIII-X или Урбанистички завод 

Београда, ул. Палмотићева бр. 30); 

6.Доказ из којег се утврђује активна легитимација ранијег сопственика, односно његовог законског наследника 

(уверење о кретању уписа права коришћења издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 27. марта бр. 43-45, 

оставинска решења, уверење суда о законским наследницима). 

 

Издавање решења о административном преносу земљишта 

 

ВРСТА ЗАХТЕВА : 

Захтев за доношење решења о административном преносу земљишта на основу чл. 70. Закона о 

експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, 20/09 и 55/13). 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

На захтев крајњег корисника, Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове 

донеће решење о административном преносу права коришћења грађевинског земљишта у јавној својини, 

власништво Републике Србије са досадашњег носиоца права коришћења у корист града Београда, а за потребе 

крајњег корисника ради привођења земљишта урбанистичкој намени у складу са Регулационим планом 

просторне целине „Дедиње“ („Сл. лист града Београда“, бр. 1/2000). 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ : 

Чл. 70. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, 20/09 и 55/13) 

 

ТОК ПОСТУПКА : 

Након што је решењем Владе Републике Србије утврђен јавни интрес за административни пренос грађевинског 

земљишта на предметној кат. парцели, крајњи корисник подноси захтевза административни пренос Одељењу 

за имовинско правне и стамбене послове Градске општине Савски венац. Службено лице овог Одељења на 
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основу поднетог захтева заказује усмену јавну расправу на коју позива подносиоца захтева као представника 

крајњег корисника предметног земљишта, представника надлежног Правобранилаштва и корисника предметне 

кат. парцеле према приложеном листу непокретности Републичког геодетског завода. Након одржане усмене 

расправе и спроведеног поступка, утврђујући све релевантне чињенице битне за одлучивање, уколико су 

испуњени законски услови, службено лице овог Одељења доноси решење о административном преносу права 

коришћења, одн. права својине предметног земљишта. 

 

НАПОМЕНА : 

Чланом 70. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр.53/95, 20/09 и 55/13) прописано је да се права на 

непокретности у државној или друштвеној својини могу решењем општинске управе одузети или ограничити и 

пренети на другог носиоца права на непокретности у друштвеној или државној својини, ако то захтева јавни 

интерес (административни пренос). У ставу 2. истог члана прописано је да се јавни интерес из става 1. овог 

члана утврђује на начин који је законом одређен за експропријацију непокретности. Члан 71.а прописује да ако 

овим законом није друкчије одређено, одредбе које се односе на експропријацију непокретности сходно се 

примењују и на административни пренос непокретности. 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1. Лист непокретности за све катастарске парцеле које су предмет поступка (не старији од 6 месеци и у 

оригиналу – издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 27. марта бр. 43-45); 

2. Уверење РГЗ, Службе за катастар непокретности о формирању грађевинске парцеле; 

3. Копија плана парцеле (Републички геодетски завод, ул. 27.марта 43-45, не старији од 6 месеци у оригиналу); 

4.Решење Владе Републике Србије којим је утврђен јавни интрес за експропријацију, одн. административни 

пренос земљишта и објеката, објављено у Службеном гласнику РС; 

5. Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта објављен у Службеном листу града Београда, 

којим су планирана средства за решавање имовинско правних односа. 

 

Престанак права коришћења 

Решава у поступцима који нису окончани, а започети су у складу са чл. 109. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013) 

 

ВРСТА ЗАХТЕВА : 

Захтев за утврђивање престанка права коришћења грађевинског земљишта у смислу одредби чл. 109. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013) 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

Јавно правобранилаштво Градске општине Савски венац, одн. други орган, покреће по службеној дужности 

поступак за утврђивање престанка права коришћења грађевинског земљишта лицима којима је до дана 

ступања на снагу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 17/03 и 34/06), дато на 

коришћење грађевинско земљиште у државној својини ради изградње, а које то право коришћења нису 

уписала у јавну књигу о евиденцији непокрености. 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ : 

Члан 109. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013) 

 

ТОК ПОСТУПКА : 

Јавно правобранилаштво Градске општине Савски венац, одн. други орган, покреће по службеној дужности 

поступак за утврђивање престанка права коришћења грађевинског земљишта. 
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Одељење у поступку утврђује да ли је лице (правно лице) којима је до дана ступања на снагу Закона о 

планирању и изгадњи („Службени гласник РС“, бр. 17/03 и 34/06), дато на коришћење грађевинско земљиште у 

државној својини ради изградње, извршило упис права коришћења у јавну књигу о евиденцији непокрености. 

Правоснажно решење којим се утврђује престанак права коришћења објављује се у службеном гласилу 

надлежне једнице локалне самоуправе и представља основ за промену уписа у јавној књизи о евиденцији 

непокрености и правима на њима. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА : 

1. Решење о додели грађевинскогземљишта; 

2. Лист непокретности за све катастарске парцеле које су предмет поступка (не старији од 6 месеци и у 

оригиналу – издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 27. марта бр. 43-45); 

3. Информација о локацији (издаје градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице 

Марије 1/VIII-X, не старији од 6 месеци у оригиналу); 

4. Копија плана парцеле (Републички геодетски завод, ул. 27. марта 43-45, не старији од 6 месеци у 

оригиналу). 

 

- Такође одлучује у поступцима поништаја решења о експропријацији земљишта и у поступцима утврђивања 

права на надзиђивање који нису правоснажно окончани у складу са Законом о надзиђивању зграда и 

претварања у заједничких просторија у станове („Сл. гласник СРС“, бр. 44/84 и 12/88) 

- Одлучује у поступцима утврђивања пречег права градње и формирања грађевинске парцеле који нису 

окончани у складу са Законом о грађевинском земљишту („Службени гласник РС“, бр. 44/95) 

- Спроводи  допунски поступк по изјављеним жалбама на првостепене одлуке овог органа у смислу чл. 226.  

Закона о општем управном поступку 

- Поступа по захтевима за утврђивање престанка важења привремених грађевинских и употребних дозвола на 

локацији обухваћеној пројектом „Београд на води“ 

- Поступа по жалбама странака на првостепене одлуке и комплементира списе предмета за доставу 

другостепеном органу на решавање  

- Одлучује по ванредним средствима изјављеним на правоснажна решења у складу са  Законом о  општем 

управном поступку. 

 

Грађевински послови 

 

За објекте до 800 m² бруто развијене грађевинске површине Одељење одлучуј о следећим захтевима: 

 

- захтев за издавање грађевинске дозволе по чл. 135. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 

72/09... 145/14) 

 

У складу са чл. 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 

22/2015 и 89/15), по поднетом захтеву Одељење врши проверу испуњености формалних услова прописаних у 

чл. 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. бр. 22/2015 и 

89/15), ако нису испуњени формални услови захтев се одбацује закључком у року од 5 дана од дана 

подношења захтева, уз навођење свих недостатака. Против наведеног закључка подносилац захтева може  

изјавити приговор општинском Већу у року од 3 дана од достављања. Ако странка у року од 10 дана од пријема 

закључка а најкасније у року од 30 дана од објављивања на интернет страници општине , усагласи  захтев и 

отклони недостатке, не доставља документацију нити поново плаћа таксу (странка може само једном 

искористити право на подношење усаглашеног захтева). Ако странка у року од 10 дана од пријема закључка а 

најкасније у року од 30 дана од објављивања на интернет страници општине, не отклони недостатке наведене у 

закључку о одбацивању, Одељење израђује и доноси закључак којим се захтев одбацује као непотпун; 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе 

достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, 

односно накнаде. Ако су испуњени формални услови, ово Одељење по службеној дужности без одлагања, 
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прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра (РГЗ-а) извод из листа непокретности 

за непокретност која је предмет захтева; РГЗ доставља лист непокретности. По достави листа непокретности 

Одељење  проверу да ли постоји одговарајуће право  на земљишту, односно објекту у складу са законом и 

доноси решење о грађевинској дозволи. Решењем се одбија захтев ако подносилац нема одговарајуће право 

на земљишту, односно објекту. На решење о грађевинској дозволи и решење о одбијању подносилац захтева 

може изјавити жалбу у року од 8 дана.  

 

- захтев за издавање решења по чл. 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09... 

145/14) за извођење радова на изградњи објеката из чл. 2. тачка 24. (помоћни објекти) и 24.а (економски 

објекти),  инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, на 

реконструкцији објекта, на адаптација објекта, на санацији објекта, на промени намене објекта без извођења 

грађевинских радова, на промене намене објекта уз извођење грађевинских радова, на извођењу радова на 

раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, на уградњи унутрашњих инсталација (гас, струја, 

вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, за прикључке на изграђену водоводну, канализациону, гасну 

и сл. мрежу, на грађењу зиданих ограда. 

У складу са чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 

22/2015 и 89/15), по поднетом захтеву Одељење врши проверу испуњености формалних услова прописаних у 

чл. 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 22/2015 и 

89/15), ако утврди да су испуњени формални услови Одељење доноси решење у складу са чл. 145. Закона о 

планирању и изградњи, у року од 5 радних дана од дана подношења захтева. На наведено решење подносилац 

захтева може уложити жалбу у року од осам дана од дана достављања. Ако утврди да нису испуњени формални  

услови, захтев се одбацује закључком у року од 5 дана од дана подношења захтева, уз навођење свих 

недостатака. Против наведеног закључка подносилац захтева може изјавити приговор општинском Већу у року 

од 3 дана од достављања. Ако странка у року од 10 дана од пријема закључка а најкасније у року од 30 дана од 

објављивања на интернет страници општине усагласи захтев и отклони недостатке, не доставља документацију 

нити поново плаћа таксу (странка може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева). 

Ако странка у року од 10 дана од пријема закључка а најкасније у року од 30 дана од објављивања на интернет 

страници општине, не отклони недостатке наведене у закључку о одбацивању, Одељење израђује и доноси   

закључак којим се захтев одбацује као непотпун; Подносилац захтева може само једном искористити право на 

подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и 

поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. Ако Одељење утврди увидом у достављену 

документцију да лице које је подносилац захтева није овлашћено да може бити подносилац захтева, односно 

да је за радове наведене у захтеву потребно прибавити грађевинску дозволу, доноси решење којим одбија 

захтев, у року од осам дана од дана подношења захтева. На наведено решење подносилац захтева може 

уложити жалбу у року од осам дана од дана достављања.  

 

- захтев за издавање решења о измени грађевинске дозволе услед промене инвеститора по чл. 141. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09... 145/14) 

 

- захтев за издавање решења о измени грађевинске дозволе по чл. 142. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09... 145/14) 

 

У складу са чл. 24 и 25. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 

22/2015 и 89/15), на проверу испуњености формалних услова сходно се примењују одредбе овог правилника 

које се односе на издавање грађевинске дозволе. Ако надлежни орган увидом у плански документ, односно 

сепарат, утврди да подаци наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, који су саставни део захтева 

за измену решења о грађевинској дозволи, нису у складу са тим документом, надлежни орган ће решењем 

одбити захтев за измену решења о грађевинској дозволи, уз навођење забрана и ограничења садржаних у 

планском документу. Ако се измена грађевинске дозволе тражи због одступања у односу на издату грађевинску 

дозволу, а подаци наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, који је саставни део захтева за 

изменурешења о грађевинској дозволи, нису у складу са важећим локацијским условима, надлежни орган 
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одбацује захтев за измену решења о грађевинској дозволи, и упућује подносиоца захтева да прибави нове 

локацијске услове.  

 

- захтев за издавање употребне дозволе по чл. 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 

72/09... 145/14) 

 

У складу са чл. 42., 43., 44., 46.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник 

РС“, бр. 22/2015 и 89/15), по пријему захтева за издавање употребне дозволе Одељење проверава испуњеност 

формалних услова за поступање по захтеву. Ако су испуњени формални услови из члана 42. овог правилника, 

надлежни орган издаје решењем употребну дозволу у року од пет радних дана од дана подношења захтева, у 

складу са законом. На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу у року од 8 дана 

од дана достављања. Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 

42. овог правилника, надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од дана 

подношења захтева, уз навођење разлога за такву одлуку. Против закључка подносилац захтева може изјавити 

приговор општинском Већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања. Ако подносилац 

захтева у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на 

интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не 

доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса. 

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог 

објављивања на интернет страници надлежног органа, не отклони недостатке који су наведени у закључку о 

одбацивању, Одељење ће донети закључак којим се захтев одбацује као непотпун. Подносилац захтева може 

само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације 

поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.  

 

- захтев за пријем изјаве о пријави радова по чл. 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 

72/09... 145/14) 

 

- пријем изјаве о завршетку темеља по чл. 152. Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“, бр. 72/09... 

145/14) 

 

- захтев за пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу по чл. 15.2 Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09... 145/14) 

 

- захтев за издавање обавештења да се за изградњу објекта и извођење радова наведених у чл. 144. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09... 145/14) не издаје грађевинска дозвола 

 

- захтев за прикључење објекта на инфраструктуру  

 

- захтев за стављање клаузуле правоснажности на решења 

 

- захтев за издавање Уверења о спецификацији објекта 

Чланом 161. Закона о општем управном поступку („Сл. листСРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 

30/2010) је прописано да органи управе издају уверења, односно друге исправе о чињеницама о којима воде 

службену евиденцију. 

- Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове издаје уверења о спецификацији 

на основу података којима располаже овај орган управе, односно на основу грађевинске, употребне дозволе и 

оверене пројектне документације која се чува у архиви овог органа, Историјском Архиву града Београда, Заводу 

за Заштиту споменика културе града Београда. 

- у случају када овај орган управе не поседује податке за предметни објекат, односно не поседује грађевинску, 

употребну дозволу и оверену пројектну документацију која се чува у архиви овог органа или у Историјском 

Архиву града Београда, као и за објекте који су изграђени пре 3. јуна 1948. године пре ступања на снагу Основне 
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уредбе о грађењу („Службени лист ФНРЈ“, бр. 46/48), Одељење не издаје уверење о спецификацији предметног 

објекта у складу са чл. 51. Правилника о изради и одржавању катастра непокретности,већ шаље обавештење да 

не поседује грађевинску и употребну дозовлу и пројектну документацију за предметни објекат.  

 

Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац у 

Београду од 1. марта 2015. год. одлучује у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-одлука УС, 

98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник 

РС“ бр. 22/2015 и 89/15) и осталим подзаконским актима донетим на основу наведеног Закона о планирању и 

изградњи. Више информација о обједињеној процедури можете видети на сајту 

www.savskivenac.rs/objedinjenaprocedura.  

 

Сви формулари за подношење захтева су доступни на писарници ГО Савски венац или се могу преузети на 

званичном веб сајту www.savskivenac.rs/formulari. Захтев се подноси преко писарнице ГО Савски венац лично 

или преко овлашћеног лица, односно путем поште. 

 

На издата решења, одн. закључке, може се уложити жалба, одн. приговор, у року наведеном у поуци о правном 

леку одлуке. По истеку рока за жалбу на решење на које није изјављена жалба, ставља се клаузула 

правноснажности, а по поднетом захтеву странке. Уколико странка изјави жалбу, предмет се доставља 

надлежном другостепеном органу на одлучивање.  

 

 

Комунално-стамбени послови  

 

У Одсеку за комунално-стамбене послове  обављају се следећи управно-правни послови, односно одлучује се о 

следећим захтевима: 

 

Комунални послови 

 

- захтев за издавање решења за постављање нове баште на јавној површини  

- захтев за издавање решења за постављање нове баште на другој површини  

- захтев за издавање решења за постављање истоветне баште као претходне године 

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање средстава за оглашавање површине до 2 m² 

- захтев за издавање решења за рекламне паное – осветљени, просветљени 

- захтев за издавање решења за рекламне паное – неосветљени 

- захтев за издавање решења за плакат  

- захтев за издавање решења за  налепнице  

- захтев за издавање решења за електронски диисплеј  

- захтев за издавање решења за свелећа слова 

- захтев за издавање решења за ласерски приказ  

- захтев за издавање решења за огласне витрине  

- захтев за издавање решења за паное који носи физичко лице  

- захтев за издавање решења за дељење летака из руке и др. средства која садрже огласну поруку 

- захтев за издавање решења за  постављање тезги  

- захтев за издавање решења за  постављање конзерватора за сладолед уз киоск  

- захтев за издавање решења за  постављање конзерватора за сладолед уз малопродајни објекат  

- захтев за издавање решења за  постављање расхладне витрине уз киоск  

- захтев за издавање решења за  постављање расхладне витрине уз малопродајни објекат 

- захтев за издавање решења за  постављање других покретних привремених објеката (апарата за кокице, 

кестен и сл.) . 
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- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање монтажно демонтажних објеката за потребе   

културних, спортских и других манифестација (трибине, позорнице и сл.) 

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање наменских монтажних објеката – кућице за чуваре 

у циљу обезбеђења лица и објеката  

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање жардињера и других посуда за биљне засаде  

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање клупа и сличних објеката намењених седењу  

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање корпи за отпатке и ђубријера 

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање јавних часовника 

- захтев за издавање решења којим се одобрава привремено постављање покретног тоалета ради одржавања  

културних, спортских и других манифестација 

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање поштанских сандучића и телефонских говорница 

- захтев за издавање решења за сечу и орезивање стабала  

- захтев за издавање решења за сечу ради изградње објеката (са компензацијом)  

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање балона – хале спортске намене 

- захтев за издавање решења којим се одобрава постављање пресостатичког прекривача                   

- израда плана за постављање тезги и других покретних привремених објеката  

- израда Пословника о раду Комисије за усвајање места, назива и периода одржавања манифестација. 

 

По примљеном захтеву, утврђује се активна легитимација подносиоца захтева и врши се преглед приложене  

остале правне и техничке документације. У случају непотпуне документације, од подносиоца захтева се тражи 

допуна исте у примереним законским роковима.  

Дoкументација се доставља надлежним организационим јединицама града Београда (Секретријату за 

саобраћај управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45, Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове 

управе града Београда, ул. Краљице Марије бр. 1, Заводу за заштиту споменика културе града Београда-

Установа културе од националног значаја, ул. Каламегдан бр. 14 у Београду и ЈКП „Зеленило-Београд“, ул. Мали 

Калемегдан бр. 8, Секретаријату за имовинске и правне послове управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45, 

Секретаријату за комуналне и стамбене послове управе града Београда, ул. Краљице Марије бр. 1) или се 

увидом у достављене сагласности подносиоца захтева приступа изради решења уз претходно плаћање 

прописаних такси. На основу уредне правне и техничке документације и издатих сагласноти са овереном 

техничком документацијом, Одељење издаје тражено решење у законом и подзаконским актима прописаним 

роковима.  

На свако издато решење може се уложити жалба у року наведеном у поуци о правном леку у решењу, 

Општинском већу ГО Савски венац, као надлежном другостепеном органу на одлучивање.  

Решења престају да важе по истеку временског периода за који су донета. 

Захтев можете преузети на писарници,  или на сајту општине www.savskivenac.rs, односно исти се може поднети 

и на обичном папиру; 

Решење се доставља свим странкама у поступку с тим што рок за подношење жалбе тече од дана достављања 

решења;  

По истеку рока за жалбу, на решење на које није изјављена жалба, може се ставити клаузула правоснажности, а 

по поднетом захтеву странке. 

 

Стамбени послови 

 

Захтев за издавање потврде о исплати откупне цене стана у целости 

 

Странка подноси преко писарнице Управе градске општине или путем поште захтев за издавање потврде о 

откупу стана. Уз захтев се подносилац захтева доставља Уговор о откупу стана, копију личне карте, уколико 

подносилац захтева није купац стана из основног уговора, дужан је да достави правни основ – оставинско 

решење, уговор о купопродаји итд. Одељење прибавља од Одељења за финансије градске општине Савски 

венац извештај о отплати предметног стана уколико је стан. На основу извештаја ово Одељење издаје потврду 

да је откупна цена стана исплаћена у целости. Такође ово Одељење издаје потврде и на основу извештаја 
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Секретаријата за финансије, Управа за трезор, Сектор за рачуноводствене услуге и контролу издатака буџетских 

корисника града, обзиром да је на основу Закључка Привременог органа града Београда, бр. 4-2707/14-С-20 од 

17.04.2014. год. општински подрачун намењен за откуп станова угашен и њихово књиговодствено 

евидентирање је прешло на Секретаријат за финансије. 

 

Захтев за измену уговореног начина отплате дуга  

 

Странка подноси преко писарнице Управе градске општине или путем поште захтев заза измену уговореног 

начина отплате дуга. Ово Одељење у року од 3 дана од пријема захтева, доставља исти Градској управи града 

Београда, Секретаријату за финансије – Управи за трезор – Сектору за рачуноводствене услуге и контролу 

издатака буџетских корисника. Ово Одељење по пријему обавештење о извршеном обрачуну  за једнократну 

отплату дуга у целости доставља странци. Рок за склапање Анекса уговора о откупу стана је 15 дана од дана 

пријема обрачуна. Рок за уплату уговореног износа је 8 дана од дана закључења анекса. Уколико основним 

уговором није предвођено склапање анекса уговора приликом измене уговореног начина отплате дуга, Градску 

управу града Београда Секретаријат за финансије – Управа за трезор – Сектор за рачуноводствене услуге и 

контролу издатака буџетских корисника, ово Одељење обавештава о датуму преузимања обрачуна од стране 

странке. Странка је дужна да изврши уплату у року од 8 дана од дана преузимања обрачуна.  

 

Захтев за исправку уговора о откупу стана (анекс уговора) 

 

Захтев за закључење анекса основног уговора о откупу стана ради исправке грешке у уговору (ознаке стана, 

зграде, спратности, површине) 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

Купац из основног уговора о откупу стана подноси захтев Одељењу ради закључења анекса основног уговора о 

откупу стана ради исправке грешке у уговору (ознаке стана, зграде, спратности, површине). 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбенепослове Градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ : 

Чл. 16. до чл. 26. Закона о становању („Сл.гласник РС“, бр. 50/92 ,101/2005 и 99/2011) 

 

ТОК ПОСТУПКА : 

Уз захтев подносилац захтева је дужан да приложи одговарајуће доказе из којих се утврђује тачан опис 

непокретности (лист непокретности, закључак катастра непокретности којим се налаже исправка основног 

уговора о откупу стана, Уверење Одељења заимовинско-правне, грађевинске и комунално-

стамбенепословеградске општине Савски венац о посебним физичким деловима зграде (или надлежне 

општинске управе на територији на којој сестан налази). 

 

Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 

доставља сву приложену документацију нотару, и закључује са купцем анекс основног уговора о откупу стана у 

којем се врши исправка описа предметне непокретности у облику нотарског записа. 

 

НАПОМЕНА : 

Уколико подносилац захтева није купац стана из основнову уговора, подносилац захтева је дужан да достави 

доказ из којег се утврђује правни след иза купца из уговора о откупу стана. 

 

Захтев за исељење бесправно усељених лица 
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Одсек за стамбене послове поступа по писменом захтеву странке за исељење бесправно усељеног лица, у 

складу са чл. 5. Закона о становању („Сл. гласник РС“ бр. 50/92, 101/2005 и 99/2011) из стана или заједничке 

просторије зграде стамбене зграде, који странка подноси преко писарнице Управе градске општине или путем 

поште. Уз захтев се подноси копија личне карте, лист непокретности, или други доказ из којег се утврђује да је 

подносилац захтева власник стана који је предмет поступка; одговарајући доказ на основу којег се 

идентификује лице које бесправно користи предметни стан (уколико је лице означено као НН, орган управе по 

службеној дужности преко Полицијске станице врши идентификацију лица која користе предметну стамбену 

јединицу или заједничку просторију зграде). У циљу утврђивања основаности поднетог захтева, обзиром да је 

поступак двостраначки, овај орган управе је дужан да одржи усмену расправу ради изјашњења странака у 

поступку. На основу утврђених чињеница у току поступка, а у складу са начелом оцене доказа овај орган доноси 

одговарајући управни акт. У складу са начелом двостепености у решавању, странка има право на жалбу на 

предметни управни акт донет у првостепеном поступку. Овај орган, поступајући по жалби, уколико је иста 

благовремена, допуштена и изјављена од стране овлашћеног лица, исту са свим списима предмета доставља 

другостепеном органу – Секретаријату за имовинске и правне послове града Београда, на одлучивање. Одлука 

другостепеног органа је обавезујућа за овај орган и он је у обавези да поступа ускладу са налогом 

другостепеног органа. Уколико странка против које се води поступак не достави доказ о правном основу 

коришћења стана, Одељење на основу утврђеног чињеничног стања доноси решење којим се утврђује која 

лица без законског основа користе предметни стан или заједничку просторију стамбене зграде, и налаже 

бесправно усељеном лицу да се у одређеном року исели и од свих лица и ствари испразни непокретност, под 

претњом принудног извршења . Трошкове принудног извршења сноси извршеник. Жалба не одлаже извршење. 

Уколико се бесправно усељено лице не исели у остављеном року, орган управе доноси закључак којим се 

утврђује да је решење о исељењу постало извршно те да се дозвољава његово принудно извршење о трошку 

извршеника. Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове доставља решење о 

исељењу и закључак о дозволи извршења Одељењу за инспекцијске послове и извршења на даљу надлежност. 

Одељењу за инспекцијске послове и извршења заказује дан и час извршења и спроводи поступак принудног 

исељења бесправно усељеног лица уз асистенцију полиције.  

 

Услужни центар 

 

У Услужном центру градске општине Савски венац у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 69 грађани и грађанке и 

правна лица могу сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова или позивом на телефон 2061-721, 2061-746, 2061-

871 и 2061-835 или на usluznicentar@savskivenac.rs добити информације о статусу предмета у раду и даљој 

процедури; информације  о захтевима,  потребној документацији, таксама које су у надлежности Одељења за 

имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове градске општине Савски венац; информације о 

надлежности органа управе; о законима, изменама закона, подзаконским актима; могу добити стручна 

мишљења из надлежности Одељења; пружају се услуге копирања и овера пројектне документације.  

 

- захтев за издавање Уверења о формирању Скупштине/Савета  зграде и избору председника 

Захтев за издавање уверења о регистрацији скупштине зграде усмислу чл. 162. Закона о општем управном 

поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и бр. 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010). 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

Власници посебних делова зграде (станови, пословни простори, гараже итд) већином од укупног броја гласова 

доносе одлуку о формирању Скупштине зграде и избору Председника скупштине зграде. Градска општина 

Савски венац у складу са чл. 162. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и бр. 31/01 и 

„Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), води евиденцију скупштина стамбених зграда на територији градске општине 

Савски венац, и за евидентиране скупштине издаје уверења о формирању скупштине зграде и избору 

председника. 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац 
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ПРОПИСИ : 

Закон о одржавању стамбених зграде зграде („Службени гласник РС“, бр. 44/95, 101/05 и 88/2011), 

Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Службени гласник РС“, бр. 43/93). Одлука о кућном реду у 

стамбеним зградама („Сл. лист града Београда“, бр. 12/96 и 11/2005). Закон о становању („Сл. гласник РС“, бр. 

50/92, 101/2005 и 99/2011) и Одлука о начину евидентирања организовања послова одржавања стамбених 

зграда и мерама за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда на подручју општине 

Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 27/15). 

 

TОК ПОСТУПКА : 

1. Власници посебних делова зграде као чланови Скупштине зграде наодржаној седници већином од укупног 

броја гласова, доносе одлуку о формирању скупштине и избору председника скупштине. Стамбена зграда има 

својство правног лица у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде. У 

стамбеној згради образује се скупштина зграде коју чине сви власници станова и других посебних делова 

зграде. Скупштина зграде може се образовати и за део зграде који чиниграђевинску и функционалну целину 

(ламела, улаз и сл.). Председник скупштине зграде бира се већином гласова чланова скупштине зграде. За 

председника скупштине зграде може бити биран сваки пословно способан власник стана и другог посебног 

дела зграде. 

2. Записник са одржане скупштине зграде треба да садржи констатацију колико зграда има укупно станова и 

посебних делова зграде, колико чланова присуствује. Председавајући констатује да седници присуствују 

чланови скупштине (списак са матичнимбројевима чланова скупштине и потписи присутних власника станова 

или брачног друга уз писмену сагласност власника и других посебних делова зграде). Уколико раније 

изабраном председнику скупштин езграде није истекао мандат од 4 године, потребно је донети одлуку о 

разрешењу претходног председника скупштине зграде. Присутни чланови Скупштине зграде доносе одлуку о 

конституисању и избору председника Скупштине зграде. 

3. Након конституисања скупштине зграде и избора председника, потребно је да председник скупштине зграде 

поднесе захтев заиздавање уверења о конституисању скупштине зграде и избору председника скупштине 

Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове. 

4. Након подношења захтева, службено лице кроз евиденцију катастра врши упоређивање власничке структуре 

стамбене зграде и чланова скупштине зграде из достављеног записника и одлуке. У случају да зграда није 

уписана у катастар непокрености, власници посебних делова зграде дужни су да доставе органу управе правни 

основ по којем су стекли својину на посебном делу зграде (уговор о купопродаји, решење о наслеђивању, 

правноснажну грађевинску и употребну дозволу итд). 

5. Уколико достављена документација не садржи неки од прописаних елемената, Одељење обавештава 

скупштину зграде у року од 3 дана писменим путем да допуни документацију у року од 15 дана са прецизним 

упутством шта је потребно допунити. 

6. Уколико не буде достављена документација ни у року од 15 дана од обавештења, Скупштина/Савет биће 

обавештена да нису испуњени услови за издавање Уверења, уз навођење разлога.  

7. Уколико Скупштина/Савет зграде накнадно прибаве потребну документацију, могу до истека рока од 4 

године од доношења Одлуке о избору председника тражити од овог органа управе издавање Уверења. 

8. Скупштина/Савет могу поднети притужбу начелнику Управе градске општине Савски венац преко овог 

Одељења 

9. Након добијања уверења Скупштина зграде је потребно да : 

- изради печат; 

- прибави Потврду о матичном броју скупштине зграде у Заводу за информатику и статистику у Тиршовој бр. 1; 

- прибави ПИБ (порески идентификациони број) - у надлежној Пореској управи за територију општине Савски 

венац, ул. Зелени венац бр. 16;  

- отвори пословни рачун у банци. 

 

НАПОМЕНА : 
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Уверење не представља управни акт у смислу чл. 6 Закона оуправним споровима, па не може бити предмет 

оспоравања ууправном поступку и оглашавати ништавим у смислу чл. 257 став 1 тачка 1 Закона о општем 

управном поступку, нити се у жалбеномпоступку може заменити одлука донета у вишестраначкој ствари у 

смислу чл. 225 став 1 Закона о општем управном поступку. Сходноуправно судској пракси поступак стављања 

ван снаге уверења је унадлежности суда. 

Одредбе о формирању скупштине зграде аналогно се примењује насавет зграде. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА : 

1. Записник са одржане седнице скупштине зграде и избору председника скупштине са потписима и матичним 

бојем више од половине власника станова или других посебних делова зграде (не старији од 6 месеци); 

2. Одлука о формирању скупштине зграде и избору председника; 

3. Фотокопија личне карте председника скупштине зграде и доказ о плаћеној такси; 

У случају да зграда није уписана у катастар непокрености или у случају да евиденција у катастру не одговора 

фактичком стању, власници посебних делова зграде дужни су да доставе органу управе правни основ по којем 

су стекли својину на посебном делу зграде (уговор о купопродаји, решење о наслеђивању, правноснажну 

грађевинску и употребну дозволу, итд). 

 

Захтев за увид у збирке исправа и фотокопирање потребне документације 

 

ВРСТА ЗАХТЕВА:  

Захтев за увид у збирке исправа или фотокопирање потребне документације, на основу Закона о враћању 

одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, на снази од 06.10.2011. године). 

 

КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА : 

На захтев ранијег сопственика или наследника ранијег сопственика, у складу са Законом о враћању одузете 

имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“, бр. 72/11), Одељење издаје оверене фотокопије тачно назначене 

документације из збирки исправа, односно омогућује странци увид у збирку исправа. 

 

НАДЛЕЖНОСТ : 

Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове градске општине Савски венац 

 

ПРОПИСИ : 

Закон о враћању одузете имовине и обештећење („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, на снази од 06.10.2011. године). 

 

ТОК ПОСТУПКА : 

Разматрајући захтев службено лице овог Одељења утврђује да ли је подносилац захтева правно легитимисан за 

подношење захтева. Након оправданог правног интереса подносиоца захтева службено лице овог Одељења 

поступа у складу са поднетим захтевом, и то: 

- уколико је поднет захтев за увид – разгледање збирке исправаподносилац захтева се обавештава писменим 

путем да у време пријема странака приступи у Одељење, ради вршења увида. Након извршеног увида 

подносиоцу захтева се уз потписану службену белешку уручују оверене фотокопије тражене документације. 

- уколико је поднет захтев за издавање оверене фотокопије тачно назначене документације из збирки исправа, 

без вршења увида, подносиоцу захтева се у прилог дописа овог Одељења достављају оверене фотокопије 

тражене документације. 

 

НАПОМЕНА : 

На основу члана 38. став 1. Закона о враћању одузете имовине и обештећења („Сл. гласник РС“, бр. 72/11), 

подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе, како за увид у збирку исправа, тако и за издавање потребне 

документације, а ради подношења захтева за повраћај имовине Агенцији за реституцију. Ово Одељење по 

предметном захтеву поступа и решава у оквиру законског рока од 30 дана. 
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- захтев за увид у списе предмета и фотокопирање потребне документације  

У складу са чл. 70 Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник РС'', бр. 

30/10), ово Одељење ће на захтев  странке који је поднет преко  писарнице или путем поште омогућити увид и 

фотокопирање списа предмета. Разматрајући захтев службено лице овог Одељења утврђује да ли је 

подносилац захтева правно легитимисан за подношење захтева. Након оправданог правног интереса 

подносиоца захтева, службено лице овог Одељења поступа у складу са поднетим захтевом, и то уколико је 

поднет захтев за увид – разгледање списа предмета подносилац захтева се обавештава писменим путем да 

приступи у Одељење, ради вршења увида и фотокопирања списа. Након извршеног увида, подносиоцу захтева 

се уз потписану службену белешку уручују оверене фотокопије тражене документације. Ово Одељење по 

предметном захтеву поступа и решава у оквиру законског рока од 30 дана. 

 

Одељење за општу управу 

 

Одељење за општу управу 

 

а) Одсек за кадровске, правне и опште послове 

Радно време са странкама: радним даном од 8:30 до 15:30 часова 

Телефон за информације: 2061-719 и 2061-720 

Канцеларије: број 17 и 18, I спрат 

Бирачки списак 

Увид у бирачки списак 

Потребна документација: 

- лична карта 

Уверење о упису у бирачки списак 

Потребна документација: 

- лична карта 

- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама 

Упис, брисање, измена, допуна и исправка података у бирачком списку 

Потребна документација: 

- лична карта 

- евентуално и документа којима се документује захтев 

 

б) Одсек за послове писарнице 

Радно време са странкама: радним даном од 8:30 до 15:30 часова 

Телефон за информације - шалтер пријем поднесака: 2061-705 и 2061-706 

Телефон за информације - шалтер овере: 2061-703 и 2061-861 

Шалтер пријем поднесака и  

Шалтер овера преписа, потписа и рукописа, издавања уверења о животу, отварање и ажурирање радних 

књижица и уговора о раду 

Пријем поднесака 

Потребна документација: 

- зависно од одељења коме се странка обраћа и врсте поднеска 

- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама 

Овера потписа 

Потребне документација: 

- најмање 2 примерка документа на коме се оверава потпис, од којих 1 остаје у архиви, 

- лична карта лица које оверава потпис и његово лично присуство 

- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама које се израчунавају у 

зависности од броја потписа  

Могућ је излазак на терен у случају болесних и непокретних особа. 

Овера преписа 
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Потребна документација: 

- оригинал документа на увид 

- најмање 2 примерка документа, од којих 1 остаје у архиви, 

- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама које се израчунавају у 

зависности од броја примерака и листова 

Потврда о животу 

- важећа лична карта 

- лично присуство  

- инострани образац преведен на српски језик 

- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама 

Могућ је излазак на терен у случају болесних и непокретних особа. 

 

в) Одсек за правну помоћ 

Радно време са странкама: радним даном од 10:00 до 14:00 часова 

Телефон за информације: 2061-900 

Канцеларија: број 12, I спрат 

Бесплатна правна помоћ пружа се из области управног, наследног, стамбеног, облигационог, међународног 

приватног, привредног, породичног, кривичног и уставног права и из области личних стања грађана 
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11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

Преглед података о пруженим услугама у Одељења за друштвене делатсноти и месну самоуправу за 
период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године 

У Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу у раду је било је укупно 156 управних предмета, од 

којих је решено 151 предмет или 95,45%, а 5 предмета нису решена или 4,55%, и сви су у законском року за 

решавање. 

 

Од укупног броја предмета у раду по захтеву странке било је 117 предмета и сви су решени у законском року за 

решавање. 

 

По службеној дужности у раду је било 39 управних предмета од којих је решено 34, а 5 предмета је у законском 

року за решавање.  

 

Прегед података о пруженим услугама Одељења за имовинско-правне, грађевинске и комунално-

стамбене послове за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године 

 

Врста предмета 

Пренети 
предмети из 
претходног 
извештајног 

периода 

Примљено у 
извештајном 

периоду 

УКУПНО      
у раду 

Решено у 
извештајном 

периоду 
Остало 

нерешено 

Жалбени поступак 

у року 
ван 

рока 

Број 
уложених 

жалби 

Број 
потврђених 
решења од 

стране 
другостепеног 

органа 

Број 
поништених 
решења од 

стране 
другостепеног 

органа 

УПРАВНИ 
         

ВАНУПРАВНИ 
         

УКУПНО 
         

 



Преглед података о пруженим услугама Одељења за инспрекцијске послове и извршења за 2014. и 2015. годину 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА 

 

ОДСЕК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године 

 

 

Број 

предмета 

пренетих из 

претходног 

периода 

 

Број 

 предмета 

примљених у 

2013. години 

 

Број 

решења о 

уклањању 

 

Број  

решења о 

обустави 

радова 

 

Број 

закључака 

о дозволи 

извршења 

 

Број  

решења о 

затварању 

градилишта 

 

Број 

закључака 

о обустави 

поступка 

 

Број 

закључака 

о прекиду 

поступка 

 

 

Остала 

решења 

 

Жалбе: 

Уложене, 

потврђене, 

поништене 

 

 

А/А 

 

Остало 

у раду 

 

 
нови 

 

из а/а  
       

ж.  пот. пон.  

 
  

 

НАПОМЕНА:  

 

1. У току 2014. године примљено је 495 нових предмета, од којих 107 предмета представљају контролу градње која се врши на основу издатих 

одобрењима за изградњу, а 388 предмета представљају покренуте поступке против инвеститора бесправно изведених радова. 

 

2. У овом извештајном периоду  уложено је 114 жалби на управна акта донета у овом Одсеку. Другостепени орган поступајући по поднетим жалбама 

изављеним на акте овог органа управе донео је 84 решења, и то у 33 предмета потврђене су одлуке овог Одсека а у 51 предмету од стране 

другостепеног органа наложено је да се поступак поново спроведе и донесе нова одлука. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈЕСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА – КОМУНАЛНА ИНПЕКЦИЈА 

ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

Донета 2 закључка о исправци грешке у решењу, донета 2 закључка којима се одбацује жалба странке као неблаговремена, донет 1 закључак којим се 

одбацује поднесак странке као поднет ненадлежном органу, донет 1 закључак којим се одбацује захтев за признавање својства странке у поступку, као 

недопуштен. 

 

  

БРОЈ 

ПРЕНЕТИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

БР. 

ПРИМЉЕНИХ 

ПРЕДМЕТА 

БР. А.А. 

ПРЕДМЕТА 

БРОЈ 

РЕШЕЊА 

ЗАКЉУЧАК 

О 

ДОЗВОЛИ 

ИЗВРШЕЊА 

 

ЗАКЉУЧАК 

О 

ОБУСТАВИ          

ПОСТУПКА 

 

ПРЕКРШАЈИ 

МАНДАТНЕ 

КАЗНЕ - 

ПРЕКРШАЈИ 

ЗАПИСНИЦИ 

 

ПРЕДМЕТИ 

У 

РАДУ 

 
нови 

 

из а/а           
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА 

ОДСЕК ИЗВРШЕЊА ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

БРОЈ 

ПРЕНЕТИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

БР. 

ПРИМЉЕНИХ

ПРЕДМЕТА 

 

БР. А.А. 

ПРЕДМЕТА 

 

ИЗВРШЕНО 

ГРАЂЕВИНСКА 

ИНСПЕКЦИЈА 

 

ИЗВРШЕНО 

КОМУНАЛНА 

ИНСПЕКЦИЈА 

 

ИЗВРШЕНО 

ИМОВИН.-

ПРАВ. ГРАЂ. 

И КОМУН.- 

СТАМБЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

ЗАКЉУЧАК НА 

ИМЕ 

ТРОШКОВА 

АДМИНИСТРАТ.

ИЗВРШЕЊА 

РЕШЕЊА 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

О  

ОДЛАГАЊУ  

 

ЗАКЉУЧАК 

О 

ОБУСТАВИ 

ПОСТУПКА 

 

 

ПРЕДМЕТИ 

У 

РАДУ 

 
нови     из а/а 

 
        

 

 

Донет 1 закључак којим се одбацује жалба странке као недопуштена, донет 1 закључак којим се одбацује жалба странке као неблаговремена, 3 решења 

којима се одбија захтев странке за одлагање административног извршења решења, донета 2 закључка којима се прекида поступак административног 

извршења решења до окончања поступка за легализацију, донет 1 закључак којим се прекида поступак административног извршења решења до окончања 

поступка који се води у Градском секретаријату за имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију и 1 закључак којим се прекида поступак 

административног извршења решења до окончања поступка који се води у Одељењу за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове ГО 

Савски венац.  
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ИЗВЕШТАЈ ОД 01.01.2015. ДО 24.11.2015. ГОД. 

Одељење за 

инспекцијске 

послове и 

извршења 

Пренети 

предмети из  

2014. 

Примљени 

предмети у 2015.  

Поново 

активирани 

 

Решени 

предмети  

у 2015. 

Остало 

предмета 

у раду 

Уложене 

жалбе у 

2015. 

Другостепена 

решења 

поништ. 
одбијена

жалба 

Грађевинска 

инспекција 
411 

364 

(од тога 

85 контрола градње, 

279 покренут. пост. 

против. инвест. 

бесправ. градње) 

100 

(24 контрола 

градње, 

76 покренут. пост. 

против. инвест. 

бесправ. градње) 

406 469 103 49 40 

Комунална 

инспекција 
246 758 37 701 340 24 5 17 

Група за 

извршења 
145 114 14 113 160 14 4 2 
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Из претходног периода пренето је 802 предмета (411 грађевинска инспекција, 246 комунална инспекција  и 145 извршења). 

 

У периоду од 01.01.2015. године до 24.11.2015. године у Одељењу за инспекцијске послове примљено је 1236 нових предмета (од 

тога 364 у Одсек грађевинске инспекције, 758 Комунална инспекција и 114 Група за извршења), из архиве враћено у рад је 151 предмета 

(100 – грађевинска инспекција, 37 – комунална инспекција и 14 – извршења), решено је 1220 предмета (406 грађевинска инспекција, 701 

комунална инспекција и 113 Група за извршења). У Одељењу се води поступак у још 969 предмета (469 – грађевиска инспекција, 340 – 

комунална инспекција, 160 – извршења). 

 

У току овог извештајног периода уложена је 141 жалба (103 – у поступцима грађевинске инспекције, 24 – комуналне инспекције и 14 – 

извршења). У поновном поступку у 58 предмета је поништена одлука инспектора (49 – грађевински, 5 – комунални, 4 – извршења) а у 59 

предмета је одбијена жалба (40 – грађевински, 17 – комунални, 2 – извршења). 
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Преглед података о пруженим услугама Одељења за стручне и административне послове за 2014. годину 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01. 2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

   

  
КАБИНЕТ 

ПРЕДСЕДНИКА 

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА И 

ЗАМЕНИК СЕКР. 

СКУПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК И 

ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ 

ПРИМЉЕНИ ДОПИСИ 
 

  
 

САСТАНЦИ 
 

  
 

ПРИЈЕМИ ГРАЂАНА 
   

ДОПИСИ/ИНФОРМАЦИЈЕ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 

ОД 01.01. 2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

 
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СЕДНИЦЕ ВЕЋА 
  

ОБРАЂЕНЕ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ 

РЕД   

ПОДАЦИ У РАДУ 
  

ЗАКЉУЧЦИ 
  

ОДЛУКЕ 
  

РЕШЕЊА 
  

ПРАВИЛНИЦИ 
  

ЦЕНОВНИК 
  

ДРУГА 

ДОКУМЕНТА(ПРАВИЛНИЦИ, 

УПУТСТВА, ЛИСТЕ, 

ПРОЈЕКТИ) 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

Врста предмета број седнице 
тачке 

дневног реда 
записници предлози и акти 

одборничка питања и резултат 

решавања истих 

укупан број 

питања 

број иицијатива 

на основу 

питања 

СЕДНИЦЕ 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ 
       

        
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТАТИВНА, КАДРОВСКА И МАНДАТНА ПИТАЊА 

ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

Скупштинско тело 
број 

седнице 

тачке 
дневног 

реда 

мишљења 
комисије 

Извештаји 

престанку 
мандата 

потврђивању 
мандата 

КОМИСИЈА ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНА 
ПИТАЊА 
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

Скупштина Градске општине Савски венац на 25. седници, одржаној 28. октобра 2015. године, на основу Одлуке о обиму средстава за извршење 

послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно градским општинама у 2015. години („Сл. лист 

Града Београда“ 96/14 и 35/15) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист Града Београда“, бр.45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) 

донела је следећу 

 

О Д Л У К У 

 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015 ГОДИНУ 

 

I   ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од 646.653.510динара. 

 

Обим средстава за наменску и општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2015. 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 2015 години утврђују 

се у укупном износу од 443.915.471 динара и исказани су у ставу jедан овог члана. 

 

Планиране рефундације износе16.465.000 динара. 

Обим планираних прихода од закупа пословног простора у износу од 164.267.896динара и средства за општу потрошњу у износу од 279.647.575 

динaрa исказани су у ставу јадан овог члана. 

У овом ставу исказана су и  средстваосталих извора у укупном износу 37.809.619 динара.Такође у овом ставу су исказана и пренета средства из 

ранијих година и износу 148.463.420 динара.  

 

Члан 2. 

Примања буџета општине Савски венац из члана један ове Одлуке за 2015 годину утврђена су Одлуком о обиму средстава за вршење послова 

Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања које припадају Граду, односно Градским општинама у 2015  години. 

Укупна примања из става један овог члана увећавају се за износ пренетих неутрошених средстава буџета и пренетих наменских средстава  на дан 

31.12.2014 године. Укупна примања се увећавају и за наменска средства трансферисана из буџета Града и Републике, средстава остварених по 

основу донација и прихода који нису планирани основном одлуком, а у целости припадају градској општини. 

 

Члан 3. 
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У буџетску резерву издваја се 4.603.721 динара. 

 

Члан 4. 

Укупан износ који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ЈП „Пословни простор Савски венац“, ДКЦ 

„Мајдан“ и Фонд „Исидора Секулић“ исказани су у посебном делу буџета. 

 

Члан 5. 

 
Приходи и примања, расходи и издаци Градске општине Савски венац за 2015. годину састоје се од:  

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 498.190.090 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

у чему:   

буџетска средства 465.140.402 

сопствени приходи  15.200.000 

Донације  14.849.688 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  3.000.000 

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа 

општина (921) 3.000.000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 646.653.510 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ   

у чему: 

 
текући буџетски расходи 507.172.845 

расходи из сопствених прихода  15.200.000 

Донације  14.849.688 
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2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

у чему: 

 текући буџетски издаци 109.430.977 

издаци из сопствених прихода   

Донације   

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5) -148.463.420 

Издаци за набавку финансијске имовине   

Примања од продаје финансијске имовине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -148.463.420 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 148.463.420 

Примања од продаје финансијске имовине   

Примања од задуживања   

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из преходних година  148.463.420 

Издаци за отплату главнице дуга   

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних 

политика   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0 

 
Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим износима: 

Ек. клас. ПРИХОДИ Буџет 2015. 

  

71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

711111 Порез на зараде 163.459.223 

711147 Порез на земљиште  
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713120 Порез на имовину  

713121 Порез на имовину од физичких лица 47.293.992

713122 Порез на имовину од правних лица 45.000.000

713311 Порез на наслеђе и поклон  

СВЕГА 71 : 255.753.215 

73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

732151 Teкуће донације од међународних организација општини 6.789.084

 733152 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 3.144.931
733154 Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 615.000 
733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 1.000.000 
733253 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина  

СВЕГА 73 : 11.549.015 

  

74 ДРУГИ ПРИХОДИ  

741151 Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака 1.000.000 

741152 

Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака по 

уговору 9.000.000 

742151 

Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист 

нивоа општина 6.083.780 

742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 179.467.896 

742251 Општинске административне таксе 4.000.000 

742351 

Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, 

организације и службе 35.847 

743351 Приходи од новчаних казни 

 743353 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 180.000 

744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 8.060.604 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 3.594.733 

  СВЕГА 74 : 211.422.860 

77 

  772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 16.465.000 

 

СВЕГА 77: 16.465.000 

92 
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 921651 

 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 

корист нивоа општина  3.000.000 

 

СВЕГА 92: 3.000.000 

  УКУПНО БИЛАНСИРАНИ ПРИХОДИ ПО ОДЛУЦИ : 

 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 148.463.420 

      

  УКУПНИ ПРИХОДИ: 646.653.510 

 
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима: 

 

Ек.клас. ОПИС Средства буџета 

41 Расходи за запослене 212.007.260 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 162.780.176 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.850.167 

413 Накнаде у натури 950.000 

414 Социјална давања запосленима 13.059.534 

415 Накнада трошкова за запослене 5.509.488 

416 

Накнаде запосленима и остали посебни 

857.895

 

Расходи 

 

  

417 Одборнички додатак 0 

42 Коришћење услуга и роба 234.780.617 

421 Стални трошкови 28.424.553 

422 Трошкови путовања 1.789.954 

423 Услуге по уговору 58.337.035 

424 Специјализоване услуге 34.956.088 
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425 Текуће поправке и одржавање 106.349.436 

426 Материјал 4.923.551 

44 Пратећи трошкови задуживања 622.259 

444 Пратећи трошкови задуживања 622.259 

   

46 Донације дотације и трансфери 21.289.418 

463 Трансфери осталим нивоима власти 1.640.000 

465 Дотације Републици по закону 19.649.418 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 4.744.931 

472 Накнаде за социјалну заштиту 4.744.931 

48 Остали расходи 61.074.327 

481 Дотације невладиним организацијама 3.825.413 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 47.380.519 

483 Новчане казне и пенали 9.640.000 

484 
Накнада штете за повреде или штету настале услед елементарних 
непогода 228.395 

499 Средства резерве 4.703.721 

49911 Стална резерва 100.000 

49912 Текућа резерва 4.603.721 

51 Основна средства 107.430.977 

511 Зграде и грађевински објекти 48.009.090 

512 Машине и опрема 52.764.261 

515 Нематеријална имовина 6.657.626 

 Укупни расходи: 646.653.510 

 

II   ПОСЕБАН ДЕО 
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Члан 6. 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину у износу од 646.653.510 динара распоређују се по корисницима – 

носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања. 
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Позиција одлуке о буџету 
План извор 

01 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

средства 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

       0602       Локална самоуправа 

   

    

0602-

0001       

Функ локалне самоуправе и 

градских општина 

   

      110     

Извршни и законодавни 

органи,финансијски и фискални 

пос.и спољни послови 

   

        411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 5.249.814 

 

5.249.814 

        412   

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 939.721 

 

939.721 

        414   

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 174.800 

 

174.800 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 800.000 

 

800.000 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.467.866 

 

4.467.866 

        465   

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 775.042 

 

775.042 
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        481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 416.147 

 

416.147 

        499   Средства резерве 4.703.721 

 

4.703.721 

            

Извори финансирања за 

функцију 110 

             01 Приходи из буџета 17.527.111 

 

17.527.111 

            Укупно за функцију 110 17.527.111 

 

17.527.111 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-0001 

             01 Приходи из буџета 17.527.111 

 

17.527.111 

            

Укупно за програмску активност 

0602-0001 17.527.111 

 

17.527.111 

            

Извори финансирања за 

програм 0602 

             01 Приходи из буџета 17.527.111 

 

17.527.111 

            Укупно за програм 0602 17.527.111 

 

17.527.111 

            

Извори финансирања за раздео 

1 

             01 Приходи из буџета 17.527.111 

 

17.527.111 

            Укупно за раздео 1 17.527.111 

 

17.527.111 

2           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, 

ПРЕДСЕДНИК 

       0401       Заштита животне средине 

   

    

0401-

1001       Пројекат ХИНТ 

   

      110     

Извршни и законодавни 

органи,финансијски и фискални 

пос.и спољни послови 

           423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 

2.645.001 2.645.001 

            

Извори финансирања за 

функцију 110 

   

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

295.001 295.001 
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          15 

Неутрошена средства донације 

из претходних година 

 

2.350.000 2.350.000 

            Укупно за функцију 110 

 

2.645.001 2.645.001 

            

Извори финансирања за 

пројекат 0401-1001 

   

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

295.001 295.001 

          15 

Неутрошена средства донације 

из претходних година 

 

2.350.000 2.350.000 

            Укупно за пројекат 0401-1001 

 

2.645.001 2.645.001 

    

0401-

1002       Пројекат МИЛД 

   

      110     

Извршни и законодавни 

органи,финансијски и фискални 

пос.и спољни послови 

           423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 

902.001 902.001 

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

 

470.000 470.000 

        481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

320.000 320.000 

        515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

 

384.924 384.924 

            

Извори финансирања за 

функцију 110 

   

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

2.076.925 2.076.925 

            Укупно за функцију 110 

 

2.076.925 2.076.925 

            

Извори финансирања за 

пројекат 0401-1002 

   

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

2.076.925 2.076.925 

            Укупно за пројекат 0401-1002 

 

2.076.925 2.076.925 

            

Извори финансирања за 

програм 0401 
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          06 

Донације од међународних 

организација 

 

2.371.926 2.371.926 

          15 

Неутрошена средства донације 

из претходних година 

 

2.350.000 2.350.000 

            Укупно за програм 0401 

 

4.721.926 4.721.926 

    0602       Локална самоуправа 

   

    

0602-

0001       

Функ локалне самоуправе и 

градских општина 

   

      110     

Извршни и законодавни 

органи,финансијски и фискални 

пос.и спољни послови 

   

        411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 19.616.070 

 

19.616.070 

        412   

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3.419.858 

 

3.419.858 

        414   

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 651.500 

 

651.500 

        422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 67.294 

 

67.294 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 301.200 

 

301.200 

        465   

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 2.453.016 

 

2.453.016 

        481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 252.400 

 

252.400 

            

Извори финансирања за 

функцију 110 

             01 Приходи из буџета 26.761.338 

 

26.761.338 

            Укупно за функцију 110 26.761.338 

 

26.761.338 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-0001 

             01 Приходи из буџета 26.761.338 

 

26.761.338 

            

Укупно за програмску активност 

0602-0001 26.761.338 

 

26.761.338 

    

0602-

0004       

Општинско јавно 

правобанилаштво 
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      110     

Извршни и законодавни 

органи,финансијски и фискални 

пос.и спољни послови 

   

        411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 5.932.562 

 

5.932.562 

        412   

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.061.930 

 

1.061.930 

        414   

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 181.500 

 

181.500 

        465   

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 736.660 

 

736.660 

            

Извори финансирања за 

функцију 110 

             01 Приходи из буџета 7.912.652 

 

7.912.652 

            Укупно за функцију 110 7.912.652 

 

7.912.652 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-0004 

             01 Приходи из буџета 7.912.652 

 

7.912.652 

            

Укупно за програмску активност 

0602-0004 7.912.652 

 

7.912.652 

            

Извори финансирања за 

програм 0602 

             01 Приходи из буџета 34.673.990 

 

34.673.990 

            Укупно за програм 0602 34.673.990 

 

34.673.990 

    0901       Социјална и дечија заштита 

   

    

0901-

1001       Пројекти ЛОТ 1 и ЛОТ 4 

   

      090     

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

        414   

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 

 

200.000 200.000 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 

581.001 581.001 

        426   МАТЕРИЈАЛ 

 

109.000 109.000 
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        481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

1.350.866 1.350.866 

            

Извори финансирања за 

функцију 090 

   

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

2.236.198 2.236.198 

          15 

Неутрошена средства донације 

из претходних година 

 

4.669 4.669 

            Укупно за функцију 090 

 

2.240.867 2.240.867 

            

Извори финансирања за 

пројекат 0901-1001 

   

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

2.236.198 2.236.198 

          15 

Неутрошена средства донације 

из претходних година 

 

4.669 4.669 

            Укупно за пројекат 0901-1001 

 

2.240.867 2.240.867 

    

0901-

1004       Пројекат ВОНЕТ 

   

      090     

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

           422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

 

240.000 240.000 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 

1.940.960 1.940.960 

            

Извори финансирања за 

функцију 090 

   

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

2.180.960 2.180.960 

            Укупно за функцију 090 

 

2.180.960 2.180.960 

            

Извори финансирања за 

пројекат 0901-1004 

   

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

2.180.960 2.180.960 

            Укупно за пројекат 0901-1004 

 

2.180.960 2.180.960 

            Извори финансирања за 
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програм 0901 

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

4.417.158 4.417.158 

          15 

Неутрошена средства донације 

из претходних година 

 

4.669 4.669 

            Укупно за програм 0901 

 

4.421.827 4.421.827 

            

Извори финансирања за раздео 

2 

             01 Приходи из буџета 34.673.990 

 

34.673.990 

          06 

Донације од међународних 

организација 

 

6.789.084 6.789.084 

          15 

Неутрошена средства донације 

из претходних година 

 

2.354.669 2.354.669 

            Укупно за раздео 2 34.673.990 9.143.753 43.817.743 

3           OПШТИНСКА УПРАВА 

       0401       Заштита животне средине 

   

    

0401-

0001       

Управљање заштитом животне 

сред и природних вред 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 430.000 

 

430.000 

        426   МАТЕРИЈАЛ 30.000 

 

30.000 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 900.000 

 

900.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 1.360.000 

 

1.360.000 

            Укупно за функцију 130 1.360.000 

 

1.360.000 

      410     

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада 

           423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000 

 

100.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 410 

             01 Приходи из буџета 100.000 

 

100.000 
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            Укупно за функцију 410 100.000 

 

100.000 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0401-0001 

             01 Приходи из буџета 1.460.000 

 

1.460.000 

            

Укупно за програмску активност 

0401-0001 1.460.000 

 

1.460.000 

    

0401-

0003       

Праћење квалитета елемената 

животне средине 

   

      490     

Економски послови 

некласификовани на другом 

месту 

           423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 

78.893 78.893 

        481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

250.000 250.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 490 

   

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

328.893 328.893 

            Укупно за функцију 490 

 

328.893 328.893 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0401-0003 

   

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

328.893 328.893 

            

Укупно за програмску активност 

0401-0003 

 

328.893 328.893 

            

Извори финансирања за 

програм 0401 

             01 Приходи из буџета 1.460.000 

 

1.460.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

328.893 328.893 

            Укупно за програм 0401 1.460.000 328.893 1.788.893 

    0601       Комунална делатност 

   

    

0601-

0012       Одржавање самбених зграда 
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      130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

 

15.000 15.000 

        426   МАТЕРИЈАЛ 

 

14.507 14.507 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 

 

40.000 40.000 

        515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

 

2.000 2.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

   

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

71.507 71.507 

            Укупно за функцију 130 

 

71.507 71.507 

      410     

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада 

           421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

 

10.434 10.434 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

 

642.217 642.217 

        481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

20.000 20.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 410 

   

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

672.651 672.651 

            Укупно за функцију 410 

 

672.651 672.651 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0601-0012 

   

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

744.158 744.158 

            

Укупно за програмску активност 

0601-0012 

 

744.158 744.158 

    

0601-

0014       Остале комуналне услуге 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 7.041.000 13.347.808 20.388.808 
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        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 395.000 

 

395.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 7.436.000 

 

7.436.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

13.347.808 13.347.808 

            Укупно за функцију 130 7.436.000 13.347.808 20.783.808 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0601-0014 

             01 Приходи из буџета 7.436.000 

 

7.436.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

13.347.808 13.347.808 

            

Укупно за програмску активност 

0601-0014 7.436.000 13.347.808 20.783.808 

    

0601-

1001       Пројекат Наша кућа 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

 

15.663.422 15.663.422 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

   

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

5.142.857 5.142.857 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

10.520.565 10.520.565 

            Укупно за функцију 130 

 

15.663.422 15.663.422 

            

Извори финансирања за 

пројекат 0601-1001 

   

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

5.142.857 5.142.857 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

10.520.565 10.520.565 

            Укупно за пројекат 0601-1001 

 

15.663.422 15.663.422 

    0601-       Пројекат Наше двориште 
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1002 

      130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

 

428.571 428.571 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

   

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

428.571 428.571 

            Укупно за функцију 130 

 

428.571 428.571 

            

Извори финансирања за 

пројекат 0601-1002 

   

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

428.571 428.571 

            Укупно за пројекат 0601-1002 

 

428.571 428.571 

            

Извори финансирања за 

програм 0601 

             01 Приходи из буџета 7.436.000 

 

7.436.000 

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

5.571.428 5.571.428 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

24.612.531 24.612.531 

            Укупно за програм 0601 7.436.000 30.183.959 37.619.959 

    0602       Локална самоуправа 

   

    

0602-

0001       

Функ локалне самоуправе и 

градских општина 

   

      070     

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

        472   

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

 

100.000 100.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 070 
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          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

100.000 100.000 

            Укупно за функцију 070 

 

100.000 100.000 

      090     

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

        472   

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 280.000 

 

280.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 090 

             01 Приходи из буџета 280.000 

 

280.000 

            Укупно за функцију 090 280.000 

 

280.000 

      110     

Извршни и законодавни 

органи,финансијски и фискални 

пос.и спољни послови 

   

        483   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 

РЕШЕЊУ СУДОВА 1.350.000 8.000.000 9.350.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 110 

             01 Приходи из буџета 1.350.000 

 

1.350.000 

          12 

Примања од отпл дат кр и прод 

фин имовине 

 

1.500.000 1.500.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

6.500.000 6.500.000 

            Укупно за функцију 110 1.350.000 8.000.000 9.350.000 

      130     Опште услуге 

           424   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

 

34.956.088 34.956.088 

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 17.362.222 14.392.302 29.754.524 

        426   МАТЕРИЈАЛ 2.200.000 940.868 3.140.868 

        482   

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 233.136 

 

233.136 

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 7.946.487 12.914.419 22.860.906 
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        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 7.188.000 3.919.788 11.107.788 

        515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 3.091.626 2.149.076 5.240.702 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 38.021.471 

 

38.021.471 

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

89.076 89.076 

          12 

Примања од отпл дат кр и прод 

фин имовине 

 

1.500.000 1.500.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

67.683.465 67.683.465 

            Укупно за функцију 130 38.021.471 69.272.541 107.294.012 

      180     

Трансфери општег карактера 

између различитих нивоа 

власти 

   

        444   

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 103.083 

 

103.083 

            

Извори финансирања за 

функцију 180 

             01 Приходи из буџета 103.083 

 

103.083 

            Укупно за функцију 180 103.083 

 

103.083 

      410     

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада 

   

        411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 106.374.943 

 

106.374.943 

        412   

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 18.952.860 

 

18.952.860 

        413   НАКНАДЕ У НАТУРИ 950.000 

 

950.000 

        414   

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 10.888.767 

 

10.888.767 

        415   НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4.250.488 

 

4.250.488 

        416   

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 857.895 

 

857.895 
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        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 13.958.640 7.361.905 21.320.545 

        422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 282.660 1.050.000 1.332.660 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.163.556 4.923.024 14.086.580 

        465   

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 12.433.700 

 

12.433.700 

        481   

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 216.000 1.000.000 1.216.000 

        482   

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 594.072 

 

594.072 

            

Извори финансирања за 

функцију 410 

             01 Приходи из буџета 178.923.581 

 

178.923.581 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 

 

750.000 750.000 

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

2.400.100 2.400.100 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

11.184.829 11.184.829 

            Укупно за функцију 410 178.923.581 14.334.929 193.258.510 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-0001 

             01 Приходи из буџета 218.678.135 

 

218.678.135 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 

 

750.000 750.000 

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

2.489.176 2.489.176 

          12 

Примања од отпл дат кр и прод 

фин имовине 

 

3.000.000 3.000.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

85.468.294 85.468.294 

            

Укупно за програмску активност 

0602-0001 218.678.135 91.707.470 310.385.605 

            

Извори финансирања за 

програм 0602 
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          01 Приходи из буџета 218.678.135 

 

218.678.135 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 

 

750.000 750.000 

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 

 

2.489.176 2.489.176 

          12 

Примања од отпл дат кр и прод 

фин имовине 

 

3.000.000 3.000.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

85.468.294 85.468.294 

            Укупно за програм 0602 218.678.135 91.707.470 310.385.605 

    0901       Социјална и дечија заштита 

   

    

0901-

0001       Социјална помоћ 

   

      070     

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

   

        472   

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 75.000 1.717.000 1.792.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 070 

             01 Приходи из буџета 75.000 

 

75.000 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 

 

1.467.000 1.467.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

250.000 250.000 

            Укупно за функцију 070 75.000 1.717.000 1.792.000 

      090     

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

   

        472   

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

 

2.172.931 2.172.931 

            

Извори финансирања за 

функцију 090 

             07 Трансфери од других нивоа 

 

2.172.931 2.172.931 
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власти 

            Укупно за функцију 090 

 

2.172.931 2.172.931 

      410     

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада 

   

        484   

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 

ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е 

 

228.395 228.395 

            

Извори финансирања за 

функцију 410 

   

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

228.395 228.395 

            Укупно за функцију 410 

 

228.395 228.395 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-0001 

             01 Приходи из буџета 75.000 

 

75.000 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 

 

3.639.931 3.639.931 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

478.395 478.395 

            

Укупно за програмску активност 

0901-0001 75.000 4.118.326 4.193.326 

    

0901-

0002       

Прихватилишта, прихватне стан 

и др врсте смештаја 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 1.280.000 

 

1.280.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 1.280.000 

 

1.280.000 

            Укупно за функцију 130 1.280.000 

 

1.280.000 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-0002 

             01 Приходи из буџета 1.280.000 

 

1.280.000 
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Укупно за програмску активност 

0901-0002 1.280.000 

 

1.280.000 

    

0901-

0005       Активности црвеног крста 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 2.500.000 

 

2.500.000 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 333.072 

 

333.072 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 2.833.072 

 

2.833.072 

            Укупно за функцију 130 2.833.072 

 

2.833.072 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-0005 

             01 Приходи из буџета 2.833.072 

 

2.833.072 

            

Укупно за програмску активност 

0901-0005 2.833.072 

 

2.833.072 

            

Извори финансирања за 

програм 0901 

             01 Приходи из буџета 4.188.072 

 

4.188.072 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 

 

3.639.931 3.639.931 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

478.395 478.395 

            Укупно за програм 0901 4.188.072 4.118.326 8.306.398 

    1201       Развој културе 

   

    

1201-

0001       

Функционисанје локалних 

установа културе 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 150.000 

 

150.000 

        515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 150.000 

 

150.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 
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          01 Приходи из буџета 300.000 

 

300.000 

            Укупно за функцију 130 300.000 

 

300.000 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-0001 

             01 Приходи из буџета 300.000 

 

300.000 

            

Укупно за програмску активност 

1201-0001 300.000 

 

300.000 

    

1201-

0002       

Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву 

         130     Опште услуге 

   

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 1.920.000 999.948 2.919.948 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 1.920.000 

 

1.920.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

999.948 999.948 

            Укупно за функцију 130 1.920.000 999.948 2.919.948 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-0002 

             01 Приходи из буџета 1.920.000 

 

1.920.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

999.948 999.948 

            

Укупно за програмску активност 

1201-0002 1.920.000 999.948 2.919.948 

            

Извори финансирања за 

програм 1201 

             01 Приходи из буџета 2.220.000 

 

2.220.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

999.948 999.948 

            Укупно за програм 1201 2.220.000 999.948 3.219.948 

    1301       Развој спорта и омладине 

   

    

1301-

0001       

Подршка лок спорт 

орган,удружењима и савезима 
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      130     Опште услуге 

           512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.286.990 3.197.243 4.484.233 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 1.286.990 

 

1.286.990 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

3.197.243 3.197.243 

            Укупно за функцију 130 1.286.990 3.197.243 4.484.233 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-0001 

             01 Приходи из буџета 1.286.990 

 

1.286.990 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

3.197.243 3.197.243 

            

Укупно за програмску активност 

1301-0001 1.286.990 3.197.243 4.484.233 

    

1301-

0002       

Подр предшк, шк и рекреат 

спорту и масов физ кул 

         130     Опште услуге 

           512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 400.000 

 

400.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 400.000 

 

400.000 

            Укупно за функцију 130 400.000 

 

400.000 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 1301-0002 

             01 Приходи из буџета 400.000 

 

400.000 

            

Укупно за програмску активност 

1301-0002 400.000 

 

400.000 

            

Извори финансирања за 

програм 1301 

             01 Приходи из буџета 1.686.990 

 

1.686.990 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

3.197.243 3.197.243 

            Укупно за програм 1301 1.686.990 3.197.243 4.884.233 
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    1502       Развој туризма 

   

    

1502-

0001       Управљање развојем туризма 

         130     Опште услуге 

           512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 280.000 

 

280.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 280.000 

 

280.000 

            Укупно за функцију 130 280.000 

 

280.000 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 1502-0001 

             01 Приходи из буџета 280.000 

 

280.000 

            

Укупно за програмску активност 

1502-0001 280.000 

 

280.000 

            

Извори финансирања за 

програм 1502 

             01 Приходи из буџета 280.000 

 

280.000 

            Укупно за програм 1502 280.000 

 

280.000 

    1801       Примарна здравствена заштита 

   

    

1801-

0001       

Функ установа примарне здрав 

заштите 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 

 

800.000 800.000 

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 

 

465.240 465.240 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 499.950 1.665.956 2.165.906 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 499.950 

 

499.950 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

2.931.196 2.931.196 

            Укупно за функцију 130 499.950 2.931.196 3.431.146 
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Извори финансирања за 

програмску активност 1801-0001 

             01 Приходи из буџета 499.950 

 

499.950 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

2.931.196 2.931.196 

            

Укупно за програмску активност 

1801-0001 499.950 2.931.196 3.431.146 

            

Извори финансирања за 

програм 1801 

             01 Приходи из буџета 499.950 

 

499.950 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

2.931.196 2.931.196 

            Укупно за програм 1801 499.950 2.931.196 3.431.146 

    2001       Предшколско васпитање 

   

    

2001-

0001       

Функционисање предшколских 

установа 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 1.800.000 

 

1.800.000 

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 2.500.000 928.128 3.428.128 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 4.300.000 

 

4.300.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

928.128 928.128 

            Укупно за функцију 130 4.300.000 928.128 5.228.128 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 2001-0001 

             01 Приходи из буџета 4.300.000 

 

4.300.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

928.128 928.128 

            

Укупно за програмску активност 

2001-0001 4.300.000 928.128 5.228.128 
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Извори финансирања за 

програм 2001 

             01 Приходи из буџета 4.300.000 

 

4.300.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

928.128 928.128 

            Укупно за програм 2001 4.300.000 928.128 5.228.128 

    2002       Основно образовање 

   

    

2002-

1001       

Пројекат исхрана и смештај 

деце 

         912     Основно образовање 

   

        463   

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 1.640.000 

 

1.640.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 912 

             01 Приходи из буџета 1.640.000 

 

1.640.000 

            Укупно за функцију 912 1.640.000 

 

1.640.000 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1001 

             01 Приходи из буџета 1.640.000 

 

1.640.000 

            Укупно за пројекат 2002-1001 1.640.000 

 

1.640.000 

    

2002-

1002       Пројекат текуће поправке школа 

         130     Опште услуге 

   

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 12.858.000 

 

12.858.000 

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 2.552.000 7.143.913 9.695.913 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.074.200 4.347.180 6.421.380 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 

             01 Приходи из буџета 17.484.200 

 

17.484.200 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

11.491.093 11.491.093 

            Укупно за функцију 130 17.484.200 11.491.093 28.975.293 
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Извори финансирања за 

пројекат 2002-1002 

             01 Приходи из буџета 17.484.200 

 

17.484.200 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 

 

11.491.093 11.491.093 

            Укупно за пројекат 2002-1002 17.484.200 11.491.093 28.975.293 

    

2002-

1003       Пројекат превоз ученика 

         912     Основно образовање 

           423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9.030.000 

 

9.030.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 912 

             01 Приходи из буџета 9.030.000 

 

9.030.000 

            Укупно за функцију 912 9.030.000 

 

9.030.000 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1003 

             01 Приходи из буџета 9.030.000 0 9.030.000 

            Укупно за пројекат 2002-1003 9.030.000 0 9.030.000 

    

2002-

1004       Пројекат награде 0 0 0 

      130     Опште услуге 0 0 0 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 460.000 0 460.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 460.000 0 460.000 

            Укупно за функцију 130 460.000 0 460.000 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1004 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 460.000 0 460.000 

            Укупно за пројекат 2002-1004 460.000 0 460.000 

    

2002-

1006       Пројекат остало 0 0 0 

      130     Опште услуге 0 0 0 

        515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0 400.000 400.000 
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Извори финансирања за 

функцију 130 0 0 0 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 400.000 400.000 

            Укупно за функцију 130 0 400.000 400.000 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1006 0 0 0 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 400.000 400.000 

            Укупно за пројекат 2002-1006 0 400.000 400.000 

    

2002-

1007       УВ скринови 0 0 0 

      130     Опште услуге 0 0 0 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.500.000 0 3.500.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 3.500.000 0 3.500.000 

            Укупно за функцију 130 3.500.000 0 3.500.000 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1007 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 3.500.000 0 3.500.000 

            Укупно за пројекат 2002-1007 3.500.000 0 3.500.000 

    

2002-

1008       Летње учионице 0 0 0 

      130     Опште услуге 0 0 0 

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 850.000 0 850.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 850.000 0 850.000 

            Укупно за функцију 130 850.000 0 850.000 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1008 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 850.000 0 850.000 
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            Укупно за пројекат 2002-1008 850.000 0 850.000 

    

2002-

1011       Додела лап топва 0 0 0 

      130     Опште услуге 0 0 0 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 12.217.258 623.780 12.841.038 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 12.217.258 0 12.217.258 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 623.780 623.780 

            Укупно за функцију 130 12.217.258 623.780 12.841.038 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1011 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 12.217.258 0 12.217.258 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 623.780 623.780 

            Укупно за пројекат 2002-1011 12.217.258 623.780 12.841.038 

    

2002-

1012       Ђаци прваци 0 0 0 

      130     Опште услуге 0 0 0 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.273.536 0 1.273.536 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 1.273.536 0 1.273.536 

            Укупно за функцију 130 1.273.536 0 1.273.536 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1012 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 1.273.536 0 1.273.536 

            Укупно за пројекат 2002-1012 1.273.536 0 1.273.536 

    

2002-

1013       Ђаци генерације 0 0 0 

      130     Опште услуге 0 0 0 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.500.000 0 1.500.000 

            Извори финансирања за 0 0 0 
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функцију 130 

          01 Приходи из буџета 1.500.000 0 1.500.000 

            Укупно за функцију 130 1.500.000 0 1.500.000 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1013 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 1.500.000 0 1.500.000 

            Укупно за пројекат 2002-1013 1.500.000 0 1.500.000 

    

2002-

1015       

Безбедност саобраћајана 

путевима 0 0 0 

      912     Основно образовање 0 0 0 

        422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0 150.000 150.000 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0 2.750.000 2.750.000 

        472   

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0 100.000 100.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 912 0 0 0 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 3.000.000 3.000.000 

            Укупно за функцију 912 0 3.000.000 3.000.000 

            

Извори финансирања за 

пројекат 2002-1015 0 0 0 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 3.000.000 3.000.000 

            Укупно за пројекат 2002-1015 0 3.000.000 3.000.000 

            

Извори финансирања за 

програм 2002 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 47.954.994 0 47.954.994 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 15.514.873 15.514.873 

            Укупно за програм 2002 47.954.994 15.514.873 63.469.867 

    2003       Средње образовање 0 0 0 

    

2003-

0001       Функционисање средњих школа 0 0 0 

      130     Опште услуге 0 0 0 
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        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 0 3.600.000 3.600.000 

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 0 312.955 312.955 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.294.308 498.000 2.792.308 

            

Извори финансирања за 

функцију 130 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 2.294.308 0 2.294.308 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 4.410.955 4.410.955 

            Укупно за функцију 130 2.294.308 4.410.955 6.705.263 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 2003-0001 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 2.294.308 0 2.294.308 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 4.410.955 4.410.955 

            

Укупно за програмску активност 

2003-0001 2.294.308 4.410.955 6.705.263 

            

Извори финансирања за 

програм 2003 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 2.294.308 0 2.294.308 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 4.410.955 4.410.955 

            Укупно за програм 2003 2.294.308 4.410.955 6.705.263 

            Извори финансирања за 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 290.998.449 0 290.998.449 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 0 4.389.931 4.389.931 

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 0 8.060.604 8.060.604 

          12 

Примања од отпл дат кр и прод 

фин имовине 0 3.000.000 3.000.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 138.870.456 138.870.456 
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            Укупно за 290.998.449 154.320.991 445.319.440 

  3.1         

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ" 0 0 0 

    0602       Локална самоуправа 0 0 0 

    

0602-

0001       

Функ локалне самоуправе и 

градских општина 0 0 0 

      620     Развој заједнице 0 0 0 

        411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 17.730.000 0 17.730.000 

        412   

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3.171.286 0 3.171.286 

        414   

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 773.967 0 773.967 

        415   НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 657.000 0 657.000 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.458.800 0 1.458.800 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.033.380 0 8.033.380 

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 6.811.111 7.000.000 13.811.111 

        426   МАТЕРИЈАЛ 1.194.320 0 1.194.320 

        465   

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 2.280.000 0 2.280.000 

        482   

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 44.321.247 0 44.321.247 

        483   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 

РЕШЕЊУ СУДОВА 200.000 0 200.000 

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 7.600.000 0 7.600.000 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.720.000 0 3.720.000 

        515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 480.000 0 480.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 620 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 98.431.111 0 98.431.111 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 7.000.000 7.000.000 
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            Укупно за функцију 620 98.431.111 7.000.000 105.431.111 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-0001 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 98.431.111 0 98.431.111 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 7.000.000 7.000.000 

            

Укупно за програмску активност 

0602-0001 98.431.111 7.000.000 105.431.111 

            

Извори финансирања за 

програм 0602 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 98.431.111 0 98.431.111 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 7.000.000 7.000.000 

            Укупно за програм 0602 98.431.111 7.000.000 105.431.111 

            

Извори финансирања за главу 

3.1 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 98.431.111 0 98.431.111 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 7.000.000 7.000.000 

            Укупно за главу 3.1 98.431.111 7.000.000 105.431.111 

  3.2         

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„МАЈДАН“ 0 0 0 

    1201       Развој културе 0 0 0 

    

1201-

0001       

Функционисанје локалних 

установа културе 0 0 0 

      820     Услуге културе 0 0 0 

        411   

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 7.726.787 150.000 7.876.787 

        412   

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.254.512 50.000 1.304.512 

        414   

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 189.000 0 189.000 

        415   НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 250.000 352.000 602.000 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.436.000 3.388.774 4.824.774 
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        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.500.000 11.046.600 12.546.600 

        425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ 350.000 50.000 400.000 

        426   МАТЕРИЈАЛ 175.856 259.000 434.856 

        465   

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 910.000 61.000 971.000 

        482   

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 2.000.000 174.921 2.174.921 

        483   

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 

РЕШЕЊУ СУДОВА 0 90.000 90.000 

        511   

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ 1.690.000 186.000 1.876.000 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000 0 150.000 

            

Извори финансирања за 

функцију 820 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 17.632.155 0 17.632.155 

          04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 0 15.200.000 15.200.000 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 0 370.000 370.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 238.295 238.295 

            Укупно за функцију 820 17.632.155 15.808.295 33.440.450 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-0001 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 17.632.155 0 17.632.155 

          04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 0 15.200.000 15.200.000 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 0 370.000 370.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 238.295 238.295 

            

Укупно за програмску активност 

1201-0001 17.632.155 15.808.295 33.440.450 

            Извори финансирања за 0 0 0 
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програм 1201 

          01 Приходи из буџета 17.632.155 0 17.632.155 

          04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 0 15.200.000 15.200.000 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 0 370.000 370.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 238.295 238.295 

            Укупно за програм 1201 17.632.155 15.808.295 33.440.450 

            

Извори финансирања за главу 

3.2 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 17.632.155 0 17.632.155 

          04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 0 15.200.000 15.200.000 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 0 370.000 370.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 238.295 238.295 

            Укупно за главу 3.2 17.632.155 15.808.295 33.440.450 

  3.3         ФОНД "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 0 0 0 

    1201       Развој културе 0 0 0 

    

1201-

0001       

Функционисанје локалних 

установа културе 0 0 0 

      820     Услуге културе 0 0 0 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000 0 10.000 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 231.336 0 231.336 

        444   

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 519.176 0 519.176 

        472   

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 300.000 0 300.000 

        482   

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ 57.143 0 57.143 

            

Извори финансирања за 

функцију 820 0 0 0 



 

99 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

          01 Приходи из буџета 1.117.655 0 1.117.655 

            Укупно за функцију 820 1.117.655 0 1.117.655 

            

Извори финансирања за 

програмску активност 1201-0001 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 1.117.655 0 1.117.655 

            

Укупно за програмску активност 

1201-0001 1.117.655 0 1.117.655 

            

Извори финансирања за 

програм 1201 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 1.117.655 0 1.117.655 

            Укупно за програм 1201 1.117.655 0 1.117.655 

            

Извори финансирања за главу 

3.3 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 1.117.655 0 1.117.655 

            Укупно за главу 3.3 1.117.655 0 1.117.655 

            

Извори финансирања за раздео 

3 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 408.179.370 0 408.179.370 

          04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 0 15.200.000 15.200.000 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 0 4.759.931 4.759.931 

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 0 8.060.604 8.060.604 

          12 

Примања од отпл дат кр и прод 

фин имовине 0 3.000.000 3.000.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 146.108.751 146.108.751 

            Укупно за раздео 3 408.179.370 177.129.286 585.308.656 

            Извори финансирања укупно 0 0 0 

          01 Приходи из буџета 460.380.471 0 460.380.471 

          04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 0 15.200.000 15.200.000 
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          06 

Донације од међународних 

организација 0 6.789.084 6.789.084 

          07 

Трансфери од других нивоа 

власти 0 4.759.931 4.759.931 

          08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 0 8.060.604 8.060.604 

          12 

Примања од отпл дат кр и прод 

фин имовине 0 3.000.000 3.000.000 

          13 

Нераспоређени вишак прихода 

из ранијих година 0 146.108.751 146.108.751 

          15 

Неутрошена средства донације 

из претходних година 0 2.354.669 2.354.669 

            УКУПНО 460.380.471 186.273.039 646.653.510 

 

 

III   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен чланом 1. ове Одлуке увећава се за износ средстава која буду пренета у току 2015 

године из буџета Града и Републике, као и за износ средстава који Општина оствари по основу донација и наменских трансфера. Ова средства ће 

се користити на основу акта Председника општине. 

На основу акта Председника општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење 

расхода. 

Члан 8. 

Износ од 164.267.896 динара који се односи на планирани приход од закупа пословног простора дефинисан је чланом 1. Одлуке о обиму 

средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно Градским општинама у 

2015. години. 

Распоред планираних примања из става један овог члана усваја комисија за инвестиције Већа Градске општине Савски венац. 

Члан 9. 

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. ове Одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана 

који доноси Начелник општинске управе. 

Распоред примања врши се по тромесечним квотама  за извршење буџета. Тромесечне квоте доноси Председник општине и Веће Градске 

општине на предлог Одељења за финансије.  
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Члан 10. 

Средства одобрена овом Одлуком, и тромесечним квотама преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на 

основу 

 финансијских планова. 

Члан 11. 

Средства буџета преносиће се буџетским корисницима сразмерно оствареним приходима. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: утврђене законским прописима на постојећем 

нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

Члан 12. 

Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председник општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за 

финансије може привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана. 

 

Члан 13. 

Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом којим 

се утрђује буџет Републике Србије. 

 

Члан 14. 

Појединачне исплате распоређене у Посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, 

економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни 

расходи,економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци за нефинансијску имовину 

вршиће се на основу посебних аката Председника општине. 

Ради праћења наменског коришћења средстава са економске класификације класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину, акт Председника 

општине о ангажовању средстава треба да садржи и назнаку одговарајућих програмских средстава. 

Члан 15. 

Накнада одборницима за присуство на седници Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накнадама и другим примањима 

општинских одборника и платама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац, која ће регулисати месечну исплату одборницима за 

присуство на седници према подацима које достави стручна служба Скупштине општине. 

Члан 16. 

Исплата зарада запослених вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у 

оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу Републике.  

 

Члан 17. 
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Уколико се у току године оствари вишак прихода изнад класичног оквира буџета општине Савски венац, средства ће се  пренети у следећу 

годину и користити се за реализацију пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председник општине, уз сагласност Већа 

градске општине и одобрења Скупштине општине Савски венац. 

Члан 18. 

Средства текуће буџетске резерве 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 употреби текуће буџетске резерве одлучује Председник општине посебним актом на предлог Одељења за финансије у складу са Законом 

о буџетском систему.                                                                    

 

Члан 19. 

Налоге за пренос средстава и налоге за електронско плаћање из средстава КРТ-а који припадају директним корисницима буџета, на основу 

ове Одлуке, и тромесечних квота потписује Председник општине или лице које овласти Председник општине. 

Налоге за електронско плаћање средстава са подрачуна КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета на основу ове Одлуке, и 

тромесечних квота потписује овлашћено лице индиректних корисника буџета градске општине Савски венац. 

Члан 20. 

Одељење за финансије Градске општине Савски венац обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, 

односно у  року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Председника општине и Веће Градске општине. 

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председник општине и Веће Градске општине усваја и доставља 

извештај Скупштини општине у складу са Законом о буџетском систему.  

Члан 21. 

Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију и доставе податке на основу 

којих се врши финансирање њихових издатака. 

Одељење за финансије може остварити увид у документацију и промет на рачунима преко којих се врши финансирање издатака буџетских 

корисника. 

 

Члан 22. 

У складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

испр.,108/3013 и 142/2014 ) Председник општине може у току године, на предлог Одељења за финансије извршити преусмеравање апропријација 

одобрених на име одређених расхода за износ који се умањује. 

Члан 23. 

У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, буџет Општине може привремено позајмити средства са подрачуна 

за редовно пословање директних, односно индиректних корисника буџета општине, односно са консолидованог рачуна трезора општине, 

преносом средстава са рачуна за интерне позајмице. 
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Члан 24. 

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стандардни 

класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Председник општине и Веће Градске општине ће извршити одговарајуће измене ове 

Одлуке на предлог одељења за финансије. 

Члан 25. 

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31.12.2015. године средства која нису 

утрошена за финансирање расхода и издатака у 2015 години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о измени и допуни одлуке о 

буџету општине Савски венац за 2015. годину, закључно са 31.12.2015. године. 

Члан 26. 

У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар 

надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013 и 142/2014), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној 

администрацији („Службени гласник РС“ бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на 

неодређено и одређено време, и то :  

- 106 запослених у локалној администрацији на неодређено време,  

- 16 запослених у локалној администрацији на одређено време,  

- 7 запослених на неодређено време у установи културе,  

- 17 запослених на неодређено време у јавном предузећу и 

- 2 запослена на одређено време у јавном предузећу. 

 

Члан 27. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном  листу града Београда“, а примењиваће се даном усвајања на 

Скупштини. 
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Скупштина Градске општине Савски венац на 23. седници, одржаној 30.06.2015. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14), Одлуке о обиму средстава за вршење 

послова Града и градских општина и уврђивању прихода и примања који припадају Граду односно градским општинама у 2015. години („Сл. лист 

Града Београда“ 96/14) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист Града Београда“, бр.45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) донела 

је следећу 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015 ГОДИНУ 

 

 

 

I   ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од 

638.125.450динара. 

Обим средстава за наменску и општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2015. 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 2015. години 

утврђују се у укупном износу од 443.905.471 динара и исказани су у ставу 1. овог члана. 

 

Планиране рефундације износе22.454.022динара. 

 

Обим планираних прихода од закупа пословног простора у износу од 164.267.896динара и средства за општу потрошњу у износу од 

279.637.575 динaрa исказани су у ставу 1. овог члана. 

У овом ставу исказана су и  средстваосталих извора у укупном износу 23.302.537 динара.Такође у овом ставу су исказана и пренета 

средства из ранијих година и износу 148.463.420 динара. Ова средства се распоређују по следећим програмима: 
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Средства класичног дела буџета 11.114.472 

Наменска средства закупа 70.659.750 

Наменска средства Европске уније 1.769.252 

Средства Комесаријата за избеглице 15.668 

Наменска средства за матичаре 1.240.869 

Наменска средства од откупа станова 10.037.175 

Средства самодоприноса 216.089 

Програм "Наша кућа" и "Наше двориште" 8.151.382 

Програм скупштине станара 744.158 

Средства за комуналну инспекцију 914.651 

Средства за грађевинску инспекцију 34.041.438 

Пренета средства  рефундација 5.989.022 

Сопствени приходи ДКЦ Мајдан 228.294 

Канцеларија за младе 106.802 

Програм екологија ЛЕАП 6.003 

Средства за елементарне непогоде 228.395 

Програм "Безбедност у саобраћају" 3.000.000 

УКУПНО 148.463.420 

 

Члан 2. 

 

Примања буџета Општине Савски венац из члана 1. ове Одлуке за 2015. годину утврђена су Одлуком о обиму средстава за вршење послова 

Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања које припадају Граду, односно Градским општинама у 2015. години. 

Укупна примања из става 1. овог члана увећавају се за износ пренетих неутрошених средстава буџета и пренетих наменских средстава  на 

дан 31.12.2014 године. Укупна примања се увећавају и за наменска средства трансферисана из буџета Града и Републике, средстава остварених по 

основу донација и прихода који нису планирани основном одлуком, а у целости припадају градској општини 

Члан 3. 

 

У буџетску резерву издваја се 2.300.000 динара. 

 

Члан 4. 

 



 

106 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

Укупан износ који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава Ј.П. „Пословни простор Савски венац“, ДКЦ 

„Мајдан“ и Фонд „Исидора Секулић“ исказани су у посебном делу буџета. 

 

 

 

Члан 5. 

Примања по врстама и издацима по основним наменама утврђују се у следећим износима: 
 

  

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2015 

КЛАСИЧАН ОКВИР НАМЕНСКИ ОКВИР 

713 Порез на имовину 92.293.992   

711 Порез на зараде 163.459.223   

741 Камате 10.000.000   

742 Приходи органа 35.847   

742 Административне таксе 4.000.000   

743 Мандантне казне 180.000   

745 Мешовити приходи 3.584.733   

742 Приходи од трж. организација 6.083.780   

742 Бруто закуп 

 

164.267.896 

  извор 01 279.637.575 164.267.896 

772 Рефундације 22.454.022   

  

Прeнета неутрошена средства (извор 13) и 

остали извори 171.765.957 

  У К У П Н О 638.125.450 

 

 

 

СРЕДСТВА ИСКАЗАНА ПО ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ 
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ОПИС 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

1 2 3 4 5 6 7 

1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
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  0602    ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 

    

        Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 

    

      01 Приходи из буџета 15.165.936   

2       ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     

  0602 

 

  ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0001   

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина     

      01 Приходи из буџета 27.661.562   

  0401 1001   Пројекат – ХИНТ     

        

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 
    

        Опште услуге     

   

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
 

585.417 

      
15 

Неутрошена средства донација из претходних 

година 
  1.764.583 

  0401 1002   Пројекат - МИЛД     

        

Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 
    

        Опште услуге     

        Извори финансирања за функцију 110:     

      06 Донације од међународних организација   2.076.925 

  0901 1001   Пројекат – ЛОТ1 И ЛОТ4     

        

Социјална заштита неквалификована на другом 

месту 
    

      
15 

Неутрошена средства донација из претходних 

година 
  2.240.867 

         ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО САВСКИ ВЕНАЦ     

  0602     ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0004   Правобранилаштво ГО Савски венац   

         Извори финансирања за функцију 110:     

      01 Приходи из буџета 8.091.600   

3       ОПШТИНСКА УПРАВА     
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  0602 0001   

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина     

        Извори финансирања за функцију 090:     

      01 Приходи из буџета 250.000   

        Извори финансирања за функцију 110:     

      01 Приходи из буџета 1.350.000   

        Извори финансирања за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 1.320.000   

   

08 
Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 

 

89.076 

 

 

  

 
Извори финансирања за функцију 130 (12): 

 

 

 

   

01 Приходи из буџета 28.890.309 

       13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   24.366.335 

 

 

  

 
Извори финансирања за функцију 180 

        01 Приходи из буџета 140.000   

   
 

Извори финансирања за функцију 410 

  

   

01 Приходи из буџета 165.318.667 

 

   

08 
Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 

 

2.000.000 

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   10.284.728 

        Извори финансирања за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 726.578   

        Извори финансирања за функцију 130 (15)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   940.868 

 

 

  

 
Извори финансирања за функцију 410 (15) 

        07 Трансфери од других нивоа власти   750.000 

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   300.000 

        Извори финансирања за функцију 110 (16):     

 

 

  

12 Примања од отплате датих кредита и продаје 

финансијске имовине 

 

1.500.000 

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   6.500.000 
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        Извори финансирања за функцију 130 (16):     

 

 

  

12 Примања од отплате датих кредита и продаје 

финансијске имовине 

 

1.500.000 

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.537.174 

        Извори финансирања за функцију 130 (21):     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   914.651 

        Извори финансирања за функцију 130 (22):     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   34.041.437 

  1201     ПРОГРАМ 13 - Развој културе     

  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (12)     

      01 Приходи из буџета 300.000   

  1201 0002   

Подстицај културном и уметничком стваралаштву 

(12)     

      01 Приходи из буџета 1.920.000   

 

 

  

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 

999.948 

  1301     ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине     

  1301 0001 
  

Подршка локалним спортским организацијама 

удружрњима и савезима (12)     

      01 Приходи из буџета 1.300.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.197.243 

  1301 0002 

  

Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној физичкој култури 

(12)     

      01 Приходи из буџета 1.000.000   

  0601     ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност     

  0601 0012   Функција 130, Одржавање стамбених зграда (19)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   71.507 

        

Функција 140, Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада (19)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   672.651 

  0601 0014   Функција 130, Остале комуналне услуге (12)     

      01 Приходи из буџета 7.436.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.580.501 

  0601     ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност     
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 0601 1001 

 

ПРОЈЕКАТ – Нашакућа (18) 

        01 Приходи из буџета 12.000.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   24.931.731 

  0601 1002   ПРОЈЕКАТ - Наше дворишта (18)     

      01 Приходи из буџета 1.000.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   428.571 

  1502     ПРОГРАМ 4 - Развој туризма     

  1502 0001   Управљање развојем туризма (12)     

      01 Приходи из буџета 280.000   

  0401     ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине     

  0401 0001   

Управљање заштитом животне средине и                                                 

природних вредности (12)     

      01 Приходи из буџета 900.000   

  0401 0003   Канцеларија за младе (27)     

        

Економски послови некфаликовани на другом 

месту     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   328.893 

  2001     ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање     

  2001 0001   Функционисање предшколских установа (12)     

      01 Приходи из буџета 4.300.000   

   

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 

928.128 

  2002     ПРОГРАМ 9 - Основно образовање     

  2002 1001   Пројекат - Исхрана и смештај (113)     

      01 Приходи из буџета 1.640.000   

  2002 1002   Пројекат - Текуће поправке школа (12)     

      01 Приходи из буџета 19.435.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   13.310.950 

  2002 1003   Пројекат - Превоз ученика (113)     

        Основно образовање     

      01 Приходи из буџета 9.030.000   

  2002 1004   Пројекат - Награде ученицима (113)     

        Основно образовање     

      01 Приходи из буџета 460.000   

  2002 1006   Пројекат - Софтвери - Разни  (113-12)     
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        Основно образовање     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400.000 

  2002 1007   Пројекат - УВ скринови (12)     

      01 Приходи из буџета 3.500.000   

  2002 1008   Пројекат - Летње учионице (12)     

      01 Приходи из буџета 850.000   

  2002 1010   Пројекат -  ОШ"В. Мишић"  - надоградња (12)     

      01 Приходи из буџета 146.400   

  2002 1011   Пројекат - Додела лап топ рачунара (12)     

      01 Приходи из буџета 9.720.000   

  2002 1012   Пројекат - Ђаци прваци (12)     

      01 Приходи из буџета 1.400.000   

  2002 1013   Пројекат - Ђаци генерације (12)     

      01 Приходи из буџета 1.500.000   

  2002 1014   Пројекат - Опрема за школе (12)     

      01 Приходи из буџета 480.000   

 

2002 1015   Пројекат – Безбедност саобраћаја на путевима (33) 

  

   

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 

3.000.000 

  2003     ПРОГРАМ 10 - Средње образовање     

  2003 0001   Функционисање средњих школа     

      01 Приходи из буџета 2.294.308   

   

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 

810.955 

  0901     ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита     

 

0901 0001   Социјалне помоћи (111) 

  

   

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 

250.000 

  0901 0002   

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте 

смештаја (12)     

      01 Приходи из буџета 1.490.000   

  0901 0003   

Подршка социо – хуманитарним организацијама 

(12)     

      01 Приходи из буџета 500.000   

  0901 0005   Активност Црвеног крста (12)     

      01 Приходи из буџета 2.833.072   

  0901 0001   Социјалне помоћи (14)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   472.931 
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  0901 0001   Социјалне помоћи (31)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   228.395 

  1801     ПРОГРАМ 12 – Примарна здравствена заштита (12)     

  1801 0001   

Функционисање установа примарне здравствена 

заштите     

      01 Приходи из буџета 3.775.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.428.196 

3.1 

  
 

ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ 

  

 

0602 

 
 

ПРОГРАМ 15 – Локална самоуправа 

   

 0602 0001  

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 

  

   
 

Функција 620 (11): 

  

   

01 Приходи из буџета 35.620.000 

         Функција 620 (12):     

   

01 Приходи из буџета 52.641.229 

 

   

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 

7.000.000 

3.2 

  
 

ДКЦ МАЈДАН 

    1201     ПРОГРАМ 13 - Развој културе     

  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (12)     

      01 Приходи из буџета 3.190.000   

        Услуге култура (111)     

      01 Приходи из буџета 12.942.155   

  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (24)     

      04 Сопствени приходи буџетских корисника   13.038.295 

 3.3  1201 0001   Фонд  "Исидора секулић"     

      01 Приходи из буџета 1.107.655   

        У К У П Н О  443.905.471 171.765.957 

              

              

        РЕФУНДАЦИЈЕ     

        

Социјална заштита неквалификована на другом 

месту (23)     

        Извори финансирања за функцију 090:     

      01 Приходи из буџета 30.000   

        Свега за програмску активност 0602-0001: 30.000   
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        Опште услуге (23)     

        Извори финансирања за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 300.000  5.288.921 

        Свега за програмску активност 0602-0001: 300.000 5.288.921 

              

        

Општи економски и комерцијални послови и 

послови по питању рада (23)     

        Извори финансирања за функцију 410:     

      01 Приходи из буџета 16.135.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   700.101 

        Свега за програмску активност 0602-0001: 16.135.000 700.101 

              

        У К У П Н О  16.465.000 5.989.022 

 

 

II   ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 6. 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину у износу од 638.125.450 динара распоређују се по корисницима – носиоцима 

раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања 
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1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

0602 ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа 

0602 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 

110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 5.366.200 5.366.200 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 960.700 960.700 

414 Социјална давања запосленима 174.800 174.800 

421 Стални трошкови 600.000 600.000 

422 Трошкови путовања 25.000 25.000 

423 Услуге по уговору 4.467.866 4.467.866 

465 Остале донације, дотације и трансфери 853.070 853.070 

481 Дотације невладиним организацијама 418.300 418.300 

499 

Административни трансфери из буџета - 

Средства резерве 2.300.000 2.300.000 

Извори финансирања за функцију 110: 

01 Приходи из буџета 15.165.936 15.165.936 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 15.165.936 15.165.936 

2 ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

0602 ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа 

0602 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
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110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 20.161.000 20.161.000 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.519.000 3.519.000 

414 Социјална давања запосленима 651.500 651.500 

423 Услуге по уговору 301.200 301.200 

465 Остале донације, дотације и трансфери 2.696.462 2.696.462 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 

481 Дотације невладиним организацијама 252.400 252.400 

Извори финансирања за функцију 110: 

01 Приходи из буџета 27.661.562 27.661.562 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 27.661.562 27.661.562 

0401 1001 Пројекат - ХИНТ 

110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

Опште услуге 

423 Услуге по уговору 2.645.001 2.645.001 

Извори финансирања за функцију 110: 

06 Донације од међународних организација 295.001 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 585.417 585.417 

15 

Неутрошена средства донација из 

претходних година 1.764.583 1.764.583 

Свега за пројекат 0401-1001: 2.645.001 2.645.001 

0401 1002 Пројекат - МИЛД 
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110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

Опште услуге 

422 Трошкови путовања 0 

423 Услуге по уговору 902.001 902.001 

425 Текуће поправке и одржавање 470.000 470.000 

481 Дотације невладиним организацијама 320.000 320.000 

515 Нематеријална имовина 384.924 

Извори финансирања за функцију 110: 

06 Донације од међународних организација 2.076.925 2.076.925 

Свега за пројекат 0401-1002: 2.076.925 2.076.925 

0901 1001 Пројекат ЛОТ-1 и Лот-4 (28) 

090 

Социјална заштита неквалификована 

на другом месту 

414 Социјална давања запосленима 200.002 200.002 

423 Услуге по уговору 581.001 581.001 

426 Материјал 109.000 109.000 

481 Дотације невладиним организацијама 1.350.864 1.350.864 

Извори финансирања за функцију 090: 

06 Донације од међународних организација 2.240.867 2.240.867 

Свега за програмску активност 0901-

1001: 2.240.867 2.240.867 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО 

САВСКИ ВЕНАЦ 

0602 ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа 

0602 0004 Правобранилаштво ГО Савски венац 
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110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 6.031.600 6.031.600 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.080.000 1.080.000 

414 Социјална давања запосленима 181.500 181.500 

465 Остале донације, дотације и трансфери 798.500 798.500 

Извори финансирања за функцију 110: 

01 Приходи из буџета 8.091.600 8.091.600 

Свега за програмску активност 0602-

0004: 8.091.600 8.091.600 

3 ОПШТИНСКА УПРАВА 

0602 ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа 

0602 0008 Прогрaм националних мањина 

090 

Социјална заштита неквалификована 

на другом месту 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

481 Дотације невладиним организацијама 

Извори финансирања за функцију 090: 

01 Приходи из буџета 

Свега за програмску активност 0602-

0008: 

0602 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 

090 

Социјална заштита неквалификована 

на другом месту 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250.000 
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Извори финансирања за функцију 090: 

01 Приходи из буџета 250.000 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 250.000 

110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 1.350.000 1.350.000 

Извори финансирања за функцију 110: 

01 Приходи из буџета 1.350.000 1.350.000 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 1.350.000 1.350.000 

130 Опште услуге 

426 Материјал 1.320.000 1.320.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 1.320.000 1.320.000 

08 

Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 89.076 89076 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 1.320.000 1.409.076 

130 Опште услуге (12) 

425 Текуће поправке и одржавање 13.362.222 10.649.863 24.012.085 

511 Зграде и грађевински објекти 7.946.487 4.417.484 12.363.971 

512 Машине и опрема 5.188.000 5.938.988 11.126.988 

515 Нематеријална имовина 2.393.600 3.360.000 5.753.600 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 28.890.309 28.890.309 

13 Нераспоређени вишак прихода из 24.366.335 24.366.335 
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предходних година 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 28.890.309 24.366.335 53.256.644 

180 

Трансфери општег карактера између 

различитих нивоа власти 

444 Пратећи трошкови задуживања 140.000 140.000 

Извори финансирања за функцију 180: 

01 Приходи из буџета 140.000 140.000 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 140.000 140.000 

410 

Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада 

411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 107.782.700 107.782.700 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 19.293.100 19.293.100 

414 Социјална давања запосленима 4.236.767 4.236.767 

415 Накнаде трошкова за запослене 5.772.000 5.772.000 

416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 231.400 231.400 

421 Стални трошкови 7.973.000 3.084.728 11.057.728 

422 Трошкови путовања 100.000 100.000 

423 Услуге по уговору 5.680.000 8.200.000 13.880.000 

465 Остале донације, дотације и трансфери 13.433.700 13.433.700 

481 Дотације невладиним организацијама 216.000 1.000.000 1.216.000 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 600.000 600.000 

Извори финансирања за функцију 410: 

01 Приходи из буџета 165.318.667 165.318.667 

08 

Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 2.000.000 2.000.000 
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13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 10.284.728 10.284.728 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 165.318.667 12.284.728 177.603.395 

130 

Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада (12) 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 726.578 726.578 

Извори финансирања за функцију 410: 

01 Приходи из буџета 726.578 726.578 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 726.578 726.578 

130 Опште услуге (15) 

422 Трошкови путовања 

423 Услуге по уговору 

426 Материјал 940.868 940.868 

Извори финансирања за функцију 130: 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 940.868 940.868 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 940.868 940.868 

410 

Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада (15) 

422 Трошкови путовања 1.050.000 1.050.000 

Извори финансирања за функцију 410: 

07 Трансфери од других нивоа власти 750.000 750.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 300.000 300.000 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 1.050.000 1.050.000 
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110 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и 

спољни послови (16) 

483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 8.000.000 8.000.000 

Извори финансирања за функцију 110: 

12 

Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 1.500.000 1.500.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 6.500.000 6.500.000 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 8.000.000 8.000.000 

130 Опште услуге (16) 

511 Зграде и грађевински објекти 5.037.174 5.037.174 

Извори финансирања за функцију 130: 

12 

Примања од отплате датих кредита и 

продаје финансијске имовине 1.500.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 3.537.174 3.537.174 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 5.037.174 5.037.174 

130 Опште услуге (21) 

424 Специјализоване услуге 914.651 914.651 

Извори финансирања за функцију 130: 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 914.651 914.651 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 914.651 914.651 

130 Опште услуге (22) 
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424 Специјализоване услуге 34.041.437 34.041.437 

Извори финансирања за функцију 130: 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 34.041.437 34.041.437 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 34.041.437 34.041.437 

1201 ПРОГРАМ 13 - Развој културе 

1201 0001 

Функционисање локалних установа 

културе (12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 150.000 150.000 

515 Нематеријална имовина 150.000 150.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 300.000 300.000 

Свега за програмску активност 1201-

0001: 300.000 300.000 

1201 0002 

Подстицај културном и уметничком 

стваралаштву (12) 

130 Услуге култура (12) 

511 Зграде и грађевински објекти 1.920.000 999.948 2.919.948 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 1.920.000 1.920.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 999.948 999.948 

Свега за програмску активност 1201-

0002: 1.920.000 999.948 2.919.948 

1301 

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и 

омладине 

1301 0001 

Подршка локалним спортским 

организацијама удружрњима и 

савезима (12) 
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130 Опште услуге 

512 Машине и опрема 1.300.000 3.197.243 4.497.243 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 1.300.000 1.300.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 3.197.243 3.197.243 

Свега за програмску активност 1301-

0001: 1.300.000 3.197.243 4.497.243 

1301 0002 

Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној 

физичкој култури (12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 600.000 600.000 

512 Машине и опрема 400.000 400.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 

Свега за програмску активност 1301-

0002: 1.000.000 1.000.000 

0601 ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност 

0601 0012 Одржавање стамбених зграда (19) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 15.000 15.000 

426 Материјал 14.507 14.507 

512 Машине и опрема 40.000 40.000 

515 Нематеријална имовина 2.000 2.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 71.507 71.507 

Свега за програмску активност 0601-

0012: 71.507 71.507 
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410 

Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада (19) 

421 Стални трошкови 10.434 10.434 

423 Услуге по уговору 642.217 642.217 

481 Дотације невладиним организацијама 20.000 20.000 

Извори финансирања за функцију 410: 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 672.651 672.651 

Свега за програмску активност 0601-

0012: 672.651 672.651 

0601 0014 Остале комуналне услуге (12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 7.041.000 4.580.501 11.621.501 

512 Машине и опрема 395.000 395.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 7.436.000 7.436.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 4.580.501 4.580.501 

Свега за програмску активност 0601-

0014: 7.436.000 4.580.501 12.016.501 

0601 ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност 

0601 1001 ПРОЈЕКАТ - Наша кућа (18) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 12.000.000 24.931.731 36.931.731 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 24.931.731 24.931.731 

Свега за пројекат 0601-1001: 12.000.000 24.931.731 36.931.731 
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0601 1002 ПРОЈЕКАТ - Наше дворишта (18) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 428.571 1.428.571 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 428.571 428.571 

Функција 130: 

Свега за пројекат 0601-1002: 1.000.000 428.571 1.428.571 

1502 ПРОГРАМ 4 - Развој туризма 

1502 0001 Управљање развојем туризма (12) 

130 Опште услуге 

512 Машине и опрема 280.000 280.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 280.000 280.000 

Свега за програмску активност 1502-

0001: 280.000 280.000 

0401 

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне 

средине 

0401 0001 

Управљање заштитом животне 

средине и                                                 

природних вредности (12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 

511 Зграде и грађевински објекти 

512 Машине и опрема 900.000 900.000 

Извори финансирања за функцију 130: 
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01 Приходи из буџета 900.000 900.000 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 

Свега за програмску активност 0401-

0001: 900.000 900.000 

0401 0003 Канцеларија за младе (27) 

490 

Економски послови некфаликовани на 

другом месту 

423 Услуге по уговору 78.893 78.893 

481 Дотације невладиним организацијама 250.000 250.000 

Извори финансирања за функцију 490: 

01 Приходи из буџета 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 328.893 328.893 

Функција 490: 

Свега за програмску активност 0401-

0003: 328.893 328.893 

2001 

ПРОГРАМ 8 - Предшколско 

васпитање 

2001 0001 

Функционисање предшколских 

установа (12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 1.800.000 1.800.000 

511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000 928.128 3.428.128 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 4.300.000 4.300.000 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 928.128 

Свега за програмску активност 20001-

0001: 4.300.000 928.128 5.228.128 
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2002 ПРОГРАМ 9 - Основно образовање 

2002 1001 Пројекат - Исхрана и смештај (113) 

912 Основно образовање 

463 

Текући трансфери осталим нивоима 

власти 1.640.000 1.640.000 

Извори финансирања за функцију 912: 

01 Приходи из буџета 1.640.000 1.640.000 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 

Свега за пројекат 2002-1001: 1.640.000 1.640.000 

2002 1002 

Пројекат - Текуће поправке школа 

(12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 13.158.000 650.000 13.808.000 

511 Зграде и грађевински објекти 2.552.000 7.689.990 10.241.990 

512 Машине и опрема 3.725.000 4.970.960 8.695.960 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 19.435.000 19.435.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 13.310.950 13.310.950 

Свега за пројекат 2002-1002: 19.435.000 13.310.950 32.745.950 

2002 1003 Пројекат - Превоз ученика (113) 

912 Основно образовање 

423 Услуге по уговору 9.030.000 9.030.000 

Извори финансирања за функцију 912: 

01 Приходи из буџета 9.030.000 9.030.000 
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13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 

Свега за пројекат 2002-1003: 9.030.000 9.030.000 

2002 1004 Пројекат - Награде ученицима (113) 

130 Основно образовање 

512 Машине и опрема 460.000 460.000 

Извори финансирања за функцију 912: 

01 Приходи из буџета 460.000 460.000 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 

Свега за пројекат 2002-1004: 460.000 460.000 

2002 1006 

Пројекат - Eлектронски дневник  (113-

12) 

130 Основно образовање 

515 Нематеријална имовина 400.000 400.000 

Извори финансирања за функцију 912: 

01 Приходи из буџета 0 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 400.000 400.000 

Свега за пројекат 2002-1006: 400.000 400.000 

2002 1007 Пројекат - УВ скринови (12) 

130 Опште услуге 

512 Машине и опрема 3.500.000 3.500.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 3.500.000 3.500.000 

Свега за пројекат 2002-1007: 3.500.000 3.500.000 
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2002 1008 Пројекат - Летње учионице (12) 

130 Опште услуге 

511 Зграде и грађевински објекти 850.000 850.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 850.000 850.000 

Свега за пројекат 2002-1008: 850.000 850.000 

2002 1010 

Пројекат -  ОШ"В. Мишић"  - 

надоградња (12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 

511 Зграде и грађевински објекти 146.400 146.400 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 146.400 146.400 

Свега за пројекат 2002-1010: 146.400 146.400 

2002 1011 

Пројекат - Додела лап топ рачунара 

(12) 

130 Опште услуге 

512 Машине и опрема 9.720.000 9.720.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 9.720.000 9.720.000 

Свега за пројекат 2002-1011: 9.720.000 9.720.000 

2002 1012 Пројекат - Ђаци прваци (12) 

130 Опште услуге 

512 Машине и опрема 1.400.000 1.400.000 

Извори финансирања за функцију 130: 
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01 Приходи из буџета 1.400.000 1.400.000 

Свега за пројекат 2002-1012: 1.400.000 1.400.000 

2002 1013 Пројекат - Ђаци генерације (12) 

130 Опште услуге 

512 Машине и опрема 1.500.000 1.500.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 1.500.000 1.500.000 

Свега за пројекат 2002-1013: 1.500.000 1.500.000 

2002 1014 Пројекат - Опрема за школе (12) 

130 Опште услуге 

512 Машине и опрема 480.000 480.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 480.000 480.000 

Свега за пројекат 2002-1014: 480.000 480.000 

2002 1015 

Пројекат - Безбедност саобраћаја на 

путевима (33) 

912 Основно образовање 

422 Трошкови путовања 150.000 150.000 

423 Услуге по уговору 2.750.000 2.750.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000 100.000 

01 Приходи из буџета 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 3.000.000 3.000.000 

Свега за пројекат 2002-1015: 3.000.000 3.000.000 
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2003 ПРОГРАМ 10 - Средње образовање 

2003 0001 Функционисање средњих школа 

130 Опште услуге (12) 

425 Текуће поправке и одржавање 

511 Зграде и грађевински објекти 312.955 

512 Машине и опрема 2.294.308 498.000 2.792.308 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 2.294.308 2.294.308 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 810.955 

Свега за програмску активност 2003-

0001: 2.294.308 810.955 3.105.263 

0901 0001 Социјалне помоћи (111) 

070 

Социјална помоћ угроженом 

становништву некфалификована на 

другом месту 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250.000 

481 Дотације невладиним организацијама 

Извори финансирања за функцију 070: 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 250.000 250.000 

Функција 070: 

Свега за програмску активност 0901-

0001: 250.000 250.000 

0901 0002 

Прихватилишта, прихватне станице и 

друге врсте смештаја (12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 1.280.000 1.280.000 

512 Машине и опрема 210.000 210.000 
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Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 1.490.000 1.490.000 

Свега за програмску активност 0901-

0002: 1.490.000 1.490.000 

0901 0003 

Подршка социо - хуманитарним 

организацијама (12) 

130 Опште услуге 

511 Зграде и грађевински објекти 500.000 500.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 500.000 500.000 

Свега за програмску активност 0901-

0003: 500.000 500.000 

0901 0005 Активност Црвеног крста (12) 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 2.500.000 2.500.000 

512 Машине и опрема 333.072 333.072 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 2.833.072 2.833.072 

Свега за програмску активност 0901-

0005: 2.833.072 2.833.072 

0901 0001 Социјалне помоћи (14) 

090 

Социјална заштита неквалификована 

на другом месту 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472.931 472.931 

Извори финансирања за функцију 090: 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 472.931 472.931 

Свега за програмску активност 0901-

0001: 472.931 472.931 
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0901 0001 Социјалне помоћи (31) 

410 

Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада 

Социјална заштита неквалификована 

на другом месту 

484 

Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока 228.395 228.395 

Извори финансирања за функцију 410: 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 228.395 228.395 

Свега за програмску активност 0901-

0001: 228.395 228.395 

1801 

ПРОГРАМ 12 - Примарна здравствена 

заштита (12) 

1801 0001 

Функционисање установа примарне 

здравствена заштите 

130 Опште услуге 

425 Текуће поправке и одржавање 2.175.000 800.000 2.975.000 

511 Зграде и грађевински објекти 465.240 465.240 

512 Машине и опрема 1.600.000 1.665.956 3.265.956 

515 Нематеријална имовина 497.000 497.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 3.775.000 3.775.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 3.428.196 3.428.196 

Свега за програмску активност 1801-

0001: 3.775.000 3.428.196 7.203.196 

3.1 ЈП "Пословни простор Савски венац" 

602 ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа 
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0602 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 

620 Развој заједнице 

411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 17.730.000 17.730.000 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.170.286 3.170.286 

414 Социјална давања запосленима 773.967 773.967 

415 Накнаде трошкова за запослене 770.000 770.000 

421 Стални трошкови 1.555.000 1.555.000 

423 Услуге по уговору 7.922.500 7.922.500 

426 Материјал 1.097.000 1.097.000 

465 Остале донације, дотације и трансфери 2.280.000 2.280.000 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 121.247 121.247 

483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 200.000 200.000 

01 Приходи из буџета 35.620.000 35.620.000 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 35.620.000 35.620.000 

620 Развој заједнице  (12) 

425 Текуће поправке и одржавање 6.811.111 7.000.000 13.811.111 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 39.030.118 39.030.118 

511 Зграде и грађевински објекти 2.600.000 

512 Машине и опрема 3.720.000 3.720.000 

515 Нематеријална имовина 480.000 480.000 

01 Приходи из буџета 52.641.229 52.641.229 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 7.000.000 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 52.641.229 7.000.000 59.641.229 
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3.2 ДКЦ МАЈДАН 

1201 ПРОГРАМ 13 - Развој културе 

1201 0001 

Функционисање локалних установа 

културе (12) 

820 Опште услуге 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.000.000 2.000.000 

511 Зграде и грађевински објекти 1.190.000 1.190.000 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 3.190.000 3.190.000 

Свега за програмску активност 1201-

0001: 3.190.000 3.190.000 

820 Услуге култура (111) 

411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 8.261.787 8.261.787 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.254.512 1.254.512 

415 Накнаде трошкова за запослене 250.000 250.000 

421 Стални трошкови 1.090.000 1.090.000 

423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000 

426 Материјал 175.856 175.856 

465 Остале донације, дотације и трансфери 910.000 910.000 

Извори финансирања за функцију 820: 

01 Приходи из буџета 12.942.155 12.942.155 

Свега за програмску активност 1201-

0001: 12.942.155 12.942.155 

1201 0001 

Функционисање локалних установа 

културе (24) 

820 Услуге култура 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 790.000 790.000 
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(зараде) 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 156.900 156.900 

414 Социјална давања запосленима 1.000.000 1.000.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 312.000 312.000 

416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 30.000 30.000 

421 Стални трошкови 1.098.295 1.098.295 

422 Трошкови путовања 10.000 10.000 

423 Услуге по уговору 3.941.100 3.941.100 

424 Специјализоване услуге 400.000 400.000 

426 Материјал 250.000 250.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 50.000 50.000 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 3.000.000 3.000.000 

511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000 

Извори финансирања за функцију 820: 

01 Приходи из буџета 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 13.038.295 13.038.295 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 

Свега за програмску активност 1201-

0001: 13.038.295 13.038.295 

3.3 Фонд  "Исидора секулић" 

1201 0001 

Функционисање локалних установа 

културе (111) 

820 Услуге културе 

421 Стални трошкови 10.000 

423 Услуге по уговору 231.336 231.336 

444 Пратећи трошкови задуживања 519.176 
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472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 300.000 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 57.143 57.143 

Извори финансирања за функцију 820: 

01 Приходи из буџета 1.107.655 1.107.655 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 

Функција 820: 

Свега за програмску активност 1201-

0001: 1.107.655 1.107.655 

У К У П Н О 443.905.471 171.765.957 615.671.428 

3 РЕФУНДАЦИЈЕ 

0602 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 

090 

Социјална заштита неквалификована 

на другом месту (23) 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30.000 30.000 

Извори финансирања за функцију 090: 

01 Приходи из буџета 30.000 30.000 

13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 30.000 30.000 

130 Опште услуге (23) 

425 Текуће поправке и одржавање 1.571.996 1.571.996 

426 Материјал 300.000 300.000 

511 Зграде и грађевински објекти 3.716.925 3.716.925 



 

138 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

Извори финансирања за функцију 130: 

01 Приходи из буџета 300.000 300.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 5.288.921 5.288.921 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 300.000 5.288.921 5.588.921 

410 

Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада (23) 

411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 200.000 200.000 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 35.000 35.000 

414 Социјална давања запосленима 8.500.000 8.500.000 

421 Стални трошкови 6.300.000 700.101 7.000.101 

423 Услуге по уговору 1.100.000 1.100.000 

Извори финансирања за функцију 410: 

01 Приходи из буџета 16.135.000 16.135.000 

13 

Нераспоређени вишак прихода из 

предходних година 700.101 

Свега за програмску активност 0602-

0001: 16.135.000 700.101 

У К У П Н О 16.465.000 5.989.022 22.454.022 

 

 

III   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен чланом 1. ове Одлуке увећава се за износ средстава која буду пренета у току 2015 

године из буџета Града и Републике, као и за износ средстава који Општина оствари по основу донација и наменских трансфера. Ова средства ће 

се користити на основу акта Председника општине. 

На основу акта Председника општине из става 1. овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење 

расхода. 
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Члан 8. 

Износ од 164.267.896 динара који се односи на планирани приход од закупа пословног простора дефинисан је чланом 4. Одлуке о обиму 

средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно Градским општинама у 

2015. години. 

Распоред планираних примања из става 1. овог члана усваја Комисија за инвестиције Већа Градске општине Савски венац. 

 

Члан 9. 

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 7. ове Одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана 

који доноси Начелник општинске управе. 

Распоред примања врши се по тромесечним квотама  за извршење буџета. Тромесечне квоте доноси Председник општине и Веће Градске 

општине на предлог Одељења за финансије – Одсека за буџет и трезор. 

Тромесечне квоте  за извршење буџета утврдиће Одељење за финансије – Одсек за буџет и трезор на предлог корисника буџетских 

средстава тј. Одсека за финансијско пословање Одељења за финансије. 

 

Члан 10. 

Средства одобрена овом Одлуком, и тромесечним квотама преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на 

основу финансијских планова. 

 

Члан 11. 

Средства буџета преносиће се буџетским корисницима сразмерно оствареним приходима. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: утврђене законским прописима на постојећем 

нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

 

Члан 12. 

Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председник општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за 

финансије може привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана. 

 

Члан 13. 

Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом којим 

се утрђује буџет Републике Србије. 

 

Члан 14. 
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Појединачне исплате распоређене у Посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, 

економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни 

расходи,економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци за нефинансијску имовину 

вршиће се на основу посебних аката Председника општине. 

Ради праћења наменског коришћења средстава са економске класификације класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину, акт Председника 

општине о ангажовању средстава треба да садржи и назнаку одговарајућих програмских средстава. 

Исплате које су планиране изнад планираног оквира за општу потрошњу вршиће се на основу посебних аката Председника општине. 

 

Члан 15. 

Накнада одборницима за присуство на седници Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накнадама и другим примањима 

општинских одборника и платама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац, која ће регулисати месечну исплату одборницима за 

присуство на седници према подацима које достави стручна служба Скупштине општине. 

 

Члан 16. 

Исплата зарада запослених вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у 

оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу Републике.  

 

Члан 17. 

Уколико се у току године оствари вишак прихода изнад класичног оквира буџета општине Савски венац, средства ће се  пренет у следећу 

годину и користити се за реализацију пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председник општине, уз сагласност Већа 

градске општине и одобрења Скупштине општине Савски венац. 

 

 

Члан 18. 

Одлуку о промени апропријација доноси Председник општине у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013 и 142/2014).  

Средства текуће буџетске резерве користе се непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године 

покаже да апропријације нису биле довољне. 

Средствима текуће буџетске резерве располаже Председник општине. 

 

Члан 19. 

 

Буџетска резерва се планира у износу од 2.300.000 динара. 
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О употреби текуће буџетске резерве одлучује Председник општине посебним актом на предлог Одељења за финансије у складу са чланом 

70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013 и 

142/2014). 

 

Члан 20. 

Налоге за пренос средстава и налоге за електронско плаћање из средстава  КРТ-а који припадају директним корисницима буџета, на основу 

ове Одлуке, и тромесечних квота потписује Председник општине или лице које овласти Председник општине. 

Налоге за електронско плаћање средстава са подрачуна КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета на основу ове Одлуке, и 

тромесечних квота потписује овлашћено лице индиректних корисника буџета градске општине Савски венац. 

Члан 21. 

Одељење за финансије Градске општине Савски венац обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, 

односно у  року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Председника општине и Веће Градске општине. 

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана Председник општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај 

Скупштини општине у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013 и 142/2014). 

 

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију и доставе податке на основу 

којих се врши финансирање њихових издатака. 

Одељење за финансије може остварити увид у документацију и промет на рачунима преко којих се врши финансирање издатака буџетских 

корисника. 

 

Члан 23. 

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

испр.,108/3013 и 142/2014 ) Председник општине може у току године, на предлог Одељења за финансије извршити преусмеравање апропријација 

одобрених на име одређених расхода за износ који се умањује. 

 

Члан 24. 

У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, буџет Општине може привремено позајмити средства са подрачуна 

за редовно пословање директних, односно индиректних корисника буџета општине, односно са консолидованог рачуна трезора општине, 

преносом средстава са рачуна за интерне позајмице. 

 

Члан 25. 
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Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стандардни 

класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Председник општине и Веће Градске општине ће извршити одговарајуће измене ове 

Одлуке на предлог одељења за финансије. 

 

Члан 26. 

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31.12.2015 године средства која нису 

утрошена за финансирање расхода и издатака у 2015 години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о измени и допуни одлуке о 

буџету општине Савски венац за 2015 годину, закључно са 31.12.2015 године. 

 

Члан 27. 

У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар 

надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013 и 142/2014), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној 

администрацији („Службени гласник РС“ бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на 

неодређено и одређено време, и то :  

- 100 запослених у локалној администрацији на неодређено време,  

- 10 запослених у локалној администрацији на одређено време,  

- 7 запослених на неодређено време у установи културе, 

- 17 запослених на неодређено време у јавном предузећу и 

- 1 запослен на одређено време у јавном предузећу. 

 

 

 

Члан 28. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од 01.07.2015 године. 

 

 

 

Скупштина Градске општине Савски венац наседници одржаној 30.12.2014. године на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и 

градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно Градским општинама у 2015. години („Сл. лист града Београда“, 

бр.96/14) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 18/10, 35/2010, 33/13 и 36/13) донела је 
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О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

I   ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2015.годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од 677.085.156 

динара. 

Обим средстава за наменску и општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2015. 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 2015. години 

утврђују се у укупном износу од 437.821.691 динара и исказани су у ставу 1. овог члана. 

 

Планиране рефундације износе 48.425.990 динара. 

 

Обим планираних прихода од закупа пословног простора у износу од 164.267.896динара и средства за општу потрошњу у износу од 

273.553.795 динисказани су у ставу 1. овог члана. 

У овом члану исказана су и пренета средства и остали извори у укупном износу 214.449.877 динара. 

 

Члан 2. 

 

Примања буџета Општине Савски венац из члана 1. ове Одлуке за 2015. годину утврђена су Одлуком о обиму средстава за вршење послова 

Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања које припадају Граду, односно Градским општинама у 2015. години. 
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СРЕДСТВА ИСКАЗАНА ПО ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ 
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ОПИС 
Средства 

из буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

1 2 3 4 5 6 7 

1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     

  0602    ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина     

        Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

    

      01 Приходи из буџета 13.589.853   

2       ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     

  0602   ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина     

      01 Приходи из буџета 26.119.801   

  0401 1001   Пројекат – ХИНТ     

        

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
    

        Опште услуге     

      15 Неутрошена средства донација из претходних година   6.410.198 

  0401 1002   Пројекат – МИЛД     

        

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
    

        Опште услуге     

        Извори финансирања за функцију 110:     

      06 Донације од међународних организација   2 

  0401 1003   Пројекат – СПИН     

        

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
    

      15 Неутрошена средства донација из претходних година   4.727 

         ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО САВСКИ ВЕНАЦ     

  0602     ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0004   Правобранилаштво ГО Савски венац   

        Извори финансирања за функцију 110:     

      01 Приходи из буџета 7.268.000   

        Извори финансирања за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 50.000   

3       ОПШТИНСКА УПРАВА     
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  0602   ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0007   Канцеларија за младе     

      01 Приходи из буџета 3   

  0602 0008   Прогрaм националних мањина     

      01 Приходи из буџета 2   

  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина     

        Извори финансирања за функцију 110:     

      01 Приходи из буџета 250.000   

        Извори финансирања за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 1.250.000   

        Извори финансирања за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 21.319.322   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   13.738.328 

      01 Приходи из буџета 60.000   

 
Извори финансирања за функцију 410 

01 Приходи из буџета 165.050.000 

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.795.000 

        Извори финансирања за функцију 410 (12):     

      01 Приходи из буџета 733.778   

        Опште услуге (15)     

      07 Трансфери од других нивоа власти   470.000 

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   740.000 

      07 Трансфери од других нивоа власти   430.000 

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   870.000 

        Извори финансирања за функцију 110:     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   9.000.000 

        Опште услуге (16)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   4.000.000 

        Извори финансирања за функцију 130:     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   214.651 

        Опште услуге (21)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   80.530.021 

  0602 0007   Канцеларија за младе (27)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   11.335 

  1201     ПРОГРАМ 13 - Развој културе     

  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (12)     
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      01 Приходи из буџета 750.000   

  1201 0002   Подстицај културном и уметничком стваралаштву (12)     

      01 Приходи из буџета 1.920.000   

  1201 0002   Подстицај културном и уметничком стваралаштву (113)     

      01 Приходи из буџета 3   

  1301     ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине     

  1301 0001 
  

Подршка локалним спортским организацијама 

удружрњима и савезима (12)     

      01 Приходи из буџета 1.000.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.032.833 

  1301 0002 
  

Подршка предшколском, школском и рекреативном 

спорту и масовној физичкој култури (12)     

      01 Приходи из буџета 1.000.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   85.820 

        ЈП "Пословни простор Савски венац"     

  602     ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина     

        Извори финансирања за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 35.620.000   

      01 Приходи из буџета 52.641.229   

  0601     ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност     

  0601 0012   Одржавање стамбених зграда (19)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   71.507 

        

Општи економски и комерцијални послови и послови по 

питању рада (19)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   676.755 

  0601 0014   Остале комуналне услуге (12)     

      01 Приходи из буџета 8.385.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.024.759 

        Остале комуналне услуге (17)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   216.089 

  0601     ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност     

      01 Приходи из буџета 12.000.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3.030.758 

  0601 1002   ПРОЈЕКАТ - Наше дворишта (18)     

      01 Приходи из буџета 1.000.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   18.569.104 
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  1502     ПРОГРАМ 4 - Развој туризма     

  1502 0001   Управљање развојем туризма (12)     

      01 Приходи из буџета 280.000   

  0401     ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине     

  0401 0001   

Управљање заштитом животне средине и                                                 

природних вредности (12)     

      01 Приходи из буџета 900.000   

  0401 0001   

Управљање заштитом животне средине и                                                 

природних вредности (113)     

      01 Приходи из буџета 3   

  0401 0002   Управљање комуналним отпадом (113)     

      01 Приходи из буџета 3   

  0401 0003   Праћење квалитета елемената животне средине (26)     

        Економски послови некфаликовани на другом месту     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   106.802 

  0401 0004   
Заштита природних вредности и унапређење подручја са 

природним својствима (113)     

      01 Приходи из буџета 1   

  2001     ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање     

  2001 0001   Функционисање предшколских установа (12)     

      01 Приходи из буџета 6.310.000   

  2002     ПРОГРАМ 9 - Основно образовање     

  2002 1001   Пројекат - Исхрана и смештај (113)     

      01 Приходи из буџета 1.640.005   

  2002 1002   Пројекат - Текуће поправке школа (12)     

      01 Приходи из буџета 16.700.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   19.725.865 

  2002 1003   Пројекат - Превоз ученика (113)     

        Основно образовање     

      01 Приходи из буџета 9.030.000   

  2002 1004   Пројекат - Награде ученицима (113)     

        Основно образовање     

      01 Приходи из буџета 460.001   

  2002 1005   Пројекат - Трансфери школама (113)     

        Основно образовање     

      01 Приходи из буџета 1   

  2002 1006   Пројекат - Софтвери - Разни  (113-12)     
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        Основно образовање     

      01 Приходи из буџета 892.187   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   400.000 

  2002 1007   Пројекат - УВ скринови (12)     

      01 Приходи из буџета 3.500.000   

  2002 1008   Пројекат - Летње учионице (12)     

      01 Приходи из буџета 900.000   

  2002 1009   Пројекат -  ОШ "Антон Скала" - надоградња (12)     

      01 Приходи из буџета 600.000   

  2002 1010   Пројекат -  ОШ"В. Мишић"  - надоградња (12)     

      01 Приходи из буџета 5.000.000   

  2002 1011   Пројекат - Додела лап топ рачунара (12)     

      01 Приходи из буџета 8.460.000   

  2002 1012   Пројекат - Ђаци прваци (12)     

      01 Приходи из буџета 1.400.000   

  2002 1013   Пројекат - Ђаци генерације (12)     

      01 Приходи из буџета 1.500.000   

  2002 1014   Пројекат - Опрема за школе (12)     

      01 Приходи из буџета 480.000   

2002 1015   Пројекат – Безбедност саобраћаја на путевима (33) 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.000.000 

  2003     ПРОГРАМ 10 - Средње образовање     

  2003 0001   Функционисање средњих школа     

      01 Приходи из буџета 3.594.308   

  0901     ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита     

  0901 0001   Социјалне помоћи (113)     

      01 Приходи из буџета 3   

0901 0001   Социјалне помоћи (111) 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
                 

405.000 

  0901 0002   

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте 

смештаја (12)     

      01 Приходи из буџета 1.490.000   

  0901 0003   Подршка социо - хуманитарним организацијама (12)     

      01 Приходи из буџета 500.000   

  0901 0004   

Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге 

(113)     
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      01 Приходи из буџета 1   

  0901 0005   Активност Црвеног крста (12)     

      01 Приходи из буџета 2.833.072   

  0901 0005   Активност Црвеног крста (113)     

      01 Приходи из буџета 1   

  0901 0006   Дечија заштита (113)     

      01 Приходи из буџета 3   

  0901 0001   Социјалне помоћи (14)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   155.927 

  0901 0001   Социјалне помоћи (31)     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   228.395 

  0901 1001   Пројекат ЛОТ-1 и Лот-4 (28)     

      15 Неутрошена средства донација из претходних година   4.669 

  1801     ПРОГРАМ 12 - Примарна здравствена заштита (12)     

  1801 0001   Функционисање установа примарне здравствена заштите     

      01 Приходи из буџета 4.525.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   8.088.930 

        ДКЦ МАЈДАН     

  1201     ПРОГРАМ 13 - Развој културе     

  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (12)     

      01 Приходи из буџета 3.190.000   

        Услуге култура (111)     

      01 Приходи из буџета 12.942.155   

  1201 0001   Функционисање локалних установа културе (24)     

      04 Сопствени приходи буџетских корисника   12.800.000 

        Фонд  "Исидора секулић"     

      01 Приходи из буџета 683.956   

        У К У П Н О  437.821.691 190.837.475 

              

              

        РЕФУНДАЦИЈЕ     

        
Социјална заштита неквалификована на другом месту 

(23)     

        Извори финансирања за функцију 090:     

      01 Приходи из буџета 30.000   

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     

        Свега за програмску активност 0602-0001: 30.000   
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Укупна примања 

из става 1. овог члана 

увећавају се за висину 

процењених пренетих 

неутрошених средстава 

буџета и наменских 

програма на дан 

31.12.2014. године, за 

наменска средства 

трансферисана из буџета 

Града и Републике, као и 

по основу остварених 

донација, трансфера, 

рефундација и 

сопствених прихода. 

 

Члан 3. 
У буџетску 

резерву издваја се 

2.092.653 динара. 

 

Члан 4. 
Укупан износ 

који се распоређује за 

финансирање 

индиректних корисника 

буџетских средстава Ј.П. 

„Пословни простор 

Савски венац“, ДКЦ 

„Мајдан“ и Фонд 

„Исидора Секулић“ 

исказани су у посебном 

делу буџета. 

 

              

        

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови (23)     

        Извори финансирања за функцију 110:     

      01 Приходи из буџета 1.500.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   540.000 

              

        Опште услуге (23)     

        Извори финансирања за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 6.191.588   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   5.706.877 

        Свега за програмску активност 0602-0001: 6.191.588 5.706.877 

              

        

Општи економски и комерцијални послови и послови по 

питању рада (23)     

        Извори финансирања за функцију 410:     

      01 Приходи из буџета 16.792.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   8.565.525 

        Свега за програмску активност 0602-0001: 16.792.000 8.565.525 

              

        Основно образовање (23)     

        Извори финансирања за функцију 912:     

      01 Приходи из буџета 300.000   

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   300.000 

        Свега за програмску активност 0602-0001: 300.000 300.000 

              

  602     ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа     

  0602 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина     

        Развој заједнице – ЈППП     

        Извори финансирања за функцију 620:     

      13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   8.500.000 

        Свега за програмску активност 0602-0001:   8.500.000 

              

        У К У П Н О  24.813.588 23.612.402 
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Члан 5. 
Примања по врстама и издацима по основним наменама утврђују се у следећим износима: 

II   ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 6. 
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину у износу од 677.085.156 динара распоређују се по корисницима – 

носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања. 

  

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2015 

КЛАСИЧАН ОКВИР НАМЕНСКИ ОКВИР 

713 Порез на имовину 92.293.993   

711 Порез на зараде 163.459.222   

741 Камате 10.000.000   

742 Приходи органа 35.847   

742 Административне таксе 4.000.000   

743 Мандантне казне 180.000   

745 Мешовити приходи 3.584.733   

742 Бруто закуп 164.267.896 

  извор 01 273.553.795 164.267.896 

772 Рефундације 24.813.588   

  

Процењена неутрошена средства (извор 13) и 

остали извори 214.449.877 

        

 
 

П О С Е Б А Н  Д Е О  
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ОПИС 
Средства 

из буџета 

Средства 

из осталих 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 
          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
      

    0602      ПРОГРАМ 15 - Локална 

самоуправа 

      

    0602 0001     Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 

      

        110   Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

      

          
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 5.164.500   5.164.500 

          
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 926.500   926.500 

          414 Социјална давања запосленима 174.800   174.800 

        421 Стални трошкови 300.000   300.000 

          422 Трошкови путовања 50.000   50.000 

          423 Услуге по уговору 3.950.000   3.950.000 

          
465 

Остале донације, дотације и 

трансфери 
731.400   

731.400 

          481 Дотације невладиним 200.000   200.000 
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организацијама 

          
499 

Административни трансфери из 

буџета - Средства резерве 
2.092.653   

2.092.653 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 110: 
    

  

          01 Приходи из буџета 13.589.853   13.589.853 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 
13.589.853   

13.589.853 

                    

2 
          

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ       

    0602     

ПРОГРАМ 15 - Локална 

самоуправа       

    0602 0001     

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина       

                    

        110   

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови       

          411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 19.195.000   19.195.000 

          
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.446.300   3.446.300 

          414 Социјална давања запосленима 651.500   651.500 

          422 Трошкови путовања 50.000   50.000 

          
465 

Остале донације, дотације и 

трансфери 
2.777.000   

2.777.000 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 
1   

1 

                    

          
  

Извори финансирања за 

функцију 110: 
    

  

          01 Приходи из буџета 26.119.801   26.119.801 

            Свега за програмску активност 26.119.801   26.119.801 
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0602-0001: 

                    

    0401 1001     Пројекат – ХИНТ       

        110   

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

    

  

            Опште услуге       

          422 Трошкови путовања   1.219.762 1.219.762 

          423 Услуге по уговору   5.190.436 5.190.436 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 110: 
    

  

          
06 

Донације од међународних 

организација 
    

  

          
15 

Неутрошена средства донација из 

претходних година 
  6.410.198 

6.410.198 

            Свега за пројекат 0401-1001:   6.410.198 6.410.198 

                    

    0401 1002     Пројекат – МИЛД       

        110   

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

    

  

            Опште услуге       

          422 Трошкови путовања   1 1 

          423 Услуге по уговору   1 1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 110: 
    

  

          
06 

Донације од међународних 

организација 
  2 

2 

          
15 

Неутрошена средства донација из 

претходних година 
    

  

            Свега за пројекат 0401-1002:   2 2 

                    

    0401 1003     Пројекат – СПИН       
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        110   

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

    

  

            Опште услуге       

          422 Трошкови путовања   4.727 4.727 

          423 Услуге по уговору       

          
  

Извори финансирања за 

функцију 110: 
    

  

          
06 

Донације од међународних 

организација 
    

  

          
15 

Неутрошена средства донација из 

претходних година 
  4.727 

4.727 

            Свега за пројекат 0401-1003:   4.727 4.727 

                    

  
  

        
 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО 

САВСКИ ВЕНАЦ       

    0602       

ПРОГРАМ 15 - Локална 

самоуправа       

    0602 0004     

Правобранилаштво ГО Савски 

венац     

                    

        110   

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови       

          
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
5.366.500   

5.366.500 

          
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
960.500   

960.500 

          414 Социјална давања запосленима 181.500   181.500 

          
465 

Остале донације, дотације и 

трансфери 
759.500   

759.500 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 110: 
    

  

          01 Приходи из буџета 7.268.000   7.268.000 
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Свега за програмску активност 

0602-0004: 
7.268.000   

7.268.000 

                    

        130   Опште услуге       

          426 Материјал 50.000   50.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130: 
    

  

          01 Приходи из буџета 50.000   50.000 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0004: 
50.000   

50.000 

                    

3 
          

ОПШТИНСКА УПРАВА 
      

    0602     

ПРОГРАМ 15 - Локална 

самоуправа       

    0602 0007     Канцеларија за младе       

                    

        490   
Економски послови 

некфаликовани на другом месту       

          422 Трошкови путовања 1   1 

          423 Услуге по уговору 1   1 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 3   3 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0008: 3   3 

                    

    0602 0008     Прогрaм националних мањина       

        090   

Социјална заштита 

неквалификована на другом 

месту       



 

157 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

                    

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 1   1 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 2   2 

            
Свега за програмску активност 

0602-0008: 2   2 

                    

    0602 0001     

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина       

                    

        110   

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови       

          
483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 250.000   250.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 250.000   250.000 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 250.000   250.000 

                    

        130   Опште услуге       

          424 Специјализоване услуге 50.000   50.000 

          426 Материјал 1.200.000   1.200.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1.250.000   1.250.000 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 1.250.000   1.250.000 
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        130   Опште услуге (12)       

          425 Текуће поправке и одржавање 10.262.222 7.306.644 17.568.866 

          511 Зграде и грађевински објекти 4.919.100 910.320 5.829.420 

          512 Машине и опрема 4.688.000 4.645.144 9.333.144 

          515 Нематеријална имовина 1.450.000 876.220 2.326.220 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 21.319.322   21.319.322 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   13.738.328 13.738.328 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 21.319.322 13.738.328 35.057.650 

                    

        180 

  
Трансфери општег карактера 

између различитих нивоа 

власти       

          444 Пратећи трошкови задуживања 60.000   60.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 180:       

          01 Приходи из буџета 60.000   60.000 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 60.000   60.000 

                    

        410   

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада       

          
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 109.844.000   109.844.000 

          
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 19.841.000   19.841.000 

          414 Социјална давања запосленима 3.670.000   3.670.000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 4.500.000   4.500.000 

          416 Награде запосленима и остали 400.000   400.000 
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посебни расходи 

          421 Стални трошкови 7.500.000 2.095.000 9.595.000 

          422 Трошкови путовања 150.000   150.000 

          423 Услуге по уговору 5.000.000 700.000 5.700.000 

          
465 

Остале донације, дотације и 

трансфери 13.445.000   13.445.000 

        
481 

Дотације невладиним 

организацијама 200.000   200.000 

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 500.000   500.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 410:       

          01 Приходи из буџета 165.050.000   165.050.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   2.795.000 2.795.000 

            
Свега за програмску активност 

0602-0001: 165.050.000 2.795.000 167.845.000 

                    

        130   

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада (12)       

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 737.778   737.778 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 410:       

        01 Приходи из буџета 737.778   737.778 

            
Свега за програмску активност 

0602-0001: 737.778   737.778 

                    

        130   Опште услуге (15)       

          422 Трошкови путовања       

          423 Услуге по уговору       

          426 Материјал   1.210.000 1.210.000 



 

160 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          
07 

Трансфери од других нивоа 

власти   470.000 470.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   740.000 740.000 

            
Свега за програмску активност 

0602-0001:   1.210.000 1.210.000 

                    

        410   

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада (15)       

          422 Трошкови путовања   750.000 750.000 

          423 Услуге по уговору   550.000 550.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 410:       

          
07 

Трансфери од других нивоа 

власти   430.000 430.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   870.000 870.000 

            
Свега за програмску активност 

0602-0001:   1.300.000 1.300.000 

                    

        110   

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови (16)       

          

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова   9.000.000 9.000.000 

          

  Извори финансирања за 

функцију 110:       

          

13 Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година 
  9.000.000 9.000.000 

            
Свега за програмску активност 

0602-0001:   9.000.000 9.000.000 
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        130   Опште услуге (16)       

          511 Зграде и грађевински објекти   4.000.000 4.000.000 

          

  Извори финансирања за 

функцију 130:       

          

09 Примања од продаје 

нефинансијске имовине       

          

12 Примања од отплате датих 

кредита и продаје финансијске 

имовине       

          

13 Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   4.000.000 4.000.000 

          

  Свега за програмску активност 

0602-0001:   4.000.000 4.000.000 

                    

        130   Опште услуге (21)       

          424 Специјализоване услуге   214.651 214.651 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   214.651 214.651 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001:   214.651 214.651 

                    

        130   Опште услуге (22)       

          424 Специјализоване услуге   80.530.021 80.530.021 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   80.530.021 80.530.021 

            Свега за програмску активност   80.530.021 80.530.021 
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0602-0001: 

                    

    0602 0007     Канцеларија за младе (27)       

                    

        560   
Економски послови 

некфаликовани на другом месту       

          422 Трошкови путовања       

          423 Услуге по уговору   11.335 11.335 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама       

          
  

Извори финансирања за 

функцију 560:       

          01 Приходи из буџета       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   11.335 11.335 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0007:   11.335 11.335 

                    

    1201       ПРОГРАМ 13 - Развој културе       

    1201 0001     

Функционисање локалних 

установа културе (12)       

        130   Опште услуге        

          425 Текуће поправке и одржавање 600.000   600.000 

          515 Нематеријална имовина 150.000   150.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 750.000   750.000 

          
  

Свега за програмску активност 

1201-0001: 750.000   750.000 

                    

    1201 0002     

Подстицај културном и 

уметничком стваралаштву (12)       
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        130   Услуге култура (12)       

          511 Зграде и грађевински објекти 1.920.000   1.920.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1.920.000   1.920.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година     0 

          
  

Свега за програмску активност 

1201-0002: 1.920.000   1.920.000 

                    

    1201 0002     

Подстицај културном и 

уметничком стваралаштву (113)       

        820   Услуге култура        

          423 Услуге по уговору 1   1 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 1   1 

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 3   3 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

1201-0002: 3   3 

                    

    1301     
  

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и 

омладине       

    1301 0001   

  
Подршка локалним спортским 

организацијама удружрњима и 

савезима (12)       

        130   Опште услуге       

          512 Машине и опрема 1.000.000 3.032.833 4.032.833 
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Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   3.032.833 3.032.833 

          

  
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0001: 1.000.000 3.032.833 4.032.833 

    1301 0002   

  

Подршка предшколском, 

школском и рекреативном 

спорту и масовној физичкој 

култури (12)       

        130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање 600.000 85.820 685.820 

          512 Машине и опрема 400.000   400.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   85.820 85.820 

          

  
Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0001: 1.000.000 85.820 1.085.820 

                    

  3.1       
  

ЈП "Пословни простор Савски 

венац"       

    602       

ПРОГРАМ 15 - Локална 

самоуправа       

    0602 0001     

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина       

        620   Развој заједнице       

          
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 17.730.000   17.730.000 
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412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.160.286   3.160.286 

          414 Социјална давања запосленима 663.000   663.000 

          415 Накнаде трошкова за запослене 770.000   770.000 

          
416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи       

          421 Стални трошкови 1.654.253   1.654.253 

          422 Трошкови путовања       

        423 Услуге по уговору 7.743.461   7.743.461 

          425 Текуће поправке и одржавање       

          426 Материјал 1.240.000   1.240.000 

          
465 

Остале донације, дотације и 

трансфери 2.256.000   2.256.000 

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 113.000   113.000 

          
483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова 290.000   290.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 35.620.000   35.620.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година     0 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 35.620.000   35.620.000 

                    

        620   Развој заједнице (12)       

          425 Текуће поправке и одржавање 9.411.111   9.411.111 

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 39.030.118   39.030.118 

          512 Машине и опрема 3.720.000   3.720.000 

          515 Нематеријална имовина 480.000   480.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 620:       
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          01 Приходи из буџета 52.641.229   52.641.229 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година     0 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 52.641.229   52.641.229 

                    

    0601       

ПРОГРАМ 2 - Комунална 

делатност       

    0601 0012     

Одржавање стамбених зграда 

(19)       

        130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање   15.000 15.000 

          426 Материјал   14.507 14.507 

          512 Машине и опрема   40.000 40.000 

          515 Нематеријална имовина   2.000 2.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   71.507 71.507 

            
Свега за програмску активност 

0601-0012:   71.507 71.507 

                    

        410   

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада (19)       

          421 Стални трошкови   14.538 14.538 

          423 Услуге по уговору   642.217 642.217 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама   20.000 20.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 410:       

          01 Приходи из буџета       
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13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   676.755 676.755 

            
Свега за програмску активност 

0601-0012:   676.755 676.755 

                    

    0601 0014     Остале комуналне услуге (12)       

      130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање 7.990.000 491.040 8.481.040 

          512 Машине и опрема 395.000 533.719 928.719 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 8.385.000   8.385.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   1.024.759 1.024.759 

          
  

Свега за програмску активност 

0601-0014: 8.385.000 1.024.759 9.409.759 

                    

            Остале комуналне услуге (17)       

        130   Опште услуге       

          511 Зграде и грађевински објекти   216.089 216.089 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   216.089 216.089 

            Функција 130:       

          
  

Свега за програмску активност 

0601-0014:   216.089 216.089 

                    

    0601       

ПРОГРАМ 2 - Комунална 

делатност       

    0601 1001     ПРОЈЕКАТ - Наша кућа (18)       
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        130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање 12.000.000 3.030.758 15.030.758 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 12.000.000   12.000.000 

          13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   3.030.758 3.030.758 

            Свега за пројекат 0601-1001: 12.000.000 3.030.758 15.030.758 

                    

    0601 1002     
ПРОЈЕКАТ - Наше дворишта 

(18)       

        130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 18.569.104 19.569.104 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   18.569.104 18.569.104 

            Функција 130:       

            Свега за пројекат 0601-1002: 1.000.000 18.569.104 19.569.104 

                    

    1502       ПРОГРАМ 4 - Развој туризма       

    1502 0001     

Управљање развојем туризма 

(12)       

        130   Опште услуге       

          512 Машине и опрема 280.000   280.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 280.000   280.000 

          
  

Свега за програмску активност 

1502-0001: 280.000   280.000 
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    0401       

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне 

средине       

    0401 0001     

Управљање заштитом животне 

средине и                                                 

природних вредности (12)       

        130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање       

          511 Зграде и грађевински објекти       

          512 Машине и опрема 900.000   900.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 900.000   900.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0401-0001: 900.000   900.000 

                    

    0401 0001     

Управљање заштитом животне 

средине и                                                 

природних вредности (113)       

        490   
Економски послови 

некфаликовани на другом месту       

          423 Услуге по уговору 1   1 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 1   1 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 3   3 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за програмску активност 3   3 
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0401-0001: 

                    

    0401 0002     
Управљање комуналним 

отпадом (113)       

        490   
Економски послови 

некфаликовани на другом месту       

          423 Услуге по уговору 1   1 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 1   1 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 3   3 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            
Свега за програмску активност 

0401-0002: 3   3 

                    

    0401 0003     

Праћење квалитета елемената 

животне средине (26)       

        490   
Економски послови 

некфаликовани на другом месту       

          423 Услуге по уговору   106.802 106.802 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 490:       

          01 Приходи из буџета       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   106.802 106.802 

            Функција 490:       

            
Свега за програмску активност 

0401-0003:   106.802 106.802 
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    0401 0004     

Заштита природних вредности и 

унапређење подручја са 

природним својствима (113)       

        490   
Економски послови 

некфаликовани на другом месту       

          423 Услуге по уговору 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 1   1 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            
Свега за програмску активност 

0401-0004: 1   1 

                    

    2001       

ПРОГРАМ 8 - Предшколско 

васпитање       

    2001 0001     

Функционисање предшколских 

установа (12)       

        130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање 1.800.000   1.800.000 

          511 Зграде и грађевински објекти 4.510.000   4.510.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 6.310.000   6.310.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            
Свега за програмску активност 

20001-0001: 6.310.000   6.310.000 

                    

    2002       

ПРОГРАМ 9 - Основно 

образовање       

    2002 1001     

Пројекат - Исхрана и смештај 

(113)       

        912   Основно образовање       
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          422 Трошкови путовања 1   1 

          423 Услуге по уговору 1   1 

          426 Материјал 1   1 

          
463 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 1.640.000   1.640.000 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 1   1 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 1   1 

        
  

Извори финансирања за 

функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 1.640.005   1.640.005 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1001: 1.640.005   1.640.005 

                    

    2002 1002     
Пројекат - Текуће поправке 

школа (12)       

        130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање 7.920.000 187.860 8.107.860 

          511 Зграде и грађевински објекти 4.880.000 10.317.254 15.197.254 

          512 Машине и опрема 3.900.000 9.220.751 13.120.751 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 16.700.000   16.700.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   19.725.865 19.725.865 

            Свега за пројекат 2002-1002: 16.700.000 19.725.865 36.425.865 

                    

    2002 1003     Пројекат - Превоз ученика (113)       

        912   Основно образовање       
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          422 Трошкови путовања       

          423 Услуге по уговору 9.030.000   9.030.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 9.030.000   9.030.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1003: 9.030.000   9.030.000 

                    

    2002 1004     

Пројекат - Награде ученицима 

(113)       

        130   Основно образовање       

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 1   1 

          512 Машине и опрема 460.000   460.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 460.001   460.001 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1004: 460.001   460.001 

                    

    2002 1005     

Пројекат - Трансфери школама 

(113)       

        912   Основно образовање       

          
463 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 1   1 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       
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            Свега за пројекат 2002-1005: 1   1 

                    

                    

    2002 1006     

Пројекат - Eлектронски 

дневник  (113-12)       

        130   Основно образовање       

          515 Нематеријална имовина 892.187 400.000 1.292.187 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 892.187   892.187 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   400.000 400.000 

            Свега за пројекат 2002-1006: 892.187 400.000 1.292.187 

                    

    2002 1007     Пројекат - УВ скринови (12)       

        130   Опште услуге       

          512 Машине и опрема 3.500.000   3.500.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 3.500.000   3.500.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1007: 3.500.000   3.500.000 

                    

    2002 1008     Пројекат - Летње учионице (12)       

        130   Опште услуге       

          511 Зграде и грађевински објекти 900.000   900.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 900.000   900.000 
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13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1008: 900.000   900.000 

                    

    2002 1009     

Пројекат -  ОШ "Антон Скала" 

- надоградња (12)       

        130   Опште услуге       

          511 Зграде и грађевински објекти 600.000   600.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 600.000   600.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1009: 600.000   600.000 

                    

    2002 1010     

Пројекат -  ОШ"В. Мишић"  - 

надоградња (12)       

        130   Опште услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање       

          511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000   5.000.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1010: 5.000.000   5.000.000 

                    

    2002 1011     

Пројекат - Додела лап топ 

рачунара (12)       

        130   Опште услуге       

          512 Машине и опрема 8.460.000   8.460.000 
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Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 8.460.000   8.460.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1011: 8.460.000   8.460.000 

                    

    2002 1012     Пројекат - Ђаци прваци (12)       

        130   Опште услуге       

          512 Машине и опрема 1.400.000   1.400.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1.400.000   1.400.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1012: 1.400.000   1.400.000 

                    

    2002 1013     Пројекат - Ђаци генерације (12)       

        130   Опште услуге       

          512 Машине и опрема 1.500.000   1.500.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1.500.000   1.500.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1013: 1.500.000   1.500.000 

                    

    2002 1014     Пројекат - Опрема за школе (12)       

        130   Опште услуге       

          512 Машине и опрема 480.000   480.000 
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Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 480.000   480.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Свега за пројекат 2002-1014: 480.000   480.000 

                    

    2002 1015     

Пројекат - Безбедност 

саобраћаја на путевима (33)       

        912   Основно образовање       

          422 Трошкови путовања   150.000 150.000 

          423 Услуге по уговору   2.750.000 2.750.000 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета   100.000 100.000 

          01 Приходи из буџета       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   3.000.000 3.000.000 

            Свега за пројекат 2002-1015:   3.000.000 3.000.000 

                    

    2003       

ПРОГРАМ 10 - Средње 

образовање       

    2003 0001     Функционисање средњих школа       

        130   Опште услуге (12)       

          425 Текуће поправке и одржавање 1.300.000   1.300.000 

          512 Машине и опрема 2.294.308   2.294.308 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 3.594.308   3.594.308 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

2003-0001: 3.594.308   3.594.308 
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    0901       

ПРОГРАМ 11 - Социјална и 

дечија заштита       

    0901 0001     Социјалне помоћи (113)       

        070   

Социјална помоћ угроженом 

становништву 

некфалификована на другом 

месту       

          423 Услуге по уговору 1   1 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 1   1 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 3   3 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0001: 3   3 

                    

    0901 0001     Социјалне помоћи (111)       

        070   

Социјална помоћ угроженом 

становништву 

некфалификована на другом 

месту     

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета   405.000   

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама       

          
  

Извори финансирања за 

функцију 070:       

          01 Приходи из буџета       
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13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   405.000 405.000 

            Функција 070:       

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0001:   405.000 405.000 

                    

    0901 0002     

Прихватилишта, прихватне 

станице и друге врсте смештаја 

(12)       

        130   Опште услуге        

          425 Текуће поправке и одржавање 1.280.000   1.280.000 

          512 Машине и опрема 210.000   210.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 1.490.000   1.490.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0002: 1.490.000   1.490.000 

                    

    0901 0003     

Подршка социо - хуманитарним 

организацијама (12)       

        130   Опште услуге        

          511 Зграде и грађевински објекти 500.000   500.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 500.000   500.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0003: 500.000   500.000 
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    0901 0004     

Саветодавно-терапијске и 

социјално едукативне услуге 

(113)       

        090   

Социјална заштита 

неквалификована на другом 

месту       

          423 Услуге по уговору 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 1   1 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0004: 1   1 

                    

    0901 0005     Активност Црвеног крста (12)       

        130   Опште услуге        

          425 Текуће поправке и одржавање 2.500.000   2.500.000 

          512 Машине и опрема 333.072   333.072 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 2.833.072   2.833.072 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0005: 2.833.072   2.833.072 

                    

    0901 0005     Активност Црвеног крста (113)       

        090   

Социјална заштита 

неквалификована на другом 

месту       

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 1   1 
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Извори финансирања за 

функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 1   1 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0005: 1   1 

                    

    0901 0006     Дечија заштита (113)       

        090   

Социјална заштита 

неквалификована на другом 

месту       

          423 Услуге по уговору 1   1 

          
463 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 1   1 

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама 1   1 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 3   3 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0006: 3   3 

                    

    0901 0001     Социјалне помоћи (14)       

        090   

Социјална заштита 

неквалификована на другом 

месту       

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета   155.927 155.927 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 090:       

          01 Приходи из буџета       
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13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   155.927 155.927 

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0001:   155.927 155.927 

                    

    0901 0001     Социјалне помоћи (31)       

        410   

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада       

            

Социјална заштита 

неквалификована на другом 

месту       

          

484 

Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока   228.395 228.395 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 410:       

          01 Приходи из буџета       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   228.395 228.395 

          
  

Свега за програмску активност 

0901-0001:   228.395 228.395 

                    

    0901 1001     Пројекат ЛОТ-1 и Лот-4 (28)       

        090   

Социјална заштита 

неквалификована на другом 

месту       

          
481 

Дотације невладиним 

организацијама   4.669 4.669 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 090:       

          01 Приходи из буџета       

          
15 

Неутрошена средства донација из 

претходних година   4.669 4.669 
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Свега за програмску активност 

0901-1001:   4.669 4.669 

                    

    1801       

ПРОГРАМ 12 - Примарна 

здравствена заштита (12)       

    1801 0001     

Функционисање установа 

примарне здравствена заштите       

        130   Опште услуге        

          425 Текуће поправке и одржавање 2.175.000 4.428.380 6.603.380 

          511 Зграде и грађевински објекти 750.000 2.640.056 3.390.056 

          512 Машине и опрема 1.600.000 1.020.494 2.620.494 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 4.525.000   4.525.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   8.088.930 8.088.930 

          
  

Свега за програмску активност 

1801-0001: 4.525.000 8.088.930 12.613.930 

                    

  3.2       
  

ДКЦ МАЈДАН 

      

    1201       ПРОГРАМ 13 - Развој културе       

    1201 0001     

Функционисање локалних 

установа културе (12)       

        130   Опште услуге        

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 2.000.000   2.000.000 

          511 Зграде и грађевински објекти 1.190.000   1.190.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 3.190.000   3.190.000 

          04 Сопствени приходи буџетских       
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корисника 

          
  

Свега за програмску активност 

1201-0001: 3.190.000   3.190.000 

                    

        820   Услуге култура (111)       

          411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 8.261.787   8.261.787 

          
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.254.512   1.254.512 

          414 Социјална давања запосленима       

          415 Накнаде трошкова за запослене 250.000   250.000 

          
416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи       

          421 Стални трошкови 1.090.000   1.090.000 

          422 Трошкови путовања       

          423 Услуге по уговору 1.000.000   1.000.000 

          424 Специјализоване услуге       

          425 Текуће поправке и одржавање       

          426 Материјал 175.856   175.856 

          444 Пратећи трошкови задуживања       

          
465 

Остале донације, дотације и 

трансфери 910.000   910.000 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета       

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали       

          
483 

Новчане казне и пенали по 

решењу судова       

          511 Зграде и грађевински објекти       

          512 Машине и опрема       

          
  

Извори финансирања за 

функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 12.942.155   12.942.155 
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04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника       

          
  

Свега за програмску активност 

1201-0001: 12.942.155   12.942.155 

                    

    1201 0001     

Функционисање локалних 

установа културе (24)       

        820   Услуге култура       

          411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)   790.000 790.000 

          
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца   156.900 156.900 

          414 Социјална давања запосленима   1.000.000 1.000.000 

        415 Накнаде трошкова за запослене   312.000 312.000 

          
416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи   30.000 30.000 

          421 Стални трошкови   860.000 860.000 

          422 Трошкови путовања   10.000 10.000 

          423 Услуге по уговору   3.941.100 3.941.100 

          424 Специјализоване услуге   400.000 400.000 

          425 Текуће поправке и одржавање       

          426 Материјал   250.000 250.000 

          444 Пратећи трошкови задуживања   50.000 50.000 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета       

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали   3.000.000 3.000.000 

          511 Зграде и грађевински објекти   2.000.000 2.000.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 820:       

          01 Приходи из буџета       

          
04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника   12.800.000 12.800.000 
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13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

1201-0001:   12.800.000 12.800.000 

  3.3         
Фонд  "Исидора секулић" 

      

    1201 0001     

Функционисање локалних 

установа културе (111)       

        820   Услуге културе       

          423 Услуге по уговору 269.670   269.670 

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 300.000   300.000 

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 114.286   114.286 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 683.956   683.956 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

            Функција 820:       

          
  

Свега за програмску активност 

1201-0001: 683.956   683.956 

                    

            У К У П Н О  
437.821.691 190.837.475 628.659.166 

                    

                    

            РЕФУНДАЦИЈЕ       

        090   

Социјална заштита 

неквалификована на другом 

месту (23)       

          
472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 30.000   30.000 
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Извори финансирања за 

функцију 090:       

          01 Приходи из буџета 30.000   30.000 

        
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година       

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 30.000   30.000 

                    

        110   

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални 

послови и спољни послови (23)       

          423 Услуге по уговору 1.500.000 540.000 2.040.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 1.500.000   1.500.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   540.000 540.000 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 1.500.000 540.000 2.040.000 

                    

        130   Опште услуге (23)       

          425 Текуће поправке и одржавање 1.600.000 1.571.996 3.171.996 

          426 Материјал 841.588 417.956 1.259.544 

          511 Зграде и грађевински објекти 3.750.000 3.716.925 7.466.925 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 6.191.588   6.191.588 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   5.706.877 5.706.877 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 6.191.588 5.706.877 11.898.465 
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        410   

Општи економски и 

комерцијални послови и 

послови по питању рада (23)       

          
411 

Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 100.000 100.000 200.000 

          
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 60.000 60.000 120.000 

          414 Социјална давања запосленима 8.015.000 4.637.897 12.652.897 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.000.000 530.712 1.530.712 

          421 Стални трошкови 5.579.000 1.656.137 7.235.137 

          423 Услуге по уговору 2.038.000 1.580.779 3.618.779 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 410:       

          01 Приходи из буџета 16.792.000   16.792.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   8.565.525 8.565.525 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 16.792.000 8.565.525 25.357.525 

                    

        912   Основно образовање (23)       

          
463 

Текући трансфери осталим 

нивоима власти 300.000 300.000 600.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 300.000   300.000 

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   300.000 300.000 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001: 300.000 300.000 600.000 

                    

    602       

ПРОГРАМ 15 - Локална 

самоуправа       

    0602 0001     

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина       
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        620   Развој заједнице       

        423 Услуге по уговору   2.500.000 2.500.000 

          425 Текуће поправке и одржавање   5.500.000 5.500.000 

          
482 

Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали   500.000 500.000 

          
  

Извори финансирања за 

функцију 620:       

          
13 

Процењени нераспоређени вишак 

прихода из предходних година   8.500.000 8.500.000 

          
  

Свега за програмску активност 

0602-0001:   8.500.000 8.500.000 

                    

            
У К У П Н О  

24.813.588 23.612.402 48.425.990 

 

 
 

 

III   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен чланом 1. ове Одлуке увећава се за износ средстава која буду пренета у току 2015. 

године из буџета Града и Републике, као и за износ средстава који Општина оствари по основу донација, наменских трансфера и рефундација. Ова 

средства ће се користити на основу акта Председника општине. 

На основу акта Председника општине из става 1. овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење 

расхода-допуна буџета. 

 

Члан 8. 

Износ од 164.267.896 динара који се односи на планирани приход од закупа пословног простора дефинисан је чланом 4. Одлуке о обиму 

средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно Градским општинама у 

2015. години. 

Распоред планираних примања из става 1. овог члана усваја Комисија за инвестиције Већа Градске општине Савски венац. 

 

 

Члан 9. 
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Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 7. ове Одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана 

који доноси Начелник општинске управе. 

Распоред примања врши се по тромесечним плановима за извршење буџета. Тромесечне планове доноси Председник општине и Веће 

Градске општине на предлог Одељења за финансије – Одсека за буџет и трезор. 

Тромесечне планове и месечне квоте за извршење буџета утврдиће Одељење за финансије – Одсек за буџет и трезор на предлог 

корисника буџетских средстава тј. Одсека за финансијско пословање Одељења за финансије. 

 

Члан 10. 

Средства одобрена овом Одлуком, тромесечним и месечним квотама преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских 

корисника на основу финансијских планова. 

 

Члан 11. 

Средства буџета преносиће се буџетским корисницима сразмерно оствареним приходима. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: утврђене законским прописима на постојећем 

нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

 

Члан 12. 

Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председник општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за 

финансије може привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана. 

 

Члан 13. 

Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом којим 

се утрђује буџет Републике Србије. 

 

Члан 14. 

Појединачне исплате распоређене у Посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, 

економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни 

расходи,економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци за нефинансијску имовину 

вршиће се на основу посебних аката Председника општине. 

Ради праћења наменског коришћења средстава са економске класификације класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину, акт Председника 

општине о ангажовању средстава треба да садржи и назнаку одговарајућих програмских средстава. 

Исплате које су планиране изнад планираног оквира за општу потрошњу вршиће се на основу посебних аката Председника општине. 
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Члан 15. 

Накнада одборницима за присуство на седници Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накнадама и другим примањима 

општинских одборника и платама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац која ће регулисати месечну исплату одборницима за 

присуство на седници према подацима које достави Стручна служба Скупштине општине. 

 

Члан 16. 

Исплата зарада запослених вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу Града у 

оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу Републике.  

 

Члан 17. 

Уколико се оствари вишак прихода изнад класичног оквира буџета општине Савски венац који се оствари у току године преноси се у 

следећу годину и користи се за реализацију пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председник општине уз сагласност 

Већа Градске општине и одобрења Скупштине општине Савски венац. 

 

Члан 18. 

Одлуку о промени апропријација доноси Председник општине у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 

бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012).  

Средства текуће буџетске резерве користе се непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године 

покаже да апропријације нису биле довољне. 

Средствима текуће буџетске резерве располаже Председник општине. 

 

Члан 19. 

Буџетска резерва се планира у износу од 2.092.653 динара. 

О употреби текуће буџетске резерве одлучује Председник општине посебним актом на предлог Одељења за финансије у складу са чланом 

70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012). 

 

Члан 20. 

Налоге за пренос средстава и налоге за електронско плаћање из средстава  КРТ-а који припадају директним корисницима буџета, на основу 

ове Одлуке, тромесечних планова и месечних квота потписује Председник општине или лице које овласти Председник општине. 

Налоге за електронскоплаћање средстава са подрачуна КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета на основу ове Одлуке, 

тромесечних планова и месечних квота потписује овлашћено лице индиректних корисника буџета градске општине Савски венац. 

 

Члан 21. 
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Одељење за финансије Градске општине Савски венац обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, 

односно у  року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Председника општине и Веће Градске општине. 

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана Председник општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај 

Скупштини општине у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012). 

 

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију и доставе податке на основу 

којих се врши финансирање њихових издатака. 

Одељење за финансије може остварити увид у документацију и промет на рачунима преко којих се врши финансирање издатака буџетских 

корисника. 

 

Члан 23. 

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012) Председник општине може 

у току године, на предлог Одељења за финансије извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода за износ који се 

умањује. 

 

Члан 24. 

У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, буџет Општине може привремено позајмити средства са подрачуна 

за редовно пословање директних, односно индиректних корисника буџета Општине, односно са Консолидованог рачуна трезора Општине, 

преносом средстава са рачуна за интерне позајмице. 

 

Члан 25. 

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стандардни 

класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Председник општине и Веће Градске општине ће извршити одговарајуће измене ове 

Одлуке на предлог Одељења за финансије. 

 

Члан 26. 

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31.12.2014.године средства која нису 

утрошена за финансирање расхода и издатака у 2014.години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Савски 

венац за 2014годину, закључно са 31.12.2014.године. 

 

Члан 27. 
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У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар 

надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник 

РС“ бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то :  

- 100 запослених у локалној администрацији на неодређено време,  

- 10 запослених у локалној администрацији на одређено време,  

- 7 запослених на неодређено време у установи културе, 

- 17 запослених на неодређено време у јавном предузећу и 

- 1 запослен на одређено време у јавном предузећу. 

 

Члан 28. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од 01.01.2015. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: 06-1-19.3/201-I-01 од 30.12.2014.године 

Б е о г р а д 

 

       

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Ненад Константиновић,с.р. 

 

 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Скупштине 

 

Ненад Прелић 
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Скупштинa Градске општине Савски венац на 27. седници, одржаној 30. децембра 2015. године, на основу  Одлуке о обиму средстава за 

вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно Градским општинама у 2016. години 

(„Сл. лист града Београда“, бр. 81/15) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 

36/13) донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016 ГОДИНУ 

 

 

 

I   ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2015 годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од  569.516.805 

динара. 

Обим средстава за наменску и општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2016 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 2016 години 

утврђују се у укупном износу од 415.083.275 динара и исказани су у ставу jедан овог члана. 

Обим планираних прихода од закупа пословног простора у износу од 69.583.255  динара и средства за општу потрошњу у износу од 

345.500.020 динaрa исказани су у ставу јадан овог члана. 

У овом ставу исказана су и  средства осталих извора у укупном износу 18.115.643 динара.Такође у овом ставу су исказана и процрњена 

пренета средства из ранијих година и износу 136.317.887 динара.  

 

Члан 2. 

 

Примања буџета општине Савски венац из члана један ове Одлуке за 2016 годину утврђена су Одлуком о обиму средстава за вршење 

послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања које припадају Граду, односно Градским општинама у 2016  години. 

Укупна примања из става један овог члана увећавају се за износ планираних средстава из осталих извора и процењених пренетих 

неутрошених средстава буџета и пренетих наменских средстава  на дан 31.12.2015 године. 
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 Укупна примања се у 2016 години увећавају  за наменска средства трансферисана из буџета Града и Републике, средстава остварених по 

основу донација и прихода који нису планирани основном одлуком, а у целости припадају градској општини. 

 

 

Члан 3. 

 

У буџетску резерву издваја се 6.000.000 динара. 

 

Члан 4. 

 

Укупан износ који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ЈП „Пословни простор Савски венац“, ДКЦ 

„Мајдан“ и Фонд „Исидора Секулић“ исказани су у посебном делу буџета. 

 

 

Члан 5. 

 
Буџет  градске  општине  Савски венац састоји се од :  

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА 

   I  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (3+7+8+9)     569,516,805 

    УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  (А+Б+В) 7 429,931,640 

   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01  (A+Б) 7 429,931,640 

 A.  ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ 7 360,348,385 

  1. Порез на доходак 711 219,698,360 

           - Порез на зараде 711110 215,033,360 

           - Порез на приходе од самосталних делатности 711120 4,665,000 

2. Порез на имовину 713 89,530,344 

            - Порез на имовину 713 83,793,992 

            - Апсолутна права 713 5,736,352 

3. Порез на добра и услуге 714 4,191,316 

            - Локалне таксе 714 4,191,316 

4.  Трансфери других нивоа власти  733 

              - Трансфери од других нивоа власти (извор 01) 733 
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5. Приходи од имовине 741 17,000,000 

            - Камате (извор 01)  741100 17,000,000 

6. Приходи од продаје добара и услуга 742 12,410,000 

      Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг 742151 7,400,000 

     - Приходи од општинских административних такси (извор 01) 742251 5,000,000 

        - Приходи општинских органа управе  (извор 01) 742351 10,000 

 7.   Новчане казне и одузета имовинска корист  743 170,000 

         - Приходи од новчаних казни  (извор 01) 743351 20,000 

         - Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 150,000 

 8. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 

  9.  Мешовити и неодређени приходи  745 17,348,365 

         - Остали приходи у корист нивоа општине  745151 2,500,000 

                 - Остали прих у корист нивоа општ ДКЦ Мajdan (извор 04) 745151 14,848,365 

Б.  ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ 7   69,583,255 

          - Закуп пословног простора  742152 69,583,255 

B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ (73+742+77) 0 

1. Донације и трансфери  73 0 

 2.  Приход од продаје добара и услуга  (извор 04) 742152 

  3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 77 0 

ПРИМАЊА (8+9+3) 139,585,165 

Примања од продаје нефинансијске имовине   (извор 9) 81 

 Примања од продаје финансијске имовине   (извор 12) 

        -Отплата стамбених кредита 92 3,000,000 

Пренета средства из предходне године.-процена (извор 13) 321 136,317,887 

Неутрошена сред донације из предход год процена (извор  15) 321 267,278 

  

   II   УКУПНИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ  БУЏЕТА (4+5+6) 569,516,805 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 508,384,190 

    1.1. Расходи за запослене 41 209,044,450 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 196,935,543 

    1.3. Отплата камата  и пратећи трошкови задуживања 44 500,000 

    1.4. Донације, дотације и трансфери 45 
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    1.5. Социјална заштита из буџета 47 5,310,000 

    1.6. Остали расходи 48+49 68,737,697 

    1.7.Трансфери 463+464+465 27,856,500 

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 61,132,615 

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 

 III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ            

      УМАЊЕНА  ЗА ИЗНОС  ДАТИХ КРЕДИТА 

  1.   Примања по основу отплате кредита  92 3,000,000 

2.   Износ датих кредита     62 

  IV.    РАЗЛИКА   (1-2) 92-62 3,000,000 

  

   V. БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ 7-(4+5) 139,585,165 

Примарни дефицит -суфицит (7+8-7411)-(4+5-44) 156,085,165 

Укупни фискални резултат 

  VI    ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ   V+IV 

 

136,585,165 

VIII   НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ   ( IV - VI) = - V 

 

139,585,165 

 

 

 

Потребна средства за финансирање процењеног буџетског дефицита и износу 139.585.165 динара планирано је да се обезбеде из процењених 

пренетих средстава из предходне године и примања по основу отплате кредита.  

 

 

 

 

Члан 6. 

 

 

 

 Планирани капитални издаци за 2016 и наредне  године дати су у следећем прегледу :   
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Члан 7. 

 
Укупни приходи и примања буџета планирају  се у следећим износима: 

 

Ек. клас. ПРИХОДИ Буџет 2016. 

   

71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

711111 Порез на зараде 215.033.360 

711120 Порез на приходе од самосталних делатности 4.665.000 

713120 Порез на имовину 83.793.992 

713423 Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима 5.736.352 

714110 Порези на додату вредност 4.191.316 

 СВЕГА 71 : 313.420.020 

74 ДРУГИ ПРИХОДИ  

741151 Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака 17.000.000 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист нивоа општина 7.400.000 

742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 69.583.255 

742251 Општинске административне таксе 5.000.000 
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        742351 Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, организације и службе 10.000 

743351 Приходи од новчаних казни 20.000 

743353 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 150.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 2.500.000 

745151 Сопствена средства ДКЦ Мајдан 14.848.365 

  СВЕГА 74 : 116.511.620 

92 Примања од продаје финансијске имовине 

 
 921651  Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина 3.000.000 

 

СВЕГА 92: 3.000.000 

  

  
321121 Пренета средства из претходне године 136.585.165 

    

 

  УКУПНИ ПРИХОДИ: 569.516.805 

 

 
Члан 8. 

 
Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су и распоређени су у следећим износима: 
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Ек.клас. ОПИС Средства буџета 

4 Текући расходи 508.384.190

41 Расходи за запослене 209.044.450

411 Плате, додаци и накнаде запослених 162.884.666

412 Социјални доприноси на терет послодавца 29.001.544

413 Накнаде у натури 6.300.000

414 Социјална давања запосленима 8.518.240

415 Накнада трошкова за запослене 840.000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000

42 Коришћење услуга и роба 196.935.543

421 Стални трошкови 32.882.650

422 Трошкови путовања 2.404.660

423 Услуге по уговору 72.679.492

424 Специјализоване услуге 5.547.115

425 Текуће поправке и одржавање 73.558.750

426 Материјал 9.862.876

44 Пратећи трошкови задуживања 500.000

444 Пратећи трошкови задуживања 500.000

46 Донације дотације и трансфери 27.856.500

463 Трансфери осталим нивоима власти 3.920.000

465 Дотације Републици по закону 23.936.500

47 Социјално осигурање и социјална заштита 5.310.000
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472 Накнаде за социјалну заштиту 5.310.000

48 Остали расходи 62.737.697

481 Дотације невладиним организацијама 3.347.697

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 44.100.000

483 Новчане казне и пенали 15.290.000

49 Средства резерве 6.000.000

499 Средства резерве 6.000.000

49911 Стална резерва 100.000

49912 Текућа резерва 5.900.000

5 Издаци за нефинансијску имовину 61.132.615

51 Основна средства 61.132.615

511 Зграде и грађевински објекти 36.771.365

512 Машине и опрема 20.881.250

515 Нематеријална имовина 3.480.000

 Укупни расходи: 569.516.805

 

 
 

Члан 9. 

 Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима : 
 

Функција Функционална класификација Средства буџета 

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификованом на другом месту 2.230.000

090 Социјална заштита некласификованом на другом месту 2.900.000

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 63.429.942
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130 Опште услуге 123.942.115

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 500.000

330 Судови 11.050.680

410 Општи економски и комерцијални послови 198.660.793

473  Туризам 800.000

490 Економски послови некласификовани на другом месту 1.200.000

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 645.820

620 Развој заједнице 100.300.000

810 Услуге рекреације и спорта 1.616.697

820 Услуге културе 39.860.758

912 Основно образовање 22.380.000

УКУПНО 569.516.805
 

 

 

 

 

 

 

II   ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 10. 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2016 годину у износу од  569.516.805    динара распоређују се по 

корисницима – носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.  
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Позиција одлуке о буџету 

 План извор 01 

Средства из 

осталих извора Укупна средства 

1      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0 0 0 

  0602    Локална самоуправа 0 0 0 
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  0602-0001    Функ локалне самоуправе и градских општина 0 0 0 

   110   Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и 

спољни послови 

0 0 0 

    411  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3,465,000 0 3,465,000 

    412  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 618,624 0 618,624 

    414  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 122,240 0 122,240 

    421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 900,000 0 900,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8,934,000 0 8,934,000 

    465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 456,000 0 456,000 

    481  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000 0 500,000 

    499  Средства резерве 6,000,000 0 6,000,000 

      Извори финансирања за функцију 110 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 20,995,864 0 20,995,864 

      Укупно за функцију 110 20,995,864 0 20,995,864 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 20,995,864 0 20,995,864 

      Укупно за програмску активност 0602-0001 20,995,864 0 20,995,864 

      Извори финансирања за програм 0602 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 20,995,864 0 20,995,864 

      Укупно за програм 0602 20,995,864 0 20,995,864 

      Извори финансирања за раздео 1 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 20,995,864 0 20,995,864 

      Укупно за раздео 1 20,995,864 0 20,995,864 

2      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК 0 0 0 

  0401    Заштита животне средине 0 0 0 

  0401-1002    Пројекат МИЛД 0 0 0 

   110   Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и 

спољни послови 

0 0 0 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0 267,278 267,278 

      Извори финансирања за функцију 110 0 0 0 

     15 Неутрошена средства донације из претходних година 0 267,278 267,278 

      Укупно за функцију 110 0 267,278 267,278 

      Извори финансирања за пројекат 0401-1002 0 0 0 

     15 Неутрошена средства донације из претходних година 0 267,278 267,278 

      Укупно за пројекат 0401-1002 0 267,278 267,278 

      Извори финансирања за програм 0401 0 0 0 

     15 Неутрошена средства донације из претходних година 0 267,278 267,278 

      Укупно за програм 0401 0 267,278 267,278 

  0602    Локална самоуправа 0 0 0 
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  0602-0001    Функ локалне самоуправе и градских општина 0 0 0 

   110   Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и 

спољни послови 

0 0 0 

    411  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 19,200,000 0 19,200,000 

    412  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3,436,800 0 3,436,800 

    414  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 680,000 0 680,000 

    422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 500,000 0 500,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 580,000 0 580,000 

    465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2,520,000 0 2,520,000 

      Извори финансирања за функцију 110 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 26,916,800 0 26,916,800 

      Укупно за функцију 110 26,916,800 0 26,916,800 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 26,916,800 0 26,916,800 

      Укупно за програмску активност 0602-0001 26,916,800 0 26,916,800 

      Извори финансирања за програм 0602 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 26,916,800 0 26,916,800 

      Укупно за програм 0602 26,916,800 0 26,916,800 

      Извори финансирања за раздео 2 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 26,916,800 0 26,916,800 

     15 Неутрошена средства донације из претходних година 0 267,278 267,278 

      Укупно за раздео 2 26,916,800 267,278 27,184,078 

3      OПШТИНСКА УПРАВА 0 0 0 

  0401    Заштита животне средине 0 0 0 

  0401-0003    Праћење квалитета елемената животне средине 0 0 0 

   560   Заштита животне средине-некласификована на другом месту 0 0 0 

    421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 20,000 0 20,000 

    422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30,000 0 30,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 146,000 0 146,000 

    426  МАТЕРИЈАЛ 10,000 0 10,000 

    481  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 300,000 0 300,000 

      Извори финансирања за функцију 560 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 506,000 0 506,000 

      Укупно за функцију 560 506,000 0 506,000 

      Извори финансирања за програмску активност 0401-0003 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 506,000 0 506,000 

      Укупно за програмску активност 0401-0003 506,000 0 506,000 

  0401-0004    Зашт природ вред и унапр подручја са природ свој 0 0 0 
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   560   Заштита животне средине-некласификована на другом месту 0 0 0 

    421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10,000 0 10,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 86,800 0 86,800 

    426  МАТЕРИЈАЛ 43,020 0 43,020 

      Извори финансирања за функцију 560 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 139,820 0 139,820 

      Укупно за функцију 560 139,820 0 139,820 

      Извори финансирања за програмску активност 0401-0004 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 139,820 0 139,820 

      Укупно за програмску активност 0401-0004 139,820 0 139,820 

      Извори финансирања за програм 0401 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 645,820 0 645,820 

      Укупно за програм 0401 645,820 0 645,820 

  0601    Комунална делатност 0 0 0 

  0601-0012    Одржавање самбених зграда 0 0 0 

   410   Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада 

0 0 0 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0 11,367 11,367 

      Извори финансирања за функцију 410 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 11,367 11,367 

      Укупно за функцију 410 0 11,367 11,367 

      Извори финансирања за програмску активност 0601-0012 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 11,367 11,367 

      Укупно за програмску активност 0601-0012 0 11,367 11,367 

  0601-0014    Остале комуналне услуге 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 19,000,000 19,000,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 19,000,000 19,000,000 

      Укупно за функцију 130 0 19,000,000 19,000,000 

      Извори финансирања за програмску активност 0601-0014 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 19,000,000 19,000,000 

      Укупно за програмску активност 0601-0014 0 19,000,000 19,000,000 

  0601-1001    Пројекат Наша кућа 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 1,000,000 1,000,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,000,000 1,000,000 
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      Укупно за функцију 130 0 1,000,000 1,000,000 

      Извори финансирања за пројекат 0601-1001 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,000,000 1,000,000 

      Укупно за пројекат 0601-1001 0 1,000,000 1,000,000 

      Извори финансирања за програм 0601 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 20,011,367 20,011,367 

      Укупно за програм 0601 0 20,011,367 20,011,367 

  0602    Локална самоуправа 0 0 0 

  0602-0001    Функ локалне самоуправе и градских општина 0 0 0 

   090   Социјална заштита некласификована на другом месту 0 0 0 

    472  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 500,000 0 500,000 

      Извори финансирања за функцију 090 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

      Укупно за функцију 090 500,000 0 500,000 

   110   Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и 

спољни послови 

0 0 0 

    483  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1,000,000 14,000,000 15,000,000 

      Извори финансирања за функцију 110 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000 

     12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0 1,500,000 1,500,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 12,500,000 12,500,000 

      Укупно за функцију 110 1,000,000 14,000,000 15,000,000 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    424  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0 5,347,115 5,347,115 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 19,415,000 19,415,000 

    426  МАТЕРИЈАЛ 6,900,000 1,075,000 7,975,000 

    482  ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 0 100,000 100,000 

    511  ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0 8,200,000 8,200,000 

    512  МАШИНЕ И ОПРЕМА 0 5,550,000 5,550,000 

    515  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0 2,880,000 2,880,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 6,900,000 0 6,900,000 

     12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0 1,500,000 1,500,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 41,067,115 41,067,115 

      Укупно за функцију 130 6,900,000 42,567,115 49,467,115 

   180   Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 0 0 0 

    444  ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 500,000 0 500,000 

      Извори финансирања за функцију 180 0 0 0 
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     01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

      Укупно за функцију 180 500,000 0 500,000 

   410   Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада 

0 0 0 

    411  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 107,011,277 0 107,011,277 

    412  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 19,155,019 0 19,155,019 

    413  НАКНАДЕ У НАТУРИ 5,750,000 0 5,750,000 

    414  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 5,985,000 0 5,985,000 

    416  НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1,500,000 0 1,500,000 

    421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 22,303,970 2,000,000 24,303,970 

    422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1,347,000 217,660 1,564,660 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14,862,000 2,000,000 16,862,000 

    465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 16,517,500 0 16,517,500 

      Извори финансирања за функцију 410 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 194,431,766 0 194,431,766 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 4,217,660 4,217,660 

      Укупно за функцију 410 194,431,766 4,217,660 198,649,426 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 203,331,766 0 203,331,766 

     12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0 3,000,000 3,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 57,784,775 57,784,775 

      Укупно за програмску активност 0602-0001 203,331,766 60,784,775 264,116,541 

  0602-0007    Канцеларија за младе 0 0 0 

   490   Економски послови некласификовани на другом месту 0 0 0 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300,000 0 300,000 

    472  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 900,000 0 900,000 

      Извори финансирања за функцију 490 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,200,000 0 1,200,000 

      Укупно за функцију 490 1,200,000 0 1,200,000 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0007 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,200,000 0 1,200,000 

      Укупно за програмску активност 0602-0007 1,200,000 0 1,200,000 

  0602-1001    Реконструкција "Сењачки биоскоп" 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    511  ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4,900,000 1,500,000 6,400,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 4,900,000 0 4,900,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,500,000 1,500,000 
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      Укупно за функцију 130 4,900,000 1,500,000 6,400,000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 4,900,000 0 4,900,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,500,000 1,500,000 

      Укупно за пројекат 0602-1001 4,900,000 1,500,000 6,400,000 

  0602-1002    "Старит хаб" у Савској улици 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    511  ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4,900,000 0 4,900,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 4,900,000 0 4,900,000 

      Укупно за функцију 130 4,900,000 0 4,900,000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1002 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 4,900,000 0 4,900,000 

      Укупно за пројекат 0602-1002 4,900,000 0 4,900,000 

  0602-1003    Установа спорта "Савски венац" 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    511  ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500,000 0 500,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

      Укупно за функцију 130 500,000 0 500,000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1003 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

      Укупно за пројекат 0602-1003 500,000 0 500,000 

      Извори финансирања за програм 0602 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 214,831,766 0 214,831,766 

     12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0 3,000,000 3,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 59,284,775 59,284,775 

      Укупно за програм 0602 214,831,766 62,284,775 277,116,541 

  0901    Социјална и дечја заштита 0 0 0 

  0901-0001    Социјална помоћ 0 0 0 

   070   Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 

0 0 0 

    472  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 500,000 1,730,000 2,230,000 

      Извори финансирања за функцију 070 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,730,000 1,730,000 

      Укупно за функцију 070 500,000 1,730,000 2,230,000 

   090   Социјална заштита некласификована на другом месту 0 0 0 
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    472  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0 900,000 900,000 

      Извори финансирања за функцију 090 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 900,000 900,000 

      Укупно за функцију 090 0 900,000 900,000 

      Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 2,630,000 2,630,000 

      Укупно за програмску активност 0901-0001 500,000 2,630,000 3,130,000 

  0901-0003    Подршка социо-хуманитарним организацијама 0 0 0 

   090   Социјална заштита некласификована на другом месту 0 0 0 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500,000 0 500,000 

    481  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000 0 500,000 

      Извори финансирања за функцију 090 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000 

      Укупно за функцију 090 1,000,000 0 1,000,000 

   110   Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и 

спољни послови 

0 0 0 

    481  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 250,000 0 250,000 

      Извори финансирања за функцију 110 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 250,000 0 250,000 

      Укупно за функцију 110 250,000 0 250,000 

      Извори финансирања за програмску активност 0901-0003 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,250,000 0 1,250,000 

      Укупно за програмску активност 0901-0003 1,250,000 0 1,250,000 

  0901-0005    Активности црвеног крста 0 0 0 

   090   Социјална заштита некласификована на другом месту 0 0 0 

    481  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000 0 500,000 

      Извори финансирања за функцију 090 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

      Укупно за функцију 090 500,000 0 500,000 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 2,500,000 2,500,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 2,500,000 2,500,000 

      Укупно за функцију 130 0 2,500,000 2,500,000 

      Извори финансирања за програмску активност 0901-0005 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 2,500,000 2,500,000 
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      Укупно за програмску активност 0901-0005 500,000 2,500,000 3,000,000 

      Извори финансирања за програм 0901 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 2,250,000 0 2,250,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 5,130,000 5,130,000 

      Укупно за програм 0901 2,250,000 5,130,000 7,380,000 

  1201    Развој културе 0 0 0 

  1201-0001    Функционисанје локалних установа културе 0 0 0 

   820   Услуге културе 0 0 0 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 415,758 0 415,758 

    481  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 475,000 0 475,000 

      Извори финансирања за функцију 820 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 890,758 0 890,758 

      Укупно за функцију 820 890,758 0 890,758 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 890,758 0 890,758 

      Укупно за програмску активност 1201-0001 890,758 0 890,758 

      Извори финансирања за програм 1201 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 890,758 0 890,758 

      Укупно за програм 1201 890,758 0 890,758 

  1301    Развој спорта и омладине 0 0 0 

  1301-0002    Подр предшк, шк и рекреат спорту и масов физ кул 0 0 0 

   810   Услуге рекреације и спорта 0 0 0 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 374,000 0 374,000 

    463  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 420,000 0 420,000 

    481  ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 822,697 0 822,697 

      Извори финансирања за функцију 810 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,616,697 0 1,616,697 

      Укупно за функцију 810 1,616,697 0 1,616,697 

      Извори финансирања за програмску активност 1301-0002 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,616,697 0 1,616,697 

      Укупно за програмску активност 1301-0002 1,616,697 0 1,616,697 

  1301-0003    Одржавање спортске инфраструктуре 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 343,750 0 343,750 

    463  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 408,255 1,091,745 1,500,000 

    512  МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,031,250 0 1,031,250 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,783,255 0 1,783,255 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,091,745 1,091,745 

      Укупно за функцију 130 1,783,255 1,091,745 2,875,000 

      Извори финансирања за програмску активност 1301-0003 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 1,783,255 0 1,783,255 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,091,745 1,091,745 

      Укупно за програмску активност 1301-0003 1,783,255 1,091,745 2,875,000 

      Извори финансирања за програм 1301 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 3,399,952 0 3,399,952 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 1,091,745 1,091,745 

      Укупно за програм 1301 3,399,952 1,091,745 4,491,697 

  1502    Развој туризма 0 0 0 

  1502-0001    Управљање развојем туризма 0 0 0 

   473   Туризам 0 0 0 

    422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100,000 0 100,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 318,000 0 318,000 

      Извори финансирања за функцију 473 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 418,000 0 418,000 

      Укупно за функцију 473 418,000 0 418,000 

      Извори финансирања за програмску активност 1502-0001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 418,000 0 418,000 

      Укупно за програмску активност 1502-0001 418,000 0 418,000 

  1502-0002    Туристичка промоција 0 0 0 

   473   Туризам 0 0 0 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 382,000 0 382,000 

      Извори финансирања за функцију 473 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 382,000 0 382,000 

      Укупно за функцију 473 382,000 0 382,000 

      Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 382,000 0 382,000 

      Укупно за програмску активност 1502-0002 382,000 0 382,000 

      Извори финансирања за програм 1502 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 800,000 0 800,000 

      Укупно за програм 1502 800,000 0 800,000 

  2001    Предшколско васпитање 0 0 0 

  2001-0001    Функционисање предшколских установа 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 4,300,000 4,300,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 4,300,000 4,300,000 

      Укупно за функцију 130 0 4,300,000 4,300,000 

      Извори финансирања за програмску активност 2001-0001 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 4,300,000 4,300,000 

      Укупно за програмску активност 2001-0001 0 4,300,000 4,300,000 

      Извори финансирања за програм 2001 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 4,300,000 4,300,000 

      Укупно за програм 2001 0 4,300,000 4,300,000 

  2002    Основно образовање 0 0 0 

  2002-1001    Пројекат исхрана и смештај деце 0 0 0 

   912   Основно образовање 0 0 0 

    463  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 2,000,000 0 2,000,000 

      Извори финансирања за функцију 912 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000 

      Укупно за функцију 912 2,000,000 0 2,000,000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000 

      Укупно за пројекат 2002-1001 2,000,000 0 2,000,000 

  2002-1002    Пројекат текуће поправке школа 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 16,100,000 16,100,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 16,100,000 16,100,000 

      Укупно за функцију 130 0 16,100,000 16,100,000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1002 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 16,100,000 16,100,000 

      Укупно за пројекат 2002-1002 0 16,100,000 16,100,000 

  2002-1003    Пројекат превоз ученика 0 0 0 

   912   Основно образовање 0 0 0 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 16,700,000 0 16,700,000 

      Извори финансирања за функцију 912 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 16,700,000 0 16,700,000 

      Укупно за функцију 912 16,700,000 0 16,700,000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1003 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 16,700,000 0 16,700,000 

      Укупно за пројекат 2002-1003 16,700,000 0 16,700,000 

  2002-1004    Пројекат награде 0 0 0 

   912   Основно образовање 0 0 0 
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    472  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 480,000 0 480,000 

      Извори финансирања за функцију 912 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 480,000 0 480,000 

      Укупно за функцију 912 480,000 0 480,000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1004 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 480,000 0 480,000 

      Укупно за пројекат 2002-1004 480,000 0 480,000 

  2002-1006    Пројекат остало 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    515  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0 400,000 400,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 400,000 400,000 

      Укупно за функцију 130 0 400,000 400,000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1006 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 400,000 400,000 

      Укупно за пројекат 2002-1006 0 400,000 400,000 

  2002-1011    Додела лап топва 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    512  МАШИНЕ И ОПРЕМА 0 13,500,000 13,500,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 13,500,000 13,500,000 

      Укупно за функцију 130 0 13,500,000 13,500,000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1011 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 13,500,000 13,500,000 

      Укупно за пројекат 2002-1011 0 13,500,000 13,500,000 

  2002-1015    Безбедност саобраћајана путевима 0 0 0 

   912   Основно образовање 0 0 0 

    422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0 200,000 200,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0 3,000,000 3,000,000 

      Извори финансирања за функцију 912 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 3,200,000 3,200,000 

      Укупно за функцију 912 0 3,200,000 3,200,000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1015 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 3,200,000 3,200,000 

      Укупно за пројекат 2002-1015 0 3,200,000 3,200,000 

      Извори финансирања за програм 2002 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 19,180,000 0 19,180,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 33,200,000 33,200,000 
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      Укупно за програм 2002 19,180,000 33,200,000 52,380,000 

  2003    Средње образовање 0 0 0 

  2003-0001    Функционисање средњих школа 0 0 0 

   130   Опште услуге 0 0 0 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 3,000,000 3,000,000 

      Извори финансирања за функцију 130 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 3,000,000 3,000,000 

      Укупно за функцију 130 0 3,000,000 3,000,000 

      Извори финансирања за програмску активност 2003-0001 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 3,000,000 3,000,000 

      Укупно за програмску активност 2003-0001 0 3,000,000 3,000,000 

      Извори финансирања за програм 2003 0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 3,000,000 3,000,000 

      Укупно за програм 2003 0 3,000,000 3,000,000 

      Извори финансирања за 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 241,998,296 0 241,998,296 

     12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0 3,000,000 3,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0   126,017,887 126,017,887 

      Укупно за 241,998,296 129,017,887 371,016,183 

 3.1     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ" 0 0 0 

  0602    Локална самоуправа 0 0 0 

  0602-0001    Функ локалне самоуправе и градских општина 0 0 0 

   620   Развој заједнице 0 0 0 

    411  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 18,588,389 0 18,588,389 

    412  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3,327,322 0 3,327,322 

    414  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 370,000 0 370,000 

    415  НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 690,000 0 690,000 

    421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,200,000 0 2,200,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 9,604,289 0 9,604,289 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4,700,000 3,000,000 7,700,000 

    426  МАТЕРИЈАЛ 1,400,000 0 1,400,000 

    465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2,380,000 0 2,380,000 

    482  ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 41,240,000 0 41,240,000 

    483  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 200,000 0 200,000 

    511  ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4,300,000 7,300,000 11,600,000 

    512  МАШИНЕ И ОПРЕМА 800,000 0 800,000 

    515  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 200,000 0 200,000 

      Извори финансирања за функцију 620 0 0 0 
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     01 Приходи из буџета 90,000,000 0 90,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 10,300,000 10,300,000 

      Укупно за функцију 620 90,000,000 10,300,000 100,300,000 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 90,000,000 0 90,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 10,300,000 10,300,000 

      Укупно за програмску активност 0602-0001 90,000,000 10,300,000 100,300,000 

      Извори финансирања за програм 0602 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 90,000,000 0 90,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 10,300,000 10,300,000 

      Укупно за програм 0602 90,000,000 10,300,000 100,300,000 

      Извори финансирања за главу 3.1 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 90,000,000 0 90,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 10,300,000 10,300,000 

      Укупно за главу 3.1 90,000,000 10,300,000 100,300,000 

 3.2     ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН" 0 0 0 

  1201    Развој културе 0 0 0 

  1201-0001    Функционисанје локалних установа културе 0 0 0 

   820   Услуге културе 0 0 0 

    411  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 6,550,000 150,000 6,700,000 

    412  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 996,099 50,000 1,046,099 

    413  НАКНАДЕ У НАТУРИ 550,000 0 550,000 

    414  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,080,000 0 1,080,000 

    415  НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0 150,000 150,000 

    421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2,629,680 2,809,000 5,438,680 

    422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0 10,000 10,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,000,000 10,698,000 13,698,000 

    425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0 200,000 200,000 

    426  МАТЕРИЈАЛ 175,856 259,000 434,856 

    465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 970,000 61,000 1,031,000 

    482  ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 2,500,000 200,000 2,700,000 

    483  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 0 90,000 90,000 

    511  ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5,000,000 171,365 5,171,365 

      Извори финансирања за функцију 820 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 23,451,635 0 23,451,635 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 14,848,365 14,848,365 

      Укупно за функцију 820 23,451,635 14,848,365 38,300,000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 0 0 0 
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     01 Приходи из буџета 23,451,635 0 23,451,635 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 14,848,365 14,848,365 

      Укупно за програмску активност 1201-0001 23,451,635 14,848,365 38,300,000 

      Извори финансирања за програм 1201 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 23,451,635 0 23,451,635 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 14,848,365 14,848,365 

      Укупно за програм 1201 23,451,635 14,848,365 38,300,000 

      Извори финансирања за главу 3.2 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 23,451,635 0 23,451,635 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 14,848,365 14,848,365 

      Укупно за главу 3.2 23,451,635 14,848,365 38,300,000 

 3.3     ФОНД "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 0 0 0 

  1201    Развој културе 0 0 0 

  1201-0001    Функционисанје локалних установа културе 0 0 0 

   820   Услуге културе 0 0 0 

    421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10,000 0 10,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300,000 0 300,000 

    472  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 300,000 0 300,000 

    482  ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 60,000 0 60,000 

      Извори финансирања за функцију 820 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 670,000 0 670,000 

      Укупно за функцију 820 670,000 0 670,000 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 670,000 0 670,000 

      Укупно за програмску активност 1201-0001 670,000 0 670,000 

      Извори финансирања за програм 1201 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 670,000 0 670,000 

      Укупно за програм 1201 670,000 0 670,000 

      Извори финансирања за главу 3.3 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 670,000 0 670,000 

      Укупно за главу 3.3 670,000 0 670,000 

      Извори финансирања за раздео 3 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 356,119,931 0 356,119,931 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 14,848,365 14,848,365 

     12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0 3,000,000 3,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 136,317,887 136,317,887 

      Укупно за раздео 3 356,119,931 154,166,252 510,286,183 

4      ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0 0 0 
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  0602    Локална самоуправа 0 0 0 

  0602-0004    Општинско јавно правобанилаштво 0 0 0 

   330   Судови 0 0 0 

    411  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 7,920,000 0 7,920,000 

    412  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1,417,680 0 1,417,680 

    414  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 281,000 0 281,000 

    423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 200,000 0 200,000 

    424  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200,000 0 200,000 

    465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1,032,000 0 1,032,000 

      Извори финансирања за функцију 330 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 11,050,680 0 11,050,680 

      Укупно за функцију 330 11,050,680 0 11,050,680 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 11,050,680 0 11,050,680 

      Укупно за програмску активност 0602-0004 11,050,680 0 11,050,680 

      Извори финансирања за програм 0602 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 11,050,680 0 11,050,680 

      Укупно за програм 0602 11,050,680 0 11,050,680 

      Извори финансирања за раздео 4 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 11,050,680 0 11,050,680 

      Укупно за раздео 4 11,050,680 0 11,050,680 

      Извори финансирања укупно 0 0 0 

     01 Приходи из буџета 415,083,275 0 415,083,275 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 14,848,365 14,848,365 

     12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0 3,000,000 3,000,000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 136,317,887 136,317,887 

     15 Неутрошена средства донације из претходних година 0 267,278 267,278 

      УКУПНО 415,083,275 154,433,530 569,516,805 

 

 

 

III  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 11. 

Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен чланом 1. ове Одлуке увећава се за износ средстава који Општина оствари по основу 

донација и наменских трансфера. Ова средства ће се користити на основу акта Председника општине. 
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На основу акта Председника општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење 

расхода. 

 

Члан 12. 

Износ од 69.583.255 динара који се односи на планирани приход од закупа пословног простора дефинисан је чланом 1. Одлуке о обиму 

средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно Градским општинама у 

2016  години. 

Распоред планираних примања из става један овог члана усваја комисија за инвестиције већа градске општине Савски венац. 

 

  Члан 13. 

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. ове Одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана 

који доноси Начелник општинске управе. 

Распоред примања врши се по тромесечним квотама  за извршење буџета. Тромесечне квоте доноси Председник општине и Веће Градске 

општине на предлог Одељења за финансије.  

 

Члан 14. 

Средства одобрена овом Одлуком, и тромесечним квотама преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на 

основу финансијских планова. 

 

Члан 15. 

Средства буџета преносиће се буџетским корисницима сразмерно оствареним приходима. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: утврђене законским прописима на постојећем 

нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

 

 

 

Члан 16. 

Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председник општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за 

финансије може привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана. 

 

Члан 17. 

Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом којим 

се утрђује буџет Републике Србије. 
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Члан 18. 

Појединачне исплате распоређене у Посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, 

економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни 

расходи, економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци за нефинансијску имовину 

вршиће се на основу посебних аката Председника општине. 

Ради праћења наменског коришћења средстава са економске класификације класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину, акт Председника 

општине о ангажовању средстава треба да садржи и назнаку одговарајућих програмских средстава.  

 

Члан 19. 

Накнада одборницима за присуство на седници Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накнадама и другим примањима 

општинских одборника и платама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац, која ће регулисати месечну исплату одборницима за 

присуство на седници према подацима које достави стручна служба Скупштине општине. 

 

Члан 20. 

Исплата зарада запослених вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у 

оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу Републике.  

 

Члан 21. 

Уколико се у току године оствари вишак прихода изнад класичног оквира буџета општине Савски венац, средства ће се  пренети у следећу 

годину и користити се за реализацију пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председник општине, уз сагласност Већа 

градске општине и одобрења Скупштине општине Савски венац. 

Члан 22. 

Средства текуће буџетске резерве 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 употреби текуће буџетске резерве одлучује Председник општине посебним актом на предлог Одељења за финансије у складу са Законом 

о буџетском систему.                                                                    

 

Члан 23. 

Налоге за пренос средстава и налоге за електронско плаћање из средстава  КРТ-а који припадају директним корисницима буџета, на основу 

ове Одлуке, и тромесечних квота потписује Председник општине или лице које овласти Председник општине. 

Налоге за електронско плаћање средстава са подрачуна КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета на основу ове Одлуке, и 

тромесечних квота потписује овлашћено лице индиректних корисника буџета градске општине Савски венац. 
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Члан 24. 

Одељење за финансије Градске општине Савски венац обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, 

односно у  року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Председника општине и Веће Градске општине. 

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председник општине и Веће Градске општине усваја и доставља 

извештај Скупштини општине у складу са Законом о буџетском систему.  

 

Члан 25. 

Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију и доставе податке на основу 

којих се врши финансирање њихових издатака. 

Одељење за финансије може остварити увид у документацију и промет на рачунима преко којих се врши финансирање издатака буџетских 

корисника. 

 

Члан 26. 

У складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

испр.,108/3013 и 142/2014 ) Председник општине може у току године, на предлог Одељења за финансије извршити преусмеравање апропријација 

одобрених на име одређених расхода за износ који се умањује. 

 

Члан 27. 

У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, буџет Општине може привремено позајмити средства са подрачуна 

за редовно пословање директних, односно индиректних корисника буџета општине, односно са консолидованог рачуна трезора општине, 

преносом средстава са рачуна за интерне позајмице. 

 

Члан 28. 

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стандардни 

класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Председник општине и Веће Градске општине ће извршити одговарајуће измене ове 

Одлуке на предлог одељења за финансије. 

 

Члан 29. 

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31.12.2016 године средства која нису 

утрошена за финансирање расхода и издатака у 2016 години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о измени и допуни одлуке о 

буџету општине Савски венац за 2016 годину, закључно са 31.12.2016 године. 

 



 

223 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

Члан 30. 

У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016 годину и пројекцијама за 2017 и 2018 годину, које је донео министар 

надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013 и 142/2014), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној 

администрацији („Службени гласник РС“ бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на 

неодређено и одређено време, и то :  

- 106 запослених на неодређено време у  органиима и организације локалне власти  

- 36 запослених  на одређено време. Од тога 9 изабраних лица, 10 постављених лица и 17 запослених радника.  

- 4 запослених на неодређено време у установи културе и 2 постављена лица на одређено време.  

- 18 запослених на неодређено време у јавном предузећу.  

 

У складу са Упуством министарства финансија саставни део одлуке чине табела са бројем запослених и планираном масом средстава за 

плате запослених на економским класификацијама 411 и 412 ( Табела 1 ), табела са бројем запослених чије се плате исплаћују из буџета са осталих 

економских класификација   ( Табела 2).   У  Табели 3 приказана су планирана и исплаћена средства у 2015 години и планирана средства у 2016 

години на економској класификацији 465, као и маса средстава и број запослених чија је плата мања од 25.000 динара. Табела 4 представља 

преглед планираних и исплаћених средстава у 2015 години и планирана средства у 2016 години на економској клсификацији 414, и преглед броја 

запослених за које су исплаћена, односно планирана средства у складу са планом рационализације.  

Табела 5 представља приказ планираних и исплаћених средстава у 2015 години и планираних средстава у 2016 години на економској 

класификацији  416  као и пратећи број запослених по овом основу. У овој табели се приказују планирана и исплаћена средства за јубиларне 

награде. 

Табела 6 се односи на преглед броја запослених и средства за плате у 2016 години по звањима   и занимањима, а у којој су унети коефицијенти, 

укупни додаци и број запослених. 
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ 

КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ 

Табела 2. 

Ред.бр. 

Назив корисника чије се 

плате у 2016. години 

финансирају из буџета 

на осталим економским 

класификацијама  

Економска 

класификација 

(навести која ) 

Број 

запослених 

на 

неодређено 
време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених 

на 

неодређено 
време 

Број 

запослених 

на 

одређено 
време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених на 

одређено 
време  

Укупан 
број 

запослених 

Укупна маса 

средстава за 

плате запослених 

у 2016. години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 

1 
ПОСЛ.ПРОСТОР 

С.ВЕНАЦ 

411 

18 18.588.389     18 18.588.389 

2   412 18 3.324.942     18 3.324.942 

3             0   

4             0   

5             0   
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Члан 31. 

 

IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

Средства распоређена чланом 10. ове Одлуке, опредељена су за извршавање циљева предвиђених следећим програмима, програмским 

активностима и пројектима : 

 

ПРОГРАМ / Програмска активност и 
пројекат 

ЦИЉ ИНДИКАТОР 

Вред
ност 

у 
базн

ој 
годи
ни 

Циљан
а 

вредн
ост 

2015/О
стваре

на 
вредн

ост 
2015 

Циљана 
вредност 

2016 

Циљана 
вредност 

2017 
Извор 01 Остали извори Сви извори 

Шифра  Назив 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 

0601 
Програм 2 КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

            

0 20.011.367 20.011.367 

    
1.Адекватан квалитет пружених 
услуга комуналне делатности 

1. Укупан број притужби 
грађана на услуге 
комуналне делатности 
(доставњених 
комуналном предузећу  
или комуналној 
инспекцији) 

        

      

0012 

Програмска активност 
Oдржавање стамбених зграда 

            

0 11.367 11.367 

 
Општинска управа  

1. Обезбеђивање услова за 
задовољење других комуналних 
потреба грађања 

1. Број одржаних 
састанака 

1 
   

 
11.367 
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0014 
Програмска активност Остале 
комуналне услуге 

            

0 19.000.000 19.000.000 

 
Општинска управа  

1. Обезбеђивање услова за 
задовољење других комуналних 
потреба грађања 

1. Број реализованих 
инвестиција  

1 
   

 
19.000.000 

 

1001 Пројекат  Наша кућа              

0 1.000.000 1.000.000 

  Општинска управа  1. Побољшање услова за живот  

1. Број улаза који су 
конкурисали  

1 
   

 

1.000.000 

 2. Број 
новоконституисаних 
скупштина зграда 

1 
    

 
3. Проценат ново 
конституисаних улаза 
који су учествовали  

1 
   

  

1502 Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

1. Повећање прихода од туризма 

1. Проценат поввећања 
броја ноћења   

        

800.000 0 800.000 

    
2. Порценат повећања 
укупног броја гостију  

        
      

    

1. Повећања смештајних 
капацитета туристичке понуде 

1.  проценат смањења 
кроз пораст 
регистрованих 
пружалаца услуга 
ноћења у општини 

        

      

    
2. Броје регистрованих 
соба/кревета  

        

      

0001 
Програмска активност 
Управљање развојем туризма 

            

418.000 0 418.000 
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Општинска управа  

1. Повећање квалитета 
туристичких услуга које се пружају 
на територији општине 

1.Број уређених и на 
адвекатни начин 
обележених локалитета 
у општини у односу на 
укупан број локалитета  

1 
   

418.000 

 

418.000   
2. Усвојена књига 
графичких стандарда     

 

0002 
Програмска активност 
Туристичка промоција 

            

382.000 0 382.000 

  

Општинска управа  
1. Адекватна промоција 
туристичка промоција општине на 
циљаним тржиштима 

1.Број догађаја који 
промобишу туристичку 
понуду општине  

35 40 

  

382.000 

 

382.000 

 

2. Број дистрибуираног 
пропагандног 
материјала  

  

 

 

3.Број одржаних 
промотивних акција са 
партнерским 
организацијама 

  

 

0401 
Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

            

645.820 267.278 913.098 

      

1. Број запослених на 
пословима заштите 
животне средине у 
односу на укупан број 
запослених у Граду 

        

      

0003 
Програмска активност Праћење 
квалитета елемената животне 
средине 

            

506.000 0 506.000 

 
Општинска управа 

1. Унапређење праћења 
квалитета елемената животне 
средине 

1. Број извршених 
мерења квалитета 
елемената животне 
средине у локалној 
мрежи  

    

506.000 

 

506.000 
   

2. Проценат 
становништва обухваћен 
мерама заштите од буке 
у оквиру акустичких зона 
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0004 

Програмска активност Заштита 
природних вредности и 
унапређење подручја са 
природним својствима 

            

139.820 0 139.820 

 
Општинска управа 

Унапређење квалитета 
биодиверзитета кроз повећање 
површина под заштитом, нових и 
обновљених површина под шумом 
и нових градских зелених 
површина 

1.Број новозасађених и 
обновљених општинских 
зелених површина 

    

139.820 
 

  

1002 Пројекат Милд              
0 267.278 267.278 

  Председник општинско Веће  1. Енергетска ефикасност  
1. Број седница 
општинског већа 

1 
   

 
267.278 267.278 

2001 
Програм 8  ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

            

0 4.300.000 4.300.000 

    

1. Унапређење доступности 
1. Укупан број деце на 
листи чекања 

        
      

            
      

0001 
Програмска активност 
Функционисање предшколских 
установа 

            

0 4.300.000 4.300.000 

 
Општинска управа  

1.Обезбеђење и унапређење 
услова  за предшколско 
васпитање и образовање 

1. Просечан износ 
средстава по дедету, по 
објекту 

1       

  4.300.000 

 2. Проценат укупних 
објеката у које је улагано 

1 
   

 3. Просечна оцена 
објеката по листи 
бодовања  

1       
  

2002 
Програм 9 ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

            

19.180.000 33.200.000 52.380.000 



 

243 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

    
1. Унапређење доступности 
основног образовања 

1. Број деце која су 
обухваћена основним 
образовањем  

        

      

              
      

1001 
Пројекат  Исхрана и смештај 
деце са посебним потребама  

Исхрана и смештај            

2.000.000 0 2.000.000 

 
Општинска управа  

1. Побољшање услова за 
функционисање основних школа  

1. Проценат деце којој је 
обезбеђена бесплатна 
исхрана у односу на 
укупан број деце 

1 
   

2.000.000 
  

1002 Пројекат  Текуће поправке  Текуће поправке школа            

0 16.100.000 16.100.000 

  Општинска управа  
1. Побољшање услова за 
функционисање основних школа  

1. Проценат родитеља 
који су изјавили да су 
упознати са 
инвестицијама и који 
кажу да су задовољни  

1       

  16.100.000 

  

2. Просечна оцена 
школа по листи 
бодовања коју ће 
припрмити кабинет 
председника општине 

1       

  

3. Просечан износ 
средстаба по ученику по 
школи  

1 
 

    

  

1003 
Пројекат: Превоз деце са 
пратњом  

Превоз ученика            

16.700.000 0 16.700.000 

  Општинска управа  
1. Побољшање услова за 
функционисање основних школа  

1. Проценат деце којој је 
обезбеђена бесплатна 
школски превоз у односу 
на укупан број деце 

1       

16.700.000     

1004 Пројекат: Награде Награде ученицима            

480.000 0 480.000 
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Општинска управа  

1. Побољшање услова за 
функционисање основних школа  

1. Број талентоване 
деце подржане од 
стране општине у односу 
на укупан број деце у 
школама 

1 
   

480.000 
  

1006 Пројекат:   Лиценце Лиценце           

0 400.000 400.000 

 
Општинска управа  

1. Побољшање услова за 
функционисање основних школа  

1. Број набављених 
лиценци 

1 
   

 
400.000 

 

1011 Пројекат:  Лап-топови              

0 13.500.000 13.500.000 

 
Општинска управа  

1. Побољшање услова за 
функционисање основних школа  1. Број подељених лап 

топва 

1   
  

13.500.000 
 

1015 Пројекат:  Безбедност саобраћаја             

0 3.200.000 3.200.000 

 
Општинска управа  

Повећање безбедности деце у 
саобраћају с посебним освртом на 
децу у предшколску децу 

1.Број деце која су 
прошла обуку 

1 200 
  

 
3.200.000 

 

2003 
Програм 10 СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

            

0 3.000.000 3.000.000 

    

1. Унапређење доступности 
средњег образовања 

1. Број деце која су 
обухваћена средњим 
образовањем  

        

      

              
      

              
      

0001 
Програмска активност 
Функционисање средњих школа 

            

0 3.000.000 3.000.000 
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  Општинска управа  

1. Обезбеђење и унапређење 
услова  за средње образовање 

сваког детета и ученика, у складу 
са његовим узрастом и развојним 

потребама 

1. Проценат укупног 
броја средњих школа 
који је обухваћен 
улагањима 

1 
   

  3.000.000 

 

2. Просечно улагање по 
ученику  

1 
   

 

0901 
Програм 11 СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

            

7.876.500 5.130.000 13.006.500 

    

1. Развој услуга социјалне 
заштите које су у мандату локалне 
самоуправе којима се доприноси 
унапређењу положаја грађана који 
припадају угроженим групама  

          

      

    

1. Укупан број корисника 
ванинституционалних 
услуга социјалне 
заштите  

        

      

              

      

0001 
Програмска активност 
Социјалне помоћи 

            

500.000 2.630.000 3.130.000 

 
Општинска управа  

1. Побољшање социјално-
економских услова живота 
грађана који припадају посебно 
осетљивим социјалним групама 
(Роми, избегли, ИРЛ, повратници 
по Споразуму о реадмисији,...) 

1. Број корисника 
једнократне новчане 
помоћи 

3 0 
  

500.000 2.630.000 
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0003 
Програмска активност 
Прихватилишта,прихватне 
станице и друге врсте смештаја 

            

1.250.000 0 1.250.000 

 
Општинска управа  

1. Подстицање развоја 
разноврсних социјалних услуга у 
заједници и укључивање у сферу 
пружања услуга што више 
различитих социјалних актера 

1. Број услуга које 
реализују ове 
организације 

  

 

 

1.250.000 
  

0005 
Програмска активност 
Активности Црвеног крста 

            

500.000 2.500.000 3.000.000 

 
Општинска управа  1. Подршка Црвеном крсту  

1. Број волонтера 
Црвеног крста  

1500 
   

500.000 2.500.000 
 

1004 Пројекат: ВОНЕТ             
5.626.500 0 5.626.500 

 

Председник општинско Веће  

1. Повећање учешћа и изградња 
капиацитета за индетификацију и 

политичку артикулацију 
друштвених проблема са којима 

се сусрећу жене у државама 
учесницама пројекта 

1.Број догађаја  
 

5 
  

5.626.500   

 

 
2.Број учесника у 
семинару  

200 
  

 

 
3.Број фоторепортажа 

 
20 

  

 

 
4.Број људи који је 
видео репортажу  

30000 
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2. Изградња женске солидарности 
кроз умрежавање на локалном, 
регионалном и европском нивоу  

  

 

1201 Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ             

25.012.393 14.848.365 39.860.758 

    

1.Подстицање развоја културе 
кроз јачање капацитета културне 
инфраструктуре 

1.Укупан број 
посетилаца културних 
манифестација  

        

      

              

      

0001 
Програмска активност 
Функционисање локалних 
установа културе 

            

25.012.393 14.848.365 39.860.758 

  

Општинска управа 
1. Унапређење ефикасности 
установа културе  

1. Број манифестација 1 
   

890.758 

  
2. Просечан износ 
новаца по гледаоцу 
манифестације  

1 
   

  3.Број гледалаца  
1 

 

 

  

 

Дкц "Мајдан" 
1. Унапређење ефикасности 
установа културе  

1. Укупан број 
посетилаца на свим 
културним догађајима  
који су одржани 

6500 7000 

 

 

23.451.635 14.848.365 

 

Фонд "Исидора Секулић" 
1. Подстицање развоја културе 
културе 

1. Број књижевних дела 
који су достављени на 
конкурс 63 

 

 

 

670.000 
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1301 
Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

            

3.399.952 1.091.745 4.491.697 

    

1. Планско подстицање и 
креирање услова за бављење 
спортом за све грађане и  
грађанке  општине 

1. Број спотрских 
удружења у општини и 
број чланова у односу на 
укупан број младих у 
општини , као и 
организација младих 

        

      

              
      

              
      

              
      

0002 

Програмска активност Подршка 
предшколском, школском и 
рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури 

            

1.616.697 0 1.616.697 

 
Општинска управа  

1. Добра сарадња са школским 
установама у циљу организованог 
бављења спортом омладине 

1. Проценат школске 
деце који је учествовао у 
такмичењу 

1 
   

1.616.697 

  2. Проценат укупног 
броја такмичења који ма 
су обухваћене и 
девојчице 

1 
   

  
3. Просечан издатак по 
такмичару  

1 
   

  

0003 
Програмска активност 
Одржавање спортске 
инфраструктуре 

            

1.783.255 1.091.745 2.875.000 

 
Општинска управа  

1.Планска градња нових 
спортских објеката и редовно 

одржавање постојећих спортских 
објеката од интереса за општину 

1.Број планираних нових 
спортских објеката који 
треба да буду изграђени 
по усвојеном програму 
развоја спорта  

    

1.783.255 1.091.745 
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2. Број реновираних 
спортских објеката 

        
  

0602 
Програм 15 ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

            

358.168.610 72.584.775 430.753.385 

    

1. Одрживо управно и 
финансијско функционисање 
Градксе општине у складу 
надлежностима и пословима 
локалне самоуправе 

1. Број донетих  аката 
органа и служби 
општине 

        

      

              

      

0001 
Програмска активност 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

            

335.617.930 71.084.775 406.702.705 

  Скупштина општине  
1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине 

1. Број одржаних 
седница 

4 6     

20.995.864     

  
Председник и Општинско 
веће 

1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине 

1. Број седница 
општинског већа 

1       

26.916.800   

  

  

  Општинска управа  
1. Обезбеђено континуирано 
функционисање органа ЈЛС и 
органа градске општине 

1. Проценат 
реализованих захтева у 
односу на оправдано 
поднете захтеве 

1       

197.705.266 55.437.660   

  
Општинска управа 
(инспекција) 

1. Рушење нелегалних објеката 

1. Број донетих решења 294       

  

5.347.115 

  

2. Број реализованих 
решења 

60       
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Јавно предузеће "Пословни 
простор" 

1. Издавање послофног простора  
1. Проценат остварења 
плана наплате  

130% 100%     

90.000.000 10.300.000   

0004 
Програмска активност 
Општинско јавно 
правобранилаштво 

            

11.050.680 0 11.050.680 

  
Општинско јавно 

правобранилаштво 
1. Заштита имовинских права и 
интереса  града/општине   

1. Број решених 
предмета у корист 
Општине  

992 
   

11.050.680 

  2. Број решених 
предмета на штету 
Општине 

27 
   

  

0007 
Програмска активност 
Канцеларија за младе  

            

1.200.000 0 1.200.000 

 
Општинска управа  

 
     

1.200.000   
 

     
 

1001 
Пројекат Реконструкција 
сењачког биоскопа 

            

4.900.000 1.500.000 6.400.000 

 
Општинска управа  

 
     

4.900.000 1.500.000 
 

     
 

1002 Пројекат Стартит хаб у Савској              
4.900.000 0 4.900.000 

  Општинска управа    
     

4.900.000 
  

1003 
Пројекат Установа спорта 
"Савски венац" 

            
500.000 0 500.000 

  Општинска управа    
     

500.000 
  

  УКУПНО              
415.083.275 154.433.530 569.516.805 

 

Члан 32. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од 01.01.2016 године. 
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 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: 06-1-27.2/2015-I-01 од 30.12.2015.године 

Б е о г р а д       

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                 

Ненад Константиновић,с.р. 

Тачност отправка оверава 

Секретар Скупштине 

Сава Мартиновић 
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Скупштина Градске општине Савски венац на 4. седници одржаној 22.августа 2016 године, на основу Одлуке о обиму средстава за вршење 

послова Града и Градских општина и утврђивању прихода  који припадају Граду односно Градским општинама у 2016. години („Сл.лст града 

Београда“, број 81/15, 04/16 и 63/16) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 

36/13 и 66/16) донела је следећу 

 

О Д Л У К У  

 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

I   ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2016.годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од  554.900.056  

динара. 

Обим средстава за наменску и општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2016.годину према Одлуци о обиму средстава за 

вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода  који припадају Граду, односно Градским општинама у 2016. години утврђују се 

у укупном износу од 415.083.275 динара и исказани су у ставу jедан овог члана. 

Обим планираних прихода  од закупа пословног простора у износу од  69.583.255 динара и средства за општу потрошњу у износу од 

345.500.020 динaрa исказани су у ставу један овог члана. 

У овом ставу исказана су и  средства осталих извора у укупном износу    139.816.781  динара.  

 

 

 

Члан 2. 

 

Укупни приходи и примања се у 2016. години увећавају  за наменска средства трансферисана из буџета Града и Републике, средстава 

остварених по основу донација и прихода који нису планирани основном одлуком, а у целости припадају градској општини. 

 

Члан 3. 

 

У буџетску резерву издваја се  3.381.451  динара. Oд овог износа 3.281.451 се односи на текућу, а 100.000 на сталну буџетску резерву.  
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Члан 4. 

 

Укупан износ који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ЈП „Пословни простор Савски венац“, ДКЦ 

„Мајдан“ и  Фонд „Исидора Секулић“ исказани су у посебном делу буџета. 

 

 

Члан 5. 

 
Буџет  градске  општине  Савски венац састоји се од :  
 
 
 

ОПИС 
Економска 

класификација 

Средства 

буџета        

(извор 01) 

Средства буџета        

(остали извори) 

Укупна               

средства 

1 2 3 4   

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА 
        

 I  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (3+7+8+9) 415.083.275 139.816.781 554.900.056 

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  (А+Б+В) 7 415.083.275 20.749.178 435.832.453 

 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01  (A+Б) 7 415.083.275 14.848.365 429.931.640 

 A.  ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ 7 345.500.020 14.848.365 360.348.385 

  1. Порез на доходак 711 229.698.360   229.698.360 

           - Порез на зараде 711110 225.033.360   225.033.360 

           - Порез на приходе од самосталних делатности 711120 4.665.000   4.665.000 

2. Порез на имовину 713 79.530.344   79.530.344 

            - Порез на имовину 713 73.793.992   73.793.992 

            - Апсолутна права 713 5.736.352   5.736.352 
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3. Порез на добра и услуге 714 4.191.316   4.191.316 

            - Локалне таксе 714 4.191.316   4.191.316 

3. Приходи од имовине 741 4.500.000   4.500.000 

            - Камате (извор 01)  741100 4.500.000   4.500.000 

4. Приходи од продаје добара и услуга 742 24.910.000   24.910.000 

      Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг 742151 19.900.000   19.900.000 

        - Приходи од општинских административних такси (извор 01) 742251 5.000.000 
  5.000.000 

        - Приходи општинских органа управе  (извор 01) 742351 10.000   10.000 

 5.   Новчане казне и одузета имовинска корист  743 170.000   170.000 

         - Приходи од новчаних казни  (извор 01) 743351 20.000   20.000 

         - Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 150.000   150.000 

 7.  Мешовити и неодређени приходи  745 2.500.000 14.848.365 17.348.365 

         - Остали приходи у корист нивоа општине  745151 2.500.000   2.500.000 

         - Остали приходи у корист нивоа општине ДКЦ МАЈДАН (извор 

04) 
745151   

14.848.365 14.848.365 

Б.  ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ 7 69.583.255   69.583.255 

          - Закуп пословног простора  742152 69.583.255   69.583.255 

B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ (73+742+77) 0 5.900.813 5.900.813 

1. Донације и трансфери  73 0 5.900.813 5.900.813 

     - Текући трансфери од Града (извор 07) 733   2.269.813 2.269.813 

      - Капитални трансфери од Републике (извор 07) 733   3.631.000 3.631.000 

ПРИМАЊА (8+9+3)   119.067.603 119.067.603 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   (извор 12) 

-Отплата стамбених кредита 
92   

3.000.000 3.000.000 
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ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА-процена    (извор 13) 321   
115.672.033 115.672.033 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ-процена 

(извор  15) 
321   

                                    

                   197.785 197.785 

          

 II   УКУПНИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ  БУЏЕТА (4+5+6) 415.083.275 139.816.781 554.900.056 

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 388.848.340 105.633.856 494.482.196 

    1.1. Расходи за запослене 41 210.092.564 350.000 210.442.564 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 99.458.432 86.135.374 185.593.806 

    1.3. Отплата камата  и пратећи трошкови задуживања 44 200.000   200.000 

    1.4. Донације, дотације и трансфери 46 24.699.568 921.000 25.620.568 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 2.000.000 6.261.000 8.261.000 

    1.6. Остали расходи 48+49 52.397.776 11.966.482 64.364.258 

    1.7.Трансфери 463+464+465     

 2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 26.234.935 34.182.925 60.417.860 

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6     

 

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА  ЗА 

ИЗНОС  ДАТИХ КРЕДИТА 
    

  

 1.   Примања по основу отплате кредита  92   3.000.000 3.000.000 

2.   Износ датих кредита     62     

  IV.    РАЗЛИКА   (1-2) 92-62   3.000.000 3.000.000 

        

  V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ 7-(4+5)     -119.067.603 
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Примарни дефицит -суфицит 
(7+8-7411) 

-(4+5-44) 
  

  
-123.767.603 

Укупни фискални резултат       

 VI    ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ   V+IV       -116.067.603 

VIII   НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ   ( IV - VI) = - V       119.067.603 
 
 
 
 

 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу 119.067.603 динара  обезбеђена су из пренетих средстава из ранијих година и 

примања по основу отплате кредита.  

 

 

 

 

 

 

Члан 6. 

 

 

Планирани капитални издаци за 2016. и наредне  године дати су у следећем прегледу :   
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Члан 7. 

 
        Укупни приходи и примања буџета планирају  се у следећим износима: 
 
 

План прихода извор 01 План                       2016 

        711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 229.698.360 

   711111 Порез на зараде 225.033.360 

   711121  Порез на прих.од сам.дел. који се пл.према ост.н.п 665.000 

   711122  Пор.на прих.од сам.дел.који се пл.према пауш.од.н. 2.000.000 

   711123 Пор на пх од сам делат који се пл пр ств ост прих 2.000.000 

   711147 Порез на земљиште 0 

   711181  Сам према зар запосл  по осн пенз на тер мз и општ 0 

        713 Порез на имовину 79.530.344 

   713121 Порез на имов.(осим на земљ,акције и уд.)од физ.л 38.057.040 

   713122 Порез на имов.(осим на земљ, акције и уд.)од пр.л 35.736.952 

   713421  Порез на пренос апсолутних права на непокретности   

   713422  Порез на прен.апсол.права на акц.и др.харт.од вред 0 

   713423  Порез на прен.апсол.права на пол.мот.воз.и пло.обј 5.736.352 

        714    Локалне комуналне таксе 4.191.316 

   714112 Порез на додату вредност 0 

   714431  Комунална такса за коришћење рекламних паноа 500.000 

   714513  Ком.такса за држ. мот.друм.и прикљ.воз.осим пољ. 2.500.000 

   714571  Комунална такса за држ кућних и егзотичних животин 500.000 

   714574  Комунална такса за држање и коришћење плов.  500.000 

   714575 Ком.такса за држ.и кор.чамаца и спл.на води,осим ч 191.316 

        716 Други порези   

   716111 Ком. такса за истицање фирме на посл. Простору 0 
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        741 Приходи од имовине 4.500.000 

   741151  Прих од кам на сред КРТ укључ у депоз банака 0 

   741152 Прих од кам на сред КРТ укључ у депоз бан по Уг 4.500.000 

   741531  Ком.такса за коришћ.прост.на јавним пов.или испр.п 0 

   741532  Ком.таксе за кор.прост.за парк.друм.мот.и прикл.во 0 

   741535  Ком. такса за заузеће јавне површине грађев. Матер 0 

        742 Приходи од продаје добара и услуга 94.493.255 

   742151 Приходи од прод. доб. и усл. од стране трж.орг. 19.900.000 

   742152  Прих.од дав.у закуп, односно на кор.непок.у др.сво 69.583.255 

   742251  Општинске административне таксе 5.000.000 

   742351  Приходи које својом дел остварују органи општина 10.000 

        743 Новчане казне и одузета имовинска корист 170.000 

   743351  Прих. од нов. казни за прек. које изриче општина 20.000 

   743353 Прих. од манд. казни у корист нивоа општ 150.000 

        745 Мешовити и неодређени приходи 2.500.000 

   745151  Остали приходи у корист нивоа општина 2.500.000 

    

   772114  Мем.ставке за реф.расхода буџета опш из пр.годи 0 

Укупно 415.083.275 

    

    

Остали извори ( 04 + 07 + 13 + 15 )   

   733152  Други текући транс од Реп корист нивоа општина 3.631.000 

   733157  Текући транс градова у корист нивоа општина 2.269.813 

   745151  Остали приходи у корист нивоа општина 14.848.365 

   921651 Прим од отп.кред.датих дом. у зем.у кор.нив.оп 3.000.000 

                                       Пренета средства 116.067.603 

Укупно 139.816.781 
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Члан 8. 

 
Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су и распоређени су у следећим износима: 
 
 
 
 
 

Ек.клас. ОПИС Средства буџета 

4 Текући расходи 494.482.196 

41 Расходи за запослене 210.442.564 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 162.967.687 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.550.797 

413 Накнаде у натури 5.286.000 

414 Социјална давања запосленима 8.988.162 

415 Накнада трошкова за запослене 739.958 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.909.960 

42 Коришћење услуга и роба 185.593.806 

421 Стални трошкови 33.882.313 

422 Трошкови путовања 2.060.473 

423 Услуге по уговору 71.549.735 

424 Специјализоване услуге 5.245.845 

425 Текуће поправке и одржавање 64.847.157 

426 Материјал 8.008.283 

44 Пратећи трошкови задуживања 200.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 200.000 

46 Донације дотације и трансфери 25.620.568 
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463 Трансфери осталим нивоима власти 2.769.623 

465 Дотације Републици по закону 22.850.945 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 8.261.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту 8.261.000 

48 Остали расходи 61.082.807 

481 Дотације невладиним организацијама 4.648.428 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 43.596.793 

483 Новчане казне и пенали 12.837.586 

49 Средства резерве 3.281.451 

499 Средства резерве 3.281.451 

49911 Стална резерва 100.000 

49912 Текућа резерва 3.181.451 

5 Издаци за нефинансијску имовину 60.417.860 

51 Основна средства 60.417.860 

511 Зграде и грађевински објекти 39.266.734 

512 Машине и опрема 18.621.126 

515 Нематеријална имовина 2.530.000 

  Укупни расходи: 554.900.056 
 

 

 

Члан 9 

 

 

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима : 
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Функција Функционална класификација Средства буџета  

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификованом на другом месту 2.130.000 

090 Социјална заштита некласификованом на другом месту 3.042.000 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 60.795.762 

130 Опште услуге 118.157.599 

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 200.000 

330 Судови 12.659.250 

410 Општи економски и комерцијални послови 202.170.838 

473  Туризам 128.100 

490 Економски послови некласификовани на другом месту 1.200.000 

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 445.992 

620 Развој заједнице 89.792.643 

810 Услуге рекреације и спорта 1.802.072 

820 Услуге културе 41.925.800 

912 Основно образовање 20.450.000 

УКУПНО 554.900.056  
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                                                                                                                                II   ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 10. 

 

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2016. годину у износу од  554.900.056    динара распоређују се по 

корисницима – носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.  
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Позиција одлуке о буџету План извор 01 
Средства из 

осталих извора 
Укупна 

средства 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0,00 0,00 0,00 

    0602       Локална самоуправа 0,00 0,00 0,00 

    
0602-
0001       Функ локалне самоуправе и градских општина 0,00 0,00 0,00 

      110     
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални 
пос.и спољни послови 0,00 0,00 0,00 

        411   ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.423.000,00 0,00 3.423.000,00 

        412   СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 612.650,00 0,00 612.650,00 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 

        465   ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 482.000,00 0,00 482.000,00 

        481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00 500.000,00 

        499   Средства резерве 3.281.451,00 0,00 3.281.451,00 

            Извори финансирања за функцију 110 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 13.599.101,00 0,00 13.599.101,00 

            Укупно за функцију 110 13.599.101,00 0,00 13.599.101,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 13.599.101,00 0,00 13.599.101,00 

            Укупно за програмску активност 0602-0001 13.599.101,00 0,00 13.599.101,00 

            Извори финансирања за програм 0602 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 13.599.101,00 0,00 13.599.101,00 

            Укупно за програм 0602 13.599.101,00 0,00 13.599.101,00 

            Извори финансирања за раздео 1 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 13.599.101,00 0,00 13.599.101,00 

            Укупно за раздео 1 13.599.101,00 0,00 13.599.101,00 

2           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК 0,00 0,00 0,00 
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    0401       Заштита животне средине 0,00 0,00 0,00 

    
0401-
1002       Пројекат МИЛД 0,00 0,00 0,00 

      110     
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални 
пос.и спољни послови 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 197.785,00 197.785,00 

            Извори финансирања за функцију 110 0,00 0,00 0,00 

          15 Неутрошена средства донације из претходних година 0,00 197.785,00 197.785,00 

            Укупно за функцију 110 0,00 197.785,00 197.785,00 

            Извори финансирања за пројекат 0401-1002 0,00 0,00 0,00 

          15 Неутрошена средства донације из претходних година 0,00 197.785,00 197.785,00 

            Укупно за пројекат 0401-1002 0,00 197.785,00 197.785,00 

            Извори финансирања за програм 0401 0,00 0,00 0,00 

          15 Неутрошена средства донације из претходних година 0,00 197.785,00 197.785,00 

            Укупно за програм 0401 0,00 197.785,00 197.785,00 

    0602       Локална самоуправа 0,00 0,00 0,00 

    
0602-
0001       Функ локалне самоуправе и градских општина 0,00 0,00 0,00 

      110     
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални 
пос.и спољни послови 0,00 0,00 0,00 

        411   ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 26.329.652,00 0,00 26.329.652,00 

        412   СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 4.249.250,00 0,00 4.249.250,00 

        422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 260.000,00 0,00 260.000,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 390.000,00 0,00 390.000,00 

        465   ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.232.800,00 0,00 3.232.800,00 

            Извори финансирања за функцију 110 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 34.461.702,00 0,00 34.461.702,00 

            Укупно за функцију 110 34.461.702,00 0,00 34.461.702,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 34.461.702,00 0,00 34.461.702,00 

            Укупно за програмску активност 0602-0001 34.461.702,00 0,00 34.461.702,00 

            Извори финансирања за програм 0602 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 34.461.702,00 0,00 34.461.702,00 

            Укупно за програм 0602 34.461.702,00 0,00 34.461.702,00 
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            Извори финансирања за раздео 2 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 34.461.702,00 0,00 34.461.702,00 

          15 Неутрошена средства донације из претходних година 0,00 197.785,00 197.785,00 

            Укупно за раздео 2 34.461.702,00 197.785,00 34.659.487,00 

3           OПШТИНСКА УПРАВА 0,00 0,00 0,00 

    0401       Заштита животне средине 0,00 0,00 0,00 

    
0401-
0003       Праћење квалитета елемената животне средине 0,00 0,00 0,00 

      560     
Заштита животне средине-некласификована на другом 
месту 0,00 0,00 0,00 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16.500,00 0,00 16.500,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 42.672,00 0,00 42.672,00 

        426   МАТЕРИЈАЛ 10.000,00 0,00 10.000,00 

        481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 300.000,00 0,00 300.000,00 

            Извори финансирања за функцију 560 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 369.172,00 0,00 369.172,00 

            Укупно за функцију 560 369.172,00 0,00 369.172,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0401-0003 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 369.172,00 0,00 369.172,00 

            Укупно за програмску активност 0401-0003 369.172,00 0,00 369.172,00 

    
0401-
0004       Зашт природ вред и унапр подручја са природ свој 0,00 0,00 0,00 

      560     
Заштита животне средине-некласификована на другом 
месту 0,00 0,00 0,00 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000,00 0,00 10.000,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 63.800,00 0,00 63.800,00 

        426   МАТЕРИЈАЛ 3.020,00 0,00 3.020,00 

            Извори финансирања за функцију 560 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 76.820,00 0,00 76.820,00 

            Укупно за функцију 560 76.820,00 0,00 76.820,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0401-0004 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 76.820,00 0,00 76.820,00 

            Укупно за програмску активност 0401-0004 76.820,00 0,00 76.820,00 

            Извори финансирања за програм 0401 0,00 0,00 0,00 
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          01 Приходи из буџета 445.992,00 0,00 445.992,00 

            Укупно за програм 0401 445.992,00 0,00 445.992,00 

    0601       Комунална делатност 0,00 0,00 0,00 

    
0601-
0014       Остале комуналне услуге 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        425   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 11.308.503,00 11.308.503,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 11.308.503,00 11.308.503,00 

            Укупно за функцију 130 0,00 11.308.503,00 11.308.503,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0601-0014 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 11.308.503,00 11.308.503,00 

            Укупно за програмску активност 0601-0014 0,00 11.308.503,00 11.308.503,00 

    
0601-
1001       Пројекат Наша кућа 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        425   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

            Укупно за функцију 130 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

            Извори финансирања за пројекат 0601-1001 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

            Укупно за пројекат 0601-1001 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

            Извори финансирања за програм 0601 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 13.808.503,00 13.808.503,00 

            Укупно за програм 0601 0,00 13.808.503,00 13.808.503,00 

    0602       Локална самоуправа 0,00 0,00 0,00 

    
0602-
0001       Функ локалне самоуправе и градских општина 0,00 0,00 0,00 

      090     Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00 

        472   НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 300.000,00 0,00 300.000,00 

            Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 300.000,00 0,00 300.000,00 

            Укупно за функцију 090 300.000,00 0,00 300.000,00 
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      110     
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални 
пос.и спољни послови 0,00 0,00 0,00 

        483   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 750.000,00 11.537.174,00 12.287.174,00 

            Извори финансирања за функцију 110 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 750.000,00 0,00 750.000,00 

          12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 10.037.174,00 10.037.174,00 

            Укупно за функцију 110 750.000,00 11.537.174,00 12.287.174,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 1.742.726,00 1.742.726,00 

        424   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 5.045.845,00 5.045.845,00 

        425   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.000.000,00 18.359.594,00 21.359.594,00 

        426   МАТЕРИЈАЛ 6.468.632,00 2.280,00 6.470.912,00 

        482   ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 0,00 139.308,00 139.308,00 

        511   ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.000.000,00 7.695.369,00 10.695.369,00 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.772.983,00 6.133.147,00 8.906.130,00 

        515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 15.241.615,00 0,00 15.241.615,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

          12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 37.998.269,00 37.998.269,00 

            Укупно за функцију 130 15.241.615,00 41.498.269,00 56.739.884,00 

      180     
Трансфери општег карактера између различитих нивоа 
власти 0,00 0,00 0,00 

        444   ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 200.000,00 0,00 200.000,00 

            Извори финансирања за функцију 180 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 200.000,00 0,00 200.000,00 

            Укупно за функцију 180 200.000,00 0,00 200.000,00 

      410     
Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада 0,00 0,00 0,00 

        411   ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 100.555.201,00 0,00 100.555.201,00 

        412   СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 17.873.150,00 0,00 17.873.150,00 

        413   НАКНАДЕ У НАТУРИ 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 
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        414   СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 7.543.162,00 0,00 7.543.162,00 

        416   
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 3.909.960,00 0,00 3.909.960,00 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 21.632.470,00 2.000.000,00 23.632.470,00 

        422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1.203.000,00 487.473,00 1.690.473,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 18.901.406,00 2.000.000,00 20.901.406,00 

        463   ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 50.000,00 0,00 50.000,00 

        465   ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 14.719.500,00 0,00 14.719.500,00 

        481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 209.179,00 0,00 209.179,00 

        482   ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 6.086.337,00 0,00 6.086.337,00 

            Извори финансирања за функцију 410 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 197.683.365,00 0,00 197.683.365,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 269.813,00 269.813,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 4.217.660,00 4.217.660,00 

            Укупно за функцију 410 197.683.365,00 4.487.473,00 202.170.838,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 214.174.980,00 0,00 214.174.980,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 2.269.813,00 2.269.813,00 

          12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 52.253.103,00 52.253.103,00 

            Укупно за програмску активност 0602-0001 214.174.980,00 57.522.916,00 271.697.896,00 

    
0602-
0007       Канцеларија за младе 0,00 0,00 0,00 

      490     Економски послови некласификовани на другом месту 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000,00 0,00 300.000,00 

        472   НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 900.000,00 0,00 900.000,00 

            Извори финансирања за функцију 490 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

            Укупно за функцију 490 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0007 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

            Укупно за програмску активност 0602-0007 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

    
0602-
1001       Реконструкција "Сењачки биоскоп" 0,00 0,00 0,00 
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      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        511   ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.900.000,00 1.500.000,00 6.400.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

            Укупно за функцију 130 4.900.000,00 1.500.000,00 6.400.000,00 

            Извори финансирања за пројекат 0602-1001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

            Укупно за пројекат 0602-1001 4.900.000,00 1.500.000,00 6.400.000,00 

    
0602-
1002       "Старит хаб" у Савској улици 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        511   ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

            Укупно за функцију 130 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

            Извори финансирања за пројекат 0602-1002 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

            Укупно за пројекат 0602-1002 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 

    
0602-
1003       Установа спорта "Савски венац" 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        511   ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Укупно за функцију 130 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Извори финансирања за пројекат 0602-1003 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Укупно за пројекат 0602-1003 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Извори финансирања за програм 0602 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 225.674.980,00 0,00 225.674.980,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 2.269.813,00 2.269.813,00 
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          12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 53.753.103,00 53.753.103,00 

            Укупно за програм 0602 225.674.980,00 59.022.916,00 284.697.896,00 

    0901       Социјална и дечја заштита 0,00 0,00 0,00 

    
0901-
0001       Социјална помоћ 0,00 0,00 0,00 

      070     
Социјална помоћ угроженом становништву, 
некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00 

        472   НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 500.000,00 1.630.000,00 2.130.000,00 

            Извори финансирања за функцију 070 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00 

            Укупно за функцију 070 500.000,00 1.630.000,00 2.130.000,00 

      090     Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00 

        472   НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

            Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

            Укупно за функцију 090 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        472   НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 0,00 3.631.000,00 3.631.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 3.631.000,00 3.631.000,00 

            Укупно за функцију 130 0,00 3.631.000,00 3.631.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 3.631.000,00 3.631.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 2.630.000,00 2.630.000,00 

            Укупно за програмску активност 0901-0001 500.000,00 6.261.000,00 6.761.000,00 

    
0901-
0003       Подршка социо-хуманитарним организацијама 0,00 0,00 0,00 

      090     Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 96.000,00 0,00 96.000,00 

        481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.146.000,00 0,00 1.146.000,00 

            Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00 
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          01 Приходи из буџета 1.242.000,00 0,00 1.242.000,00 

            Укупно за функцију 090 1.242.000,00 0,00 1.242.000,00 

      110     
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални 
пос.и спољни послови 0,00 0,00 0,00 

        481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 250.000,00 0,00 250.000,00 

            Извори финансирања за функцију 110 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 250.000,00 0,00 250.000,00 

            Укупно за функцију 110 250.000,00 0,00 250.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0901-0003 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 1.492.000,00 0,00 1.492.000,00 

            Укупно за програмску активност 0901-0003 1.492.000,00 0,00 1.492.000,00 

    
0901-
0005       Активности црвеног крста 0,00 0,00 0,00 

      090     Социјална заштита некласификована на другом месту 0,00 0,00 0,00 

        481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Извори финансирања за функцију 090 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Укупно за функцију 090 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0901-0005 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Укупно за програмску активност 0901-0005 500.000,00 0,00 500.000,00 

            Извори финансирања за програм 0901 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 2.492.000,00 0,00 2.492.000,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 3.631.000,00 3.631.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 2.630.000,00 2.630.000,00 

            Укупно за програм 0901 2.492.000,00 6.261.000,00 8.753.000,00 

    1201       Развој културе 0,00 0,00 0,00 

    
1201-
0001       Функционисанје локалних установа културе 0,00 0,00 0,00 

      820     Услуге културе 0,00 0,00 0,00 

        481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 755.800,00 0,00 755.800,00 

            Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 755.800,00 0,00 755.800,00 

            Укупно за функцију 820 755.800,00 0,00 755.800,00 



 

274 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 755.800,00 0,00 755.800,00 

            Укупно за програмску активност 1201-0001 755.800,00 0,00 755.800,00 

            Извори финансирања за програм 1201 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 755.800,00 0,00 755.800,00 

            Укупно за програм 1201 755.800,00 0,00 755.800,00 

    1301       Развој спорта и омладине 0,00 0,00 0,00 

    
1301-
0002       Подр предшк, шк и рекреат спорту и масов физ кул 0,00 0,00 0,00 

      810     Услуге рекреације и спорта 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 30.000,00 0,00 30.000,00 

        426   МАТЕРИЈАЛ 25.000,00 0,00 25.000,00 

        463   ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 759.623,00 0,00 759.623,00 

        481   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 987.449,00 0,00 987.449,00 

            Извори финансирања за функцију 810 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 1.802.072,00 0,00 1.802.072,00 

            Укупно за функцију 810 1.802.072,00 0,00 1.802.072,00 

            Извори финансирања за програмску активност 1301-0002 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 1.802.072,00 0,00 1.802.072,00 

            Укупно за програмску активност 1301-0002 1.802.072,00 0,00 1.802.072,00 

    
1301-
0003       Одржавање спортске инфраструктуре 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        463   ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 860.000,00 860.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 860.000,00 860.000,00 

            Укупно за функцију 130 0,00 860.000,00 860.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 1301-0003 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 860.000,00 860.000,00 

            Укупно за програмску активност 1301-0003 0,00 860.000,00 860.000,00 

            Извори финансирања за програм 1301 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 1.802.072,00 0,00 1.802.072,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 860.000,00 860.000,00 
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            Укупно за програм 1301 1.802.072,00 860.000,00 2.662.072,00 

    1502       Развој туризма 0,00 0,00 0,00 

    
1502-
0001       Управљање развојем туризма 0,00 0,00 0,00 

      473     Туризам 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 40.000,00 0,00 40.000,00 

            Извори финансирања за функцију 473 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 40.000,00 0,00 40.000,00 

            Укупно за функцију 473 40.000,00 0,00 40.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 1502-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 40.000,00 0,00 40.000,00 

            Укупно за програмску активност 1502-0001 40.000,00 0,00 40.000,00 

    
1502-
0002       Туристичка промоција 0,00 0,00 0,00 

      473     Туризам 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 88.100,00 0,00 88.100,00 

            Извори финансирања за функцију 473 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 88.100,00 0,00 88.100,00 

            Укупно за функцију 473 88.100,00 0,00 88.100,00 

            Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 88.100,00 0,00 88.100,00 

            Укупно за програмску активност 1502-0002 88.100,00 0,00 88.100,00 

            Извори финансирања за програм 1502 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 128.100,00 0,00 128.100,00 

            Укупно за програм 1502 128.100,00 0,00 128.100,00 

    2001       Предшколско васпитање 0,00 0,00 0,00 

    
2001-
0001       Функционисање предшколских установа 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        425   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 3.414.848,00 3.414.848,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.414.848,00 3.414.848,00 

            Укупно за функцију 130 0,00 3.414.848,00 3.414.848,00 

            Извори финансирања за програмску активност 2001-0001 0,00 0,00 0,00 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.414.848,00 3.414.848,00 

            Укупно за програмску активност 2001-0001 0,00 3.414.848,00 3.414.848,00 

            Извори финансирања за програм 2001 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.414.848,00 3.414.848,00 

            Укупно за програм 2001 0,00 3.414.848,00 3.414.848,00 

    2002       Основно образовање 0,00 0,00 0,00 

    
2002-
1001       Пројекат исхрана и смештај деце 0,00 0,00 0,00 

      912     Основно образовање 0,00 0,00 0,00 

        463   ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            Извори финансирања за функцију 912 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            Укупно за функцију 912 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            Извори финансирања за пројекат 2002-1001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            Укупно за пројекат 2002-1001 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

    
2002-
1002       Пројекат текуће поправке школа 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        425   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 15.900.320,00 15.900.320,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 15.900.320,00 15.900.320,00 

            Укупно за функцију 130 0,00 15.900.320,00 15.900.320,00 

            Извори финансирања за пројекат 2002-1002 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 15.900.320,00 15.900.320,00 

            Укупно за пројекат 2002-1002 0,00 15.900.320,00 15.900.320,00 

    
2002-
1003       Пројекат превоз ученика 0,00 0,00 0,00 

      912     Основно образовање 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 

            Извори финансирања за функцију 912 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 

            Укупно за функцију 912 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 

            Извори финансирања за пројекат 2002-1003 0,00 0,00 0,00 
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          01 Приходи из буџета 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 

            Укупно за пројекат 2002-1003 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 

    
2002-
1004       Пројекат награде 0,00 0,00 0,00 

      912     Основно образовање 0,00 0,00 0,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 600.000,00 0,00 600.000,00 

            Извори финансирања за функцију 912 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 600.000,00 0,00 600.000,00 

            Укупно за функцију 912 600.000,00 0,00 600.000,00 

            Извори финансирања за пројекат 2002-1004 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 600.000,00 0,00 600.000,00 

            Укупно за пројекат 2002-1004 600.000,00 0,00 600.000,00 

    
2002-
1011       Додела лап топва 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 9.003.044,00 9.003.044,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 9.003.044,00 9.003.044,00 

            Укупно за функцију 130 0,00 9.003.044,00 9.003.044,00 

            Извори финансирања за пројекат 2002-1011 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 9.003.044,00 9.003.044,00 

            Укупно за пројекат 2002-1011 0,00 9.003.044,00 9.003.044,00 

    
2002-
1015       Безбедност саобраћајана путевима 0,00 0,00 0,00 

      912     Основно образовање 0,00 0,00 0,00 

        422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 100.000,00 100.000,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 

            Извори финансирања за функцију 912 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 

            Укупно за функцију 912 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 

            Извори финансирања за пројекат 2002-1015 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 

            Укупно за пројекат 2002-1015 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 

            Извори финансирања за програм 2002 0,00 0,00 0,00 
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          01 Приходи из буџета 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 28.103.364,00 28.103.364,00 

            Укупно за програм 2002 17.250.000,00 28.103.364,00 45.353.364,00 

    2003       Средње образовање 0,00 0,00 0,00 

    
2003-
0001       Функционисање средњих школа 0,00 0,00 0,00 

      130     Опште услуге 0,00 0,00 0,00 

        425   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

            Извори финансирања за функцију 130 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

            Укупно за функцију 130 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 2003-0001 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

            Укупно за програмску активност 2003-0001 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

            Извори финансирања за програм 2003 0,00 0,00 0,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

            Укупно за програм 2003 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

            Извори финансирања за 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 248.548.944,00 0,00 248.548.944,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 5.900.813,00 5.900.813,00 

          12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 105.569.818,00 105.569.818,00 

            Укупно за 248.548.944,00 114.470.631,00 363.019.575,00 

  3.1         
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ 
ВЕНАЦ" 0,00 0,00 0,00 

    0602       Локална самоуправа 0,00 0,00 0,00 

    
0602-
0001       Функ локалне самоуправе и градских општина 0,00 0,00 0,00 

      620     Развој заједнице 0,00 0,00 0,00 

        411   ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 17.868.134,00 0,00 17.868.134,00 

        412   СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3.195.898,00 0,00 3.195.898,00 

        414   СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 365.000,00 0,00 365.000,00 

        415   НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 589.958,00 0,00 589.958,00 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.965.663,00 0,00 1.965.663,00 
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        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.109.246,00 0,00 8.109.246,00 

        425   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.863.892,00 3.000.000,00 6.863.892,00 

        426   МАТЕРИЈАЛ 1.009.495,00 0,00 1.009.495,00 

        465   ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2.291.845,00 0,00 2.291.845,00 

        482   ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 34.611.148,00 0,00 34.611.148,00 

        483   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 460.412,00 0,00 460.412,00 

        511   ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 4.300.000,00 7.300.000,00 11.600.000,00 

        512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 711.952,00 0,00 711.952,00 

        515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 150.000,00 0,00 150.000,00 

            Извори финансирања за функцију 620 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 79.492.643,00 0,00 79.492.643,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 

            Укупно за функцију 620 79.492.643,00 10.300.000,00 89.792.643,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 79.492.643,00 0,00 79.492.643,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 

            Укупно за програмску активност 0602-0001 79.492.643,00 10.300.000,00 89.792.643,00 

            Извори финансирања за програм 0602 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 79.492.643,00 0,00 79.492.643,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 

            Укупно за програм 0602 79.492.643,00 10.300.000,00 89.792.643,00 

            Извори финансирања за главу 3.1 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 79.492.643,00 0,00 79.492.643,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 

            Укупно за главу 3.1 79.492.643,00 10.300.000,00 89.792.643,00 

  3.2         ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН" 0,00 0,00 0,00 

    1201       Развој културе 0,00 0,00 0,00 

    
1201-
0001       Функционисанје локалних установа културе 0,00 0,00 0,00 

      820     Услуге културе 0,00 0,00 0,00 

        411   ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 5.850.000,00 150.000,00 6.000.000,00 

        412   СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 996.099,00 50.000,00 1.046.099,00 

        413   НАКНАДЕ У НАТУРИ 286.000,00 0,00 286.000,00 
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        414   СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 

        415   НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 150.000,00 150.000,00 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.438.680,00 2.809.000,00 7.247.680,00 

        422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 10.000,00 10.000,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.000.000,00 10.698.000,00 14.698.000,00 

        425   ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300.000,00 200.000,00 500.000,00 

        426   МАТЕРИЈАЛ 230.856,00 259.000,00 489.856,00 

        465   ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 970.000,00 61.000,00 1.031.000,00 

        482   ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 2.500.000,00 200.000,00 2.700.000,00 

        483   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 0,00 90.000,00 90.000,00 

        511   ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.000.000,00 171.365,00 5.171.365,00 

            Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 25.651.635,00 0,00 25.651.635,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 14.848.365,00 14.848.365,00 

            Укупно за функцију 820 25.651.635,00 14.848.365,00 40.500.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 25.651.635,00 0,00 25.651.635,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 14.848.365,00 14.848.365,00 

            Укупно за програмску активност 1201-0001 25.651.635,00 14.848.365,00 40.500.000,00 

            Извори финансирања за програм 1201 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 25.651.635,00 0,00 25.651.635,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 14.848.365,00 14.848.365,00 

            Укупно за програм 1201 25.651.635,00 14.848.365,00 40.500.000,00 

            Извори финансирања за главу 3.2 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 25.651.635,00 0,00 25.651.635,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 14.848.365,00 14.848.365,00 

            Укупно за главу 3.2 25.651.635,00 14.848.365,00 40.500.000,00 

  3.3         ФОНД "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 0,00 0,00 0,00 

    1201       Развој културе 0,00 0,00 0,00 

    
1201-
0001       Функционисанје локалних установа културе 0,00 0,00 0,00 

      820     Услуге културе 0,00 0,00 0,00 

        421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10.000,00 0,00 10.000,00 
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        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300.000,00 0,00 300.000,00 

        472   НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 300.000,00 0,00 300.000,00 

        482   ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 60.000,00 0,00 60.000,00 

            Извори финансирања за функцију 820 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 670.000,00 0,00 670.000,00 

            Укупно за функцију 820 670.000,00 0,00 670.000,00 

            Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 670.000,00 0,00 670.000,00 

            Укупно за програмску активност 1201-0001 670.000,00 0,00 670.000,00 

            Извори финансирања за програм 1201 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 670.000,00 0,00 670.000,00 

            Укупно за програм 1201 670.000,00 0,00 670.000,00 

            Извори финансирања за главу 3.3 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 670.000,00 0,00 670.000,00 

            Укупно за главу 3.3 670.000,00 0,00 670.000,00 

            Извори финансирања за раздео 3 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 354.363.222,00 0,00 354.363.222,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 14.848.365,00 14.848.365,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 5.900.813,00 5.900.813,00 

          12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 115.869.818,00 115.869.818,00 

            Укупно за раздео 3 354.363.222,00 139.618.996,00 493.982.218,00 

4           ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0,00 0,00 0,00 

    0602       Локална самоуправа 0,00 0,00 0,00 

    
0602-
0004       Општинско јавно правобанилаштво 0,00 0,00 0,00 

      330     Судови 0,00 0,00 0,00 

        411   ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 8.791.700,00 0,00 8.791.700,00 

        412   СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.573.750,00 0,00 1.573.750,00 

        423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

        424   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 0,00 200.000,00 

        465   ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.093.800,00 0,00 1.093.800,00 

            Извори финансирања за функцију 330 0,00 0,00 0,00 
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          01 Приходи из буџета 12.659.250,00 0,00 12.659.250,00 

            Укупно за функцију 330 12.659.250,00 0,00 12.659.250,00 

            Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 12.659.250,00 0,00 12.659.250,00 

            Укупно за програмску активност 0602-0004 12.659.250,00 0,00 12.659.250,00 

            Извори финансирања за програм 0602 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 12.659.250,00 0,00 12.659.250,00 

            Укупно за програм 0602 12.659.250,00 0,00 12.659.250,00 

            Извори финансирања за раздео 4 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 12.659.250,00 0,00 12.659.250,00 

            Укупно за раздео 4 12.659.250,00 0,00 12.659.250,00 

            Извори финансирања укупно 0,00 0,00 0,00 

          01 Приходи из буџета 415.083.275,00 0,00 415.083.275,00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 14.848.365,00 14.848.365,00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 5.900.813,00 5.900.813,00 

          12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 115.869.818,00 115.869.818,00 

          15 Неутрошена средства донације из претходних година 0,00 197.785,00 197.785,00 

            УКУПНО 415.083.275,00 139.816.781,00 554.900.056,00 
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III  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 11. 

Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен чланом 1. ове Одлуке увећава се за износ средстава који Општина оствари по основу 

донација и наменских трансфера. Ова средства ће се користити на основу акта Председника општине. 

На основу акта Председника општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење 

расхода. 

 

Члан 12. 

Износ од 69.583.255 динара који се односи на планирани приход од закупа пословног простора дефинисан је чланом 1. Одлуке о обиму 

средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода  који припадају Граду, односно Градским општинама у 2016.  

години. 

Распоред планираних примања из става један овог члана усваја комисија за инвестиције Већа градске општине Савски венац. 

 

Члан 13. 
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Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 6. ове Одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана 

који доноси Начелник општинске управе. 

Распоред прихода и примања врши се по тромесечним квотама  за извршење буџета. Тромесечне квоте доноси Председник општине и 

Веће Градске општине на предлог Одељења за финансије.  

 

Члан 14. 

Средства одобрена овом Одлуком, и тромесечним квотама преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на 

основу финансијских планова. 

 

Члан 15. 

Средства буџета преносиће се буџетским корисницима сразмерно оствареним приходима. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: утврђене законским прописима на постојећем 

нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

 

 

Члан 16. 

Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председник општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за 

финансије може привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана. 

 

 

 

 

Члан 17. 

Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом којим 

се утрђује буџет Републике Србије. 

 

Члан 18. 

Појединачне исплате распоређене у Посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, 

економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 416 – награде запосленима и остали посебни 

расходи, економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци за нефинансијску имовину 

вршиће се на основу посебних аката Председника општине. 

Ради праћења наменског коришћења средстава са економске класификације класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину, акт Председника 

општине о ангажовању средстава треба да садржи и назнаку одговарајућих програмских средстава.  



 

285 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

 

Члан 19. 

Накнада одборницима за присуство на седници Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накнадама и другим примањима 

општинских одборника и платама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац, која ће регулисати месечну исплату одборницима за 

присуство на седници према подацима које достави стручна служба Скупштине општине. 

 

Члан 20. 

Исплата зарада запослених вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у 

оквиру консолидованих средстава прописаних на нивоу Републике.  

 

Члан 21. 

Уколико се у току године оствари вишак прихода изнад класичног оквира буџета општине Савски венац, средства ће се  пренети у следећу 

годину и користити се за реализацију пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председник општине, уз сагласност Већа 

градске општине и одобрења Скупштине општине Савски венац. 

Члан 22. 

Средства текуће буџетске резерве 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 употреби текуће буџетске резерве одлучује Председник општине посебним актом на предлог Одељења за финансије у складу са Законом 

о буџетском систему.                                                                    

 

Члан 23. 

Налоге за пренос средстава и налоге за електронско плаћање из средстава  КРТ-а који припадају директним корисницима буџета, на основу 

ове Одлуке, и тромесечних квота потписује Председник општине или лице које овласти Председник општине. 

Налоге за електронско плаћање средстава са подрачуна КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета на основу ове Одлуке, и 

тромесечних квота потписује овлашћено лице индиректних корисника буџета градске општине Савски венац. 

 

Члан 24. 

Одељење за финансије Градске општине Савски венац обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, 

односно у  року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише Председника општине и Веће Градске општине. 

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председник општине и Веће градске општине усваја и доставља 

извештај Скупштини општине у складу са Законом о буџетском систему.  

 

Члан 25. 
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Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију и доставе податке на основу 

којих се врши финансирање њихових издатака. 

Одељење за финансије може остварити увид у документацију и промет на рачунима преко којих се врши финансирање издатака буџетских 

корисника. 

 

Члан 26. 

У складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

испр.,108/3013,  142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015 ) Председник општине може у току године, на предлог Одељења за финансије извршити 

преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода за износ који се умањује. 

 

Члан 27. 

У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности, буџет Општине може привремено позајмити средства са подрачуна 

за редовно пословање директних, односно индиректних корисника буџета општине, односно са консолидованог рачуна трезора општине, 

преносом средстава са рачуна за интерне позајмице. 

 

Члан 28. 

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стандардни 

класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Председник општине и Веће Градске општине ће извршити одговарајуће измене ове 

Одлуке на предлог одељења за финансије. 

 

Члан 29. 

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31.12.2016 године средства која нису 

утрошена за финансирање расхода и издатака у 2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Савски венац за 2016. годину, закључно са 31.12.2016 године. 

 

Члан 30. 

У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донео министар 

надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013,  142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015), и Законом о одређивању максималног броја 

запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан 

број запослених на неодређено и одређено време, и то :  

- 100 запослених на неодређено време у  органиима и организације локалне власти  

- 34 запослених  на одређено време. Од тога 10 изабраних лица, 8 постављених лица, именована лица 5 и 11 запослених радника.  
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- 5 запослених на неодређено време у установи културе и 1 постављено лице на одређено време.  

- 15 запослених на неодређено, 1 именовано лице и 1 на одређено време у јавном предузећу.  

 

У складу са Упуством министарства финансија саставни део одлуке чине табела са бројем запослених и планираном масом средстава за 

плате запослених на економским класификацијама 411 и 412 ( Табела 1 ), табела са бројем запослених чије се плате исплаћују из буџета са осталих 

економских класификација   ( Табела 2).   У  Табели 3 приказана су планирана и исплаћена средства у 2015. години и планирана средства у 2016. 

години на економској класификацији 465, као и маса средстава и број запослених чија је плата мања од 25.000 динара. Табела 4 представља 

преглед планираних и исплаћених средстава у 2015. години и планирана средства у 2016. години на економској клсификацији 414, и преглед броја 

запослених за које су исплаћена, односно планирана средства у складу са планом рационализације.  

Табела 5 представља приказ планираних и исплаћених средстава у 2015. години и планираних средстава у 2016. години на економској 

класификацији  416  као и пратећи број запослених по овом основу. У овој табели се приказују планирана и исплаћена средства за јубиларне 

награде. 

Табела 6 се односи на преглед броја запослених и средства за плате у 2016. години по звањима   и занимањима, а у којој су унети коефицијенти, 

укупни додаци и број запослених. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

288 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

 
 

 

 

 

Назив јединице 

локалне власти 

ГО Савски венац           

               

     БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ    

               

              Табела 

1. 

Ре

дн

и 

бр

ој 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава локалне 

власти 

Број 

запос

лених 

на 

неод

ређе

но  

Број 

запос

лени

х на 

одре

ђено  

Укуп

ан 

број 

запос

лени

х 

Маса средстава за плате планирана за 2015. 

годину на економским класификацијама 411 и 

412 

Маса средстава за плате планирана за 2016. годину 

на економским класификацијама 411 и 412 

1 2 3 4 5(3+4

) 

Извор 

01  

Извор 

04 

Извори 

05-08 

Извори 

09-12 

Извори 

13-15 

Извор 01  Извор 04 Извори 

05-08 

Извори 

09-12 

Извори 

13-15 

     6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 

1 Органи и 

организације 

локалне власти 

106 36 142 160880

058 

    1622244

00 

    

       Изабрана лица  9 9           

       Постављена 

лица  

 10 10           

       Запослени 106 17 123           

2 Установе културе                                                                                                             4 2 6 8.981.2

99 

200.000    11.080.0

00 

    

       Постављена  2 2           
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лица  

       Запослени 4  4           

3 Остале установе 

из области јавних 

служби које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив установе):                                                                                  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1. 0 0 0           

       Постављена лица   0           

       Запослени   0           

 2. 0 0 0           

       Постављена 

лица  

  0           

       Запослени   0           

 3. 0 0 0           

       Постављена 

лица  

  0           

       Запослени   0           

 4. 0 0 0           

       Постављена 

лица  

  0           

       Запослени   0           

 5. 0 0 0           

       Постављена 

лица  

  0           

       Запослени   0           

4 Дирекције 

основане од 

стране локалне 

власти 

0 0 0           
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       Постављена 

лица  

  0           

       Запослени   0           

5 Месне заједнице 0 0 0           

      Изабрана лица    0           

       Запослени   0           

6 Предшколске 

установе  

0 0 0           

 Постављена лица   0           

 Запослени   0           

7 Нове установе и 

органи (навести 

назив установа и 

органа):                        

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1. 0 0 0           

       Постављена лица   0           

       Запослени   0           

 2. 0 0 0           

       Постављена 

лица  

  0           

       Запослени   0           

 3. 0 0 0           

       Постављена 

лица  

  0           

       Запослени   0           

 4. 0 0 0           

       Постављена 

лица  

  0           

       Запослени   0           

8 Укупно за све 

кориснике буџетa 

110 38 148 169.861

.357 

200.000 0 0 0 173.304.

400 

0 0 0 0 
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који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 

411 и 412 

       Изабрана лица  9 9           

       Постављена 

лица  

 12 12           

       Запослени 110 17 127           

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив јединице локалне власти ГО Савски венац       

         

 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ  

         

        Табела 2. 

Ред.бр

. 

Назив корисника чије се 

плате у 2016. години 

финансирају из буџета на 

осталим економским 

класификацијама  

Економска 

класификација 

(навести која ) 

Број 

запослених на 

неодређено 

време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених на 

неодређено 

време 

Број 

запослених 

на 

одређено 

време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених на 

одређено 

време  

Укупан број 

запослених 

Укупна маса 

средстава за плате 

запослених у 2016. 

години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 
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1 ПОСЛ.ПРОСТОР С.ВЕНАЦ 411 18 18.588.389   18 18.588.389 

2  412 18 3.324.942   18 3.324.942 

3       0  

4       0  

5       0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив јединице локалне 

власти 

ГО Савски венац        

          

  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ    

          

 Табела 3. 2015    2016    
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Ред.б

р. 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава локалне 

власти 

Планирана 

средства на 

економској 

класификацији 

465 у 2015. 

години 

Маса 

средстава за 

запослене 

чија  плата не 

може да се 

умањи у 

складу са 

Законом за 

2015. годину 

Број 

запослених 

чија плата не 

може да се 

умањи у 

складу са 

Законом у 

2015. години 

Исплаћена 

средства на 

економској 

класификацији 

465 у 2015. 

години 

Планирана 

средства на 

економској 

класификациј

и 465 за 2016. 

годину 

Маса 

средстава за 

запослене 

чија  плата не 

може да се 

умањи у 

складу са 

Законом за 

2016. годину 

Укупна 

маса 

средстава 

на 

економско

ј 

класифика

цији 465 

да је 

могла да 

се умањи 

за 10% 

Број 

запослен

их чија 

плата не 

може да 

се умањи 

у складу 

са 

Законом 

у 2016. 

години 

1 2 3 4 9 5 6 7 8 (6+7) 9 

1 Органи и 

организације 

локалне власти 

16867418 1287093 3 16843016 18408000  18408000  

2 Установе културе                                                                                                             971000 18948 1 845349 1080000 18948 1098948  

3 Остале установе из 

области јавних 

служби које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив):                                                                                  

2230000 0 0 2221322 2559969 0 2559969 0 

 1. ЈП ПОС.ПРОСТОР 

САВСКИ ВЕНАЦ 

2230000   2221322 2559969  2559969  

 2.       0  

 3.       0  

 4.       0  

 5.       0  

4 Дирекције основане од стране локалне 

власти 

     0  

5 Месне заједнице       0  
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6 Предшколске 

установе  

      0  

7 Нове установе и 

органи (навести 

назив):                         

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.       0  

 2.       0  

 3.       0  

 4.       0  

8 Укупно за све 

кориснике буџетa 

који се финансирају  

са економских 

класификација 411 и 

412 

20068418 1306041 4 19909687 22047969 18948 22066917 0 
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Назив јединице локалне 

власти 

ГО Савски венац     

       

  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ  

       

 Табела 4. 2015   2016  

Ред.б

р. 

Директни и индиректни 

корисници буџетских 

средстава локалне 

власти 

Планирана средства у 

2015. години на 

економској 

класификацији 414 

Исплаћена средства у 

2015. години на 

економској 

класификацији 414 

Број запослених за 

који су исплаћена 

средства у 2015. 

години 

Планирана средства 

на економској 

класификацији 414 у 

2016. години 

Број запослених за 

који су планирана 

средства у 2016. 

години на 414 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Органи и организације 

локалне власти 

11702302 6476131 24 7368240 24 

2 Установе културе                                                                                                             189000 189000 1 329160  

3 Остале установе из 

области јавних служби 

које се финансирају из 

буџета (навести назив):                                                                                  

763967 700517 0 627039 0 

 1. Ј.П ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР САВСКИ 

ВЕНАЦ 

763967 700517  627039  

 2.      

 3.      

 4.      

 5.      

4 Месне заједнице      

6 Предшколске установе       

7 Нове установе и органи 

(навести назив):                        

0 0 0 0 0 

 1.      

 2.      
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 3.      

 4.      

8 Укупно за све 

кориснике буџетa 

12655269 7365648 25 8324439 24 

 

 

Назив јединице локалне 

власти 

ГО Савски венац         

            

  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. 

ГОДИНИ 

    

            

 Табела 5. 2015      2016    

Ред.

бр. 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава локалне 

власти 

Планирана средства у 

2015. години на 

економској 

класификацији 416 

Исплаћена средства у 

2015. години на 

економској 

класификацији 416 

Укупан 

број 

запослени

х за који су 

исплаћена 

средства 

за 

јубиларне 

награде у 

2015. 

години  

Укупан 

број 

запослени

х за који су 

исплаћена 

средства 

по другом 

основу у 

2015. 

години  

Планирана средства у 

2016. години на 

економској 

класификацији 416 

Укупан 

број 

запослени

х за који 

се 

планира 

исплата 

средстава 

за 

јубиларне 

награде у 

2016. 

години  

Укупан 

број 

запослени

х за који 

се 

планира 

исплата 

средстава 

по другом 

основу у 

2016. 

години  

  Јубиларне 

награде 

Други 

основ 

(навести 

који): 

Јубиларне 

награде 

Други основ (навести 

који): 

 Јубиларне 

награде 

Други основ (навести 

који): 
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1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 

1 Органи и 

организације 

локалне власти 

857.895  857.895  8  1.500.000  18  

2 Установе културе                                                                                                                                                             

3 Остале установе 

из области јавних 

служби које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив):                                                                                  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1           

 2.           

 3.           

 4.           

 5.           

4 Дирекције основане од стране локалне 

власти 

        

5 Месне заједнице           

6 Предшколске 

установе  

          

7 Нове установе и 

органи (навести 

назив):                        

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.           

 2.           

 3.           

 4.           
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8 Укупно за све 

кориснике 

буџетa  

857.895 0 857.895 0 8 0 1.500.000 0 18 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Назив јединице локалне власти ГО Савски венац           

                         

  ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ  

                         

                         

Ред.

бр. 

Звања и занимања Основни 

коеф. 

Додат

ни 

коеф. 

Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.) Основица Нето 

плата 

Број 

запосл

ених 

Додаци 

укупно 

Друга 

примања 

Укупна 

нето плата 

за број 

запослени

х 

Бруто I Бруто II 

(411+41

2) 

     

Именов

на и 

постављ

ена лица 

највише 

до 30% 

Који 

кoординир

а 

најсложени

је 

активности 

до 10% 

Који 

руководи 

унутрашњо

м орг. 

јединицом 

до 10% 

Припрема и 

извршење 

буџета или 

фин. плана, 

вођење посл. 

књига и 

састављање 

рач. извештаја 

до 10% 

На 

пословима 

комуналног 

полицајца 

до 10% 

На пословима 

буџетске 

инспекције до 10% 

Укупан коефицијент 

     

и

з

р

а

ж

е

н

 

у

 

п

р

о

ц

е

н

изр

аже

н 

кро

з 

кое

фи

циј

ент 

 

израж

ен у 

проце

нту  

и

з

р

а

ж

е

н 

к

р

о

з 

к

о

е

ф

и

ц

 

израже

н у 

процен

ту  

и

з

р

а

ж

е

н

 

к

р

о

з

 

к

о

е

ф

 изражен 

у 

процент

у  

и

з

р

а

ж

е

н 

к

р

о

з 

к

о

е

ф

и

ц

 

изражен 

у 

процент

у  

и

з

р

а

ж

е

н

 

к

р

о

з

 

к

о

е

ф

 изражен 

у 

проценту  

изражен кроз коефицијент 
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т

у

  

и

ј

е

н

т 

и

ц

и

ј

е

н

т 

и

ј

е

н

т 

и

ц

и

ј

е

н

т 

 На одређено време  759,27 172,68             931,95   36 73.626 0 2.513.913 3.586.181 4.228.107 

1 Изабрана лица 10,50  % % % % % % 10,50 9.709,41 101.949 1 4.894  106.843 152.415 179.697 

  10,45  % % % % % % 10,45 9.709,41 101.463 2 3.247  206.174 294.114 346.760 

  10,40  % % % % % % 10,40 9.709,41 100.978 6 16.560  622.427 887.913 1.046.850 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

2 Именована (постављена) лица 41,71  20,00% % % % % % 41,71 2.089,53 87.154 2 10.807  185.116 264.074 311.343 

  38,90  20,00% % % % % % 38,90 2.089,53 81.283 4 19.508  344.639 491.639 579.642 

  39,50  20,00% % % % % % 39,50 2.089,53 82.536 4 8.254  338.400 482.739 569.149 

      % % % % % 0,00  0    0 0 0 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

    % % % % % % 0,00  0    0 0 0 

3 Самостални стручни сарадник 12,05 10,12 % % % % % % 22,17 2.278,66 50.518 2 2.425  103.461 147.590 174.009 

  12,05 12,34 % % % % % % 24,39  0 0   0 0 0 

  12,05 13,45 % % % % % % 25,50 2.278,66 58.106 1 1.162  59.268 84.548 99.682 

  12,05 14,56 % % % % % % 26,61  0 0   0 0 0 

  12,05 15,67 % % % % % % 27,72  0 0   0 0 0 

  12,05 16,80 % % % % % % 28,85 2.278,66 65.739 1 1.578  67.317 96.030 113.220 

  12,05  % % % % % % 12,05  0    0 0 0 

  12,05  % % % % % % 12,05  0    0 0 0 

  12,05  % % % % % % 12,05  0    0 0 0 

  12,05  % % % % % % 12,05  0    0 0 0 

4 Виши стручни сарадник  10,77 10,12 % % % % % % 20,89 2.278,66 47.601 1 381  47.982 68.448 80.700 

  10,77 13,26 % % % % % % 24,03  0 0   0 0 0 

  10,77 16,40 % % % % % % 27,17  0 0   0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

5 Стручни сарадник, 

преводилац, библиотекар  

10,45 9,48 % % % % % % 19,93 2.278,66 45.414 3 1.272  137.513 196.167 231.281 

  10,45 9,48 % %   10,00%  % % 19,93 2.278,66 45.414 2 363  91.190 130.086 153.372 

  10,45 11,50 % % % % % % 21,95  0 0   0 0 0 

  10,45  % % % %   % 10,45  0    0 0 0 

  10,45  % % % %   % 10,45  0    0 0 0 

  10,45  % % % %   % 10,45  0    0 0 0 

  10,45  % % % % % % 10,45  0    0 0 0 

  10,45  % % % % % % 10,45  0    0 0 0 

6 Виши сарадник  9,91 7,19 % % % % % % 17,10 2.278,66 38.965 1 467  39.432 56.251 66.320 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 
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  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

7 Сарадник  8,95 5,33 % % % 10,00%  % % 14,28 2.278,66 32.539 1 130  32.669 46.604 54.946 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

8 Виши референт, ВКВ радник, 

стенограф  

8,85 3,03 % % % % % % 11,88 2.278,66 27.070 4 2.166  110.448 157.558 185.760 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

9 Референт, дактилограф 8,74 1,85 % % % % % % 10,59  0 0   0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

10 Квалификовани радник  8,00 1,05 % % % % % % 9,05 2.278,66 20.622 1 412  21.034 30.006 35.377 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

11 Неквалификовани радник 6,40 1,05 % % % % % % 7,45  0 0   0 0 0 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

 На неодређено време 604,71 214,64             819,35  0 106 338.014 275.494 5.335.940 7.611.897 8.974.426 

3 Самостални стручни сарадник 12,05 10,12 % % % % % % 22,17 2.278,66 50.518 21 81.637 99.539 1.242.052 1.771.828 2.088.986 

  12,05 12,34 % % % % % % 24,39 2.278,66 55.577 1 2.890  58.467 83.404 98.334 

  12,05 13,45 % % % % % % 25,50 2.278,66 58.106 12 45.555  742.825 1.059.665 1.249.345 

  12,05 14,56 % % % % % % 26,61 2.278,66 60.635 2 11.399  132.669 189.257 223.134 

  12,05 15,67 % % % % % % 27,72 2.278,66 63.164 3 10.612  200.105 285.457 336.554 

  12,05 16,80 % % % % % % 28,85 2.278,66 65.739 2 4.996  136.475 194.686 229.534 

  12,05 16,80 % % 10,00%  % % % 28,85 2.278,66 65.739 8 31.292  557.207 794.874 937.157 

  12,05 16,80 % 10,00

% 

 % % % % 28,85 2.278,66 65.739 1 7.889  73.628 105.033 123.834 

  12,05  % % % % % % 12,05  0    0 0 0 

4 Виши стручни сарадник  10,77 10,12 % % % % % % 20,89 2.278,66 47.601 2 5.331  100.533 143.414 169.085 

  10,77 13,26 % % % % % % 24,03 2.278,66 54.756 3 10.418  174.687 249.196 293.802 

  10,77 16,40 % 10,00

% 

 % % % % 27,17 2.278,66 61.911 1 3.962  65.873 93.970 110.791 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 

  10,77  % % % % % % 10,77  0    0 0 0 
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5 Стручни сарадник, 

преводилац, библиотекар  

10,45 9,48 % % % % % % 19,93 2.278,66 45.414 7 14.532  332.428 474.219 559.105 

  10,45 9,48 % % % 10,00%  % % 19,93 2.278,66 45.414 1 2.362  47.776 68.154 80.353 

  10,45 11,50 % % % % % % 21,95 2.278,66 50.017 1 1.601  51.618 73.634 86.815 

  10,45  % % % % % % 10,45  0    0 0 0 

  10,45  % % % % % % 10,45  0    0 0 0 

  10,45  % % % % % % 10,45  0    0 0 0 

  10,45  % % % % % % 10,45  0    0 0 0 

  10,45  % % % % % % 10,45  0    0 0 0 

6 Виши сарадник  9,91 7,19 % % % % % % 17,10 2.278,66 38.965 4 17.145  173.005 246.798 290.975 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

  9,91  % % % % % % 9,91  0    0 0 0 

7 Сарадник  8,95 5,33 % % % % % % 14,28 2.278,66 32.539 1 2.082  34.621 49.388 58.229 

  8,95 5,33 % % % 10,00%  % % 14,28 2.278,66 32.539 1 1.432  33.971 48.461 57.136 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

  8,95  % % % % % % 8,95  0    0 0 0 

8 Виши референт, ВКВ радник, 

стенограф  

8,85 3,03 % % % % % % 11,88 2.278,66 27.070 24 57.822 134.050 841.564 1.200.519 1.415.411 

  8,85 3,03 % % % 10,00%  % % 11,88 2.278,66 27.070 5 12.777 28.770 176.899 252.353 297.524 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

  8,85  % % % % % % 8,85  0    0 0 0 

9 Референт, дактилограф 8,74 1,85 % % % % % % 10,59 2.278,66 24.131 4 10.039 13.135 119.698 170.753 201.318 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

  8,74  % % % % % % 8,74  0    0 0 0 

10 Квалификовани радник  8,00 1,05 % % % % % % 9,05 2.278,66 20.622 1 1.155  21.777 31.065 36.626 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

  8,00  % % % % % % 8,00  0    0 0 0 

11 Неквалификовани радник 6,40 1,05 % % % % % % 7,45 2.278,66 16.976 1 1.086  18.062 25.766 30.378 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

  6,40  % % % % % % 6,40  0    0 0 0 

12 УКУПНО 1.363,98 387,32  0,00  0,0

0 

 0,00  0,00  0,0

0 

 0,00 1.751,30   142 411.640 275.494 7.849.852 11.198.07

8 

13.202.533 
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                 Додаци 

укупно 

Друга 

примањ

а 

Укупна нето плата 

за број запослених 

Бруто I Укупан 

број 

запослен

их 

Просечна плата 

                 411.640 275.494 7.849.852  11.198.078 142 78.860  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 31. 

 

IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО 
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Средства распоређена чланом 10. ове Одлуке, опредељена су за извршавање циљева предвиђених следећим програмима, програмским 

активностима и пројектима : 

 

 

ПРОГРАМ / Програмска 

активност и пројекат 

ЦИЉ ИНДИКАТОР Вредност у 

базној 

години 

Циљан

а 

вредно

ст 

2015/О

стваре

на 

вредно

ст 2015 

Циља

на 

вредн

ост 

2016 

Ци

ља

на 

вре

дно

ст 

201

7 

Извор 

01 

Остали 

извори 

Сви извори 

Ш

иф

ра  

Назив          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06

01 

Програм 2 КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

      0 13.808.503 13.808.503 

  1.Адекватан 

квалитет пружених 

услуга комуналне 

делатности 

1. Укупан број притужби грађана на услуге комуналне делатности (доставњених комуналном предузећу  или 

комуналној инспекцији) 

        0 0 0 

           

00

14 

Програмска активност Остале комуналне услуге      0 11.308.503 11.308.503 

 Општинска управа  1. Обезбеђивање 

услова за 

задовољење 

других комуналних 

потреба грађања 

1. Број реализованих 

инвестиција  

1     11.308.503  

10 Пројекат  Наша кућа        0 2.500.000 2.500.000 
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01 

 Општинска управа  1. Побољшање 

услова за живот  

1. Број улаза који су 

конкурисали  

1     2.500.000  

   2. Број новоконституисаних 

скупштина зграда 

1       

   3. Проценат ново 

конституисаних улаза који 

су учествовали  

1       

        0 0 0 

           

15

02 

Програм 4 РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 

      128.100 0 128.100 

  1. Повећаање 

препознатљивости 

туристичке понуде 

општине 

1.  Укупан број гостију 

(домаћи и страни гости) 

0       

           

00

01 

Програмска активност Управљање развојем 

туризма 

     40.000 0 40.000 

 Општинска управа  1. Повећање 

квалитета 

туристичких услуга 

које се пружају на 

територији 

општине 

1.Број чланова кластера и 

корисника туризма 

35 40   40.000  40.000 

00

02 

Програмска активност Туристичка промоција      88.100 0 88.100 

 Општинска управа  1. Повећање 

квалитета 

туристичких услуга 

које се пружају на 

територији 

општине 

1.Број чланова кластера и 

корисника туризма 

35 40   88.100  88.100 
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04

01 

Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      445.992 197.785 643.777 

   1. Број запослених на пословима заштите животне средине у односу на укупан 

број запослених у Граду 

  

00

03 

Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине     369.172 0 369.172 

 Општинска управа   1. Спровођење 

процена  утицаја  

на животну 

средину  

1.Ревидиран и усвојен 

ЛЕАП 

0 1   369.172  369.172 

           

           

00

04 

Програмска активност Заштита природних вредности унапређење подручја са 

природним својствима 

    76.820 0 76.820 

 Општинска управа 1. Спровођење 

процена  утицаја  

на животну 

средину  

1.Ревидиран и усвојен 

ЛЕАП 

0 1   76.820  76.820 

        0 0 0 

          0 

10

02 

Пројекат Милд        0 197.785 197.785 

 Председник општинско 

Веће  

1. Енергетска 

ефикасност  

1. Број седница општинског 

већа 

1     197.785 197.785 

20

01 

Програм 8  ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ      0 3.414.848 3.414.848 

  1. Унапређење 

доступности 

1. Укупан број деце на 

листи чекања 

       

           

00

01 

Програмска активност Функционисање 

предшколских установа 

     0 3.414.848 3.414.848 

 Општинска управа  1.Обезбеђење и 

унапређење 

услова  за 

1. Просечан износ 

средстава по дедету, по 

објекту 

1     3.414.848  
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предшколско 

васпитање и 

образовање 

   2. Проценат укупних 

објеката у које је улагано 

1       

   3. Просечна оцена објеката 

по листи бодовања  

1       

20

02 

Програм 9 ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

      17.250.000 28.103.364 45.353.364 

  1. Унапређење 

доступности 

основног 

образовања 

1. Број деце која су обухваћена основним 

образовањем  

     

           

10

01 

Пројекат  Исхрана и 

смештај деце са посебним 

потребама  

Исхрана и смештај       1.100.000 0 1.100.000 

 Општинска управа  1. Побољшање 

услова за 

функционисање 

основних школа  

1. Број уписаних ђака  1    1.100.000   

10

02 

Пројекат  Текуће 

поправке  

Текуће поправке 

школа  

     0 15.900.320 15.900.320 

 Општинска управа  1. Побољшање 

услова за 

функционисање 

основних школа  

1. Проценат родитеља који 

су изјавили да су упознати 

са инбестицијама и који 

кажу да су задовољни  

1     15.900.320  

   2. Просечна оцена школа 

по листи бодовања коју ће 

припрмити кабинет 

председника општине 

1       

   3. Просечан износ 

средстаба по ученику по 

школи  

1       

10 Пројекат: Превоз деце са Превоз ученика       15.550.000 0 15.550.000 



 

307 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

03 пратњом  

 Општинска управа  1. Побољшање 

услова за 

функционисање 

основних школа  

1. Број уписаних ђака  1    15.550.000   

 Општинска управа  1. Побољшање 

услова за 

функционисање 

основних школа  

1. Број донетих решења  1       

10

04 

Пројекат: Награде Награде 

ученицима  

     600.000 0 600.000 

 Општинска управа  1. Побољшање 

услова за 

функционисање 

основних школа  

1. Број уписаних ђака  1    600.000   

        0 0 0 

           

           

           

           

           

10

11 

Пројекат:  Лап топови        0 9.003.044 9.003.044 

 Општинска управа  1. Побољшање 

услова за 

функционисање 

основних школа  

1. Број подељених лап 

топва 

1     9.003.044  

           

           

           

           

10 Пројекат:  Безбедност       0 3.200.000 3.200.000 
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15 саобраћаја 

 Општинска управа  Повећање 

безбедности деце 

у саобраћају с 

посебним освртом 

на децу у 

предшколску децу 

1.Број деце која су прошла 

обуку 

1 200    3.200.000  

20

03 

Програм 10 СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 

      0 3.000.000 3.000.000 

  1. Унапређење 

доступности 

средњег 

образовања 

1. Број деце која су обухваћена 

средњим образовањем  

      

           

           

00

01 

Програмска активност Функционисање 

средњих школа 

     0 3.000.000 3.000.000 

 Општинска управа  1. Обезбеђење и 

унапређење 

услова  за средње 

образовање сваког 

детета и ученика, у 

складу са његовим 

узрастом и 

развојним 

потребама 

1. Проценат укупног броја 

средњих школа који је 

обухваћен улагањима 

1     3.000.000  

   2. Просечно улагање по 

ученику  

1       

09

01 

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      2.492.000 6.261.000 8.753.000 

  1. Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који 

припадају угроженим групама  

   1. Укупан број корисника ванинституционалних услуга 

социјалне заштите  
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00

01 

Програмска активност Социјалне помоћи      500.000 6.261.000 6.761.000 

 Општинска управа  1. Побољшање 

социјално-

економских услова 

живота грађана који 

припадају посебно 

осетљивим 

социјалним групама 

(Роми, избегли, ИРЛ, 

повратници по 

Споразуму о 

реадмисији,...) 

1. Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи 

3 0   500.000 6.261.000  

00

03 

Програмска активност Подршка социо-хуманитарним организацијама     1.492.000 0 1.492.000 

 Општинска управа  1.Подстицање развоја 

разноврсних 

социјалних услуга у 

заједници и 

укључивање у сферу 

пружања услуга што 

више различитих 

социјалних актера 

% финансирања пројектних 

активности удружења / 

организација у односу на 

укупна средства која су за 

њих издвојена 

1    1.492.000   

00

05 

Програмска активност Активности Црвеног 

крста 

     500.000 0 500.000 

 Општинска управа  1. Подршка Црвеном 

крсту  

1. Број волонтера Црвеног 

крста  

1500    500.000   

12

01 

Програм 13 РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 

      27.077.435 14.848.365 41.925.800 

  1.Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета културне 

1.Укупан број посетилаца културних 

манифестација  
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инфраструктуре 

           

00

01 

Програмска активност Функционисање локалних установа културе     27.077.435 14.848.365 41.925.800 

 Општинска управа 1. Унапређење 

ефикасности установа 

културе  

1. Број манифестација 1    755.800   

   2. Просечан износ новаца 

по гледаоцу манифестације  

1       

   3.Број гледалаца  1       

 Дкц "Мајдан" 1. Унапређење 

ефикасности установа 

културе  

1. Укупан број посетилаца 

на свим културним 

догађајима  који су 

одржани 

6500 7000   25.651.635 14.848.365  

 Фонд "Исидора 

Секулић" 

1. Подстицање 

развоја културе 

културе 

1. Број књижевних дела 

који су достављени на 

конкурс 

63    670.000   

           

           

           

           

13

01 

Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      1.802.072 860.000 2.662.072 

  1. Планско 

подстицање и 

креирање услова за 

бављење спортом за 

све грађане и  

грађанке  општине 

1. Број спотрских удружења у општини и број чланова у односу на укупан број младих у општини , као и 

организација младих 
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00

02 

Програмска активност Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и 

масовној физичкој култури 

   1.802.072 0 1.802.072 

 Општинска управа  1. Добра сарадња са 

школским установама 

у циљу организованог 

бављења спортом 

омладине 

1. Проценат школске деце 

који је учествовао у 

такмичењу 

1    1.802.072   

   2. Проценат укупног броја 

такмичења који ма су 

обухваћене и девојчице 

1       

   3. Просечан издатак по 

такмичару  

1       

00

03 

Програмска активност Одржавање спортске 

инфраструктуре 

     0 860.000 860.000 

 Општинска управа  1. Грађани имају 

адекватне услове у 

постојећим објектима 

(укључујући и 

спортску опрему и 

реквизите) да се баве 

рекреативним 

спортом и физичком 

културом 

1. Број предлога грађана за 

куповину додатних 

реквизита и спортске 

опреме у постојећим 

спортским објектима 

1       

   2. Проценат буџета који се 

издваја за набавку 

спортских реквизита и 

опремање спортских 

терена/објеката 

1       

    1     860.000  

06

02 

Програм 15 ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

      365.887.676 69.322.916 435.210.592 
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  1. Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

Градксе општине у 

складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

1. Број донетих  аката органа и 

служби општине 

      

           

00

01 

Програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 

    346.628.426 67.822.916 414.451.342 

 Скупштина општине  1. Обезбеђено 

континуирано 

функционисање 

органа ЈЛС и органа 

градске општине 

1. Број одржаних седница 4 6   13.599.101   

 Председник и 

Општинско веће 

1. Обезбеђено 

континуирано 

функционисање 

органа ЈЛС и органа 

градске општине 

1. Број седница општинског 

већа 

1    34.461.702   

           

 Општинска управа  1. Обезбеђено 

континуирано 

функционисање 

органа ЈЛС и органа 

градске општине 

1. Проценат реализованих 

захтева у односу на 

оправдано поднете захтеве 

1    214.174.980 52.477.071  

           

 Општинска управа 

(инспекција) 

1. Рушење нелегалних 

објеката 

1. Број донетих решења 294     5.045.845  

   2. Број реализованих 

решења 

60       
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 Јавно предузеће 

"Пословни простор" 

1. Издавање 

послофног простора  

1. Проценат остварења 

плана наплате  

130

% 

100%   79.492.643 10.300.000  

00

04 

Програмска активност Општинско јавно 

правобранилаштво 

     12.659.250 0 12.659.250 

 Општинско јавно 

правобранилаштво 

1. Заштита 

имовинских права и 

интереса  

града/општине   

1. Број решених предмета у 

корист Општине  

992    12.659.250   

   2. Број решених предмета 

на штету Општине 

27       

00

07 

Програмска активност Канцеларија за младе      1.200.000 0 1.200.000 

 Општинска управа  1. Успостављени 

институционални 

услови у  

граду/општини за 

подршку активном 

укључивању младих, 

подршку различитим 

друштвеним 

активностима младих 

и креативном 

испољавању њихових 

потреба  

1. Број корисника услуга КЗМ 

(разврстан по  полу) 

   1.200.000   

   2.Број организованих активности и 

пројеката КЗМ  

      

10

01 

Пројекат Реконструкција сењачког биоскопа      4.900.000 1.500.000 6.400.000 

 Општинска управа        4.900.000   

         1.500.000  
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10

02 

Пројекат Стартит хаб у 

Савској 

      4.900.000 0 4.900.000 

 Општинска управа        4.900.000   

           

10

03 

Установа спорта 

"Савски венац" 

      500.000 0 500.000 

 Општинска управа        500.000   

           

           

 УКУПНО        415.083.275 139.816.781 554.900.056 

 

 

Члан 32. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од 22.08.2016. године. 

 

 

   СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: 06-1-4.5/2016-I-01 од 22.08.2016.године 

Б е о г р а д 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

        

  Немања Берић 
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13. ПОДАЦИ O ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2015. 

 
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ     

30.01.2015 

Измена бр.1     

24.04.2015. 

Измена бр.2     

24.06.2015. 

Измена бр.3     

14.07.2015. 

Измена бр.4     

16.10.2015. 

Измена бр.5     

10.11.2015. 

 
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни 

број 

Предмет набавке/ 

ОРН 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планирана средства у 

Фин.плану (без ПДВ-а) 

Врста 

поступка 

Оквирни датуми 

Напомена 

Износ Конто 
Покретање 

поступка 

Закључење 

уговора 

Извршење 

уговора 

 Добра 

1.1.1. 

Набавка рачунарске 

опреме по партијама 

Партија 2 Набавка таблет 

рачунара намењених 

ученицима трећег разреда 

и ученицима осмог 

разреда из ОШ са 

750,000 750,000 

900,000 
9/2002-

1013/512221/1

30/01 
отворени 

поступак 
3/2015 5/2015 6/2015  
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територије ГО Савски 

венац најбоље 

пласираним на пријемном 

испиту 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу  20% од укупног броја ученика осмог разреда који ће бити најбоље пласирани на 

пријемном испиту, утврђивањем потребних карактеристика предметне опреме и испитавањем цена таблета на релевантном 

тржишту. 

Измене 4. Плана набавки: ИЗМЕЊЕНА ПОЗИЦИЈА - У претходно спроведеном предметном поступку јавне набавке, за Партију 2 

је закључен уговор, а за Партију 1 и Партију 3 је обустављен поступак. Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 

23.09. и 29.09.2015. године закључила да се предметна набавка за Партију 1 и Партију 3 укида, односно пројекат брише из 

Инвестиционог програма за 2015. годину јер градска општина Савски венац је у оквиру спровођења надлежности из области: 

школство, није надлежна за куповину предметне опреме за потребе школа, а сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, 

средства од закупа не користе се за потребе увећања оснонвих средстаа других правних лица. Овакав закључак је у складу са 

налазом Државне ревизорске институције, те Партију 1 и Партију 3 за које је поступак обустављен треба избрисати из Плана 

набавки за 2015. годину. 

1.1.2. 

Набавка рачунарске 

опреме за потребе 

општинске управе 

Савскив енац по 

партијама 

1.366.667   

Отворени 

поступак по 

партијама 

3/2015 5/2015 6/2015  

Партија 1 Набавка 

периферне рачунарске 

опреме са припадајућим 

материјалом 

1.250.000 1.250.000 

 

15/0602-

0001/512221/1

30/01 

 

     

Парија 2 Набавка 

рачунарских компоненти 

116.666 

 

116.666 

 

15/0602-

0001/512221/1

30/01 

 

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма, а неопходна је ради занављања рачунарске опреме потребне за функционисање одељења и служби 

општинске управе. 

Процењена вредност је утврђена на основу количине опреме потребне з девет одељења и служби општинске управе, 

утврђивањем потребних карактеристика предметне опреме и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

1.1.3. � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � 2.916.667 2.916.667 9/2002- Поступак 10/2015 11/2015 12/2015  
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� �  � � � � � � � � � � � � � �

� � �  � � � � � � 
 � � �

� � � � � � � � � � � 	 � � �

 � � � � � � � � � � � �

� � � 	 � � � � � � �  � � �  � � �

� � � � � � � � � � � � 


 

 

 

 

 

1007/51241

1/130/01 

ЈНМВ 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина и  утврђивањем потребних карактеристика предметне опреме и 

испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

1.1.4. 

Набавка и постављање 

столарије у школској 

радионици Средње 

угоститељско-туристичке 

школе у Југ Богдановој 6 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године донела закључак да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

градска општина Савски венац нема правни основ за извршење овог расхода у складу са важећим прописима, а основу извештаја 

Државне ревизорске институције. 

1.1.5. 

Набавка опреме за ђаке 

прваке основних школа 

са територије ГО Савски 

венац 

1.166.667 1.166.667 

9/2002-

1012/51261

1/130/01 

Поступак 

ЈНМВ 
7/2015 8/2015 8/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу планираног броја ученика који ће боти уписани у први разреда у шест основних 

школа на територији општине у школској 2015/2016, утврђивањем потребне опреме и њених карактеристика и испитавањем цена 

предметне опреме на релевантном тржишту. 

1.1.6. 

Набавка медицинских 

апарата за потребе Дома 

здравља "Савски венац" 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године донела закључак да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 
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утврђивања процењене 

вредности 

градска општина Савски венац нема правни основ за извршење овог расхода у складу са важећим прописима, а основу извештаја 

Државне ревизорске институције. 

1.1.7. 

Набавка опреме за 

образовање за потребе 

основних школа са 

територије ГО Савски 

венац 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 5. Плана набавки:ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисиај за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године закључила да се предмтна набавка укида, осносно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер ГО 

Савски венац је у оквиру спровођења надлежности из области: локалне самоуправе, средства од закупа не користе се за потребе 

увећања основних средстава других правних лица. Овакав закључак је у скалду са налазом Државне ревизорске инситуције, те 

ову набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

1.1.8. 

Набавка медицинске 

опреме за потребе ГАК 

"Народни фронт" 

416.667 416.667 12/1801-

0001/51251

1/130/01 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 4/2015 5/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина медицинске опреме за потребе ГАК Народни фронт, утврђивањем 

потребних карактеристика предметне опреме и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

1.1.9. 

Набавка спортске опреме 

за потребе школа, 

спортских клубова, 

савеза и удружења са 

територије ГО Савски 

венац по партијама 

1.316.667 1.316.667  

Поступак 

ЈНМВпо 

партијама 

3/2015 4/2015 5/2015  

Партија 

1:Набавкаспортскеопреме

запотребешколасатеритор

ијеГОСавскивенац 

285.833 285.833 14/1301-

0001/51264

1/130/01 
     

Партија 

2:Набавкаспортскеопреме

запотребеспортскихклубо

ваиудружењасатериториј

еГОСавскивенац 

464.167 464.167 14/1301-

0001/51264

1/130/01      

Партија 

3:Набавкаспортскеопреме

заФК "Дедиње" 

333.333 333.333 14/1301-

0002/51264

1/130/01 
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Партија 

4:Набавкаопремезаспрово

ђењеманифестације 

"Тркачамацазмајева" 

уоквирупромоцијетуризм

анатериторијиГОСавскив

енац 

166.667 166.667 4/1502-

0001/51264

1/130/01 

     

Партија 

5:Набавкабициклистичке

опремезапотребеподршке

манифестацији 

"БициклистичкатураСавс

кивенац" 

уоквирупромоцијетуризм

анатериторијиГОСавскив

енац 

66.667 66.667 4/1502-

0001/51264

1/130/01 

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина и врста потребне спортске опреме разврстане по партијама, утврђивањем 

потребних карактеристика предметне опреме и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

1.1.10. 

Набавка система за 

дезинфекцију ваздуха 

УВЦ технологијом за 

потребе  здравствених 

установа 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК -  Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године донела закључак да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

градска општина Савски венац нема правни основ за извршење овог расхода у складу са важећим прописима, а основу извештаја 

Државне ревизорске институције. 

1.1.11. 

Набавка опреме за видео 

надзор и интерфона по 

партијама 

Партија 

1:Набавкаипостављањеоп

ремезавидеонадзоруоснов

нимшколамасатериторије

ГОСавскивенац 

437,500 

 

437,500 

525,000 

 

9/2002-

1002/51281

1/130/01 

Поступак 

ЈНМВ 
11/2015 12/2015 12/2015  
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Оправданост спровођења преостале Партије 1 предметне набавке произлази из правног основа за извршење овог расхода а то је 

Статуту града Београда и градске општине Савски венац у делу послови Градске општине и то: спровођење мера заштите и 

безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина потребне опреме за потребе основних школа на тер. ГО Савски венац, 

утврђивањем потребних карактеристика предметне опреме и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

Измене 4. Плана набавки: ИЗМЕЊЕНА ПОЗИЦИЈА - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 

29.09.2015. године донела закључак да се процењена вредност предметне набавке смањује, јер се укида Партија 2 Набавка и 

постављање опрема за видео надзор и интерфона у Геронтолошком центру, односно пројекат брише из Инвестиционог програма 

за 2015. годину јер градска општина Савски венац нема правни основ за извршење овог расхода у складу са важећим прописима, 

а основу извештаја Државне ревизорске институције. Партија 1 се спроводи из наведеног разлога оправданости набавке. 

1.1.12. 

Набавка електронске 

опреме за потребе школа 

са територије ГО Савски 

венац 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године закључила да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

градска општина Савски венац је у оквиру спровођења надлежности из области: школство, није надлежна за куповину предметне 

опреме за потребе школа, а сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, средства од закупа не користе се за потребе 

увећања оснонвих средстаа других правних лица. Овакав закључак је у складу са налазом Државне ревизорске институције, те 

ову набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

1.1.13. 

Набавка електронске 

опреме путем ваучера за 

награде најбољим 

наставницима у оквиру 

акције "Нај наставник" 

216.667 216.667 9/2002-

1004/51224

1/130/01 Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 3/2015 3/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу појединичне вредности ваучера од 43.333,33 динара бруто за шест наставника 

основних школа са територије општине Савски венац. 

1.1.14. 

Набавка озвучења и 

видео пројектора за 

потребе ОШ "Стефан 

Немања" 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК -  Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године закључила да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

градска општина Савски венац је у оквиру спровођења надлежности из области: школство, није надлежна за куповину предметне 
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вредности опреме за потребе школа, а сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, средства од закупа не користе се за потребе 

увећања оснонвих средстаа других правних лица. Овакав закључак је у складу са налазом Државне ревизорске институције, те 

ову набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

1.1.15. 

� � � � � � �

� � � 
 � 	 �  � � � � � �

� � � �  � � � 	 � � � � � �  � � �

� � � � � � � � � � �  � � �

� � � � � � � � � � 
 �

� � � � � � � � 	 � � � �

850.000 350.000 

 

 

500.000 

15/0602-

0001/42611

1/130/01 

15/0602-

0001/130/42

6111/13 

matičari 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 3/2015 4/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Hабавка је неопходна ради редовног функционисања делатности. 

Процењена вреднсот је утврђена на основу спецификације канцеларијског материјала за потребе редовног обављања делатности 

одељења и служби општинске управе и матичне службе Града Београда у општини Савски венац и испитивања цена на 

релеватном тржишту по врстама потребног материјала. 

1.1.16. 

Набавка дидактичке 

опреме у циљу опремања 

монтесори кабинета ОШ 

"Антон Скала" 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године закључила да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

градска општина Савски венац је у оквиру спровођења надлежности из области: школство, није надлежна за куповину предметне 

опреме за потребе школа, а сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, средства од закупа не користе се за потребе 

увећања оснонвих средстаа других правних лица. Овакав закључак је у складу са налазом Државне ревизорске институције, те 

ову набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

1.1.17. 

Набавка електронске 

опреме путем ваучера за 

награђивање ученика 

осмог разреда основних 

школа са територије ГО 

Савски венац 

666.667 500.000 

 

 

166.667 

9/2002-

1013/51224

1/130/01 

9/2002-

1004/51224

1/130/01 

Поступак 

ЈНМВ 
4/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу броја ученика осмог разреда у школској 2014/2015 години и појединачне вредности 
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веучера по ученику. 

1.1.18. 

Набавка намештаја по 

партијама 

Партија 1 Набавка 

намештаја за потребе 

Дневног боравка з 

асмештај деце и 

омладине ометене у 

развоју у Београду 

Партија 2 Набавка 

канцеларисјког 

намештаја за потребе 

општиснке управе Савски 

венац 

608.333 

 

 

303.195 

 

 

 

 

 

 

305.138 

 

 

 

363.834 

 

 

 

 

 

 

366.166 

 

 

 

 

Раздео 

3/9/2002-

1002/130/512

211/01 

 

 

 

Раздео 

3/15/0602-

0001/130/512

211/01 

Поступак 

ЈНМВ по 

партијама 

11/2015 11/2015 12/2015  

 Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина и врста потребне опреме по корисницима, утврђивањем потребних 

карактеристика предметне опреме и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

Измене 5. Плана набавки:ИЗМЕНА ПОСТУПКА-Измена планираног поступка се односи на имену процењену вредности партију 

и то смањење процењене вредности за партију 1, а повећање процењене вредности за партију 2, укупна процењена вредност 

набавке се не мења. Смањење процењене вредности за партију 1 произлази из грешке која је накнадно утврђена. Повећањ 

процењен вредности за партију 2 призлази из неопходности да се количина канцеларијсог намештаја за потребе општинске 

управе повећа због потребне замене канцеларијсих столица које су у међувремену, због насталих кварова постале 

неупотребљиве, те је неопходна хитна замена. 

1.1.19. 

Набавка наставних 

средстава и учила за 

потребе ОШ "Стефан 

Немања" 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године закључила да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

градска општина Савски венац је у оквиру спровођења надлежности из области: школство, није надлежна за куповину предметне 

опреме за потребе школа, а сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, средства од закупа не користе се за потребе 

увећања оснонвих средстаа других правних лица. Овакав закључак је у складу са налазом Државне ревизорске институције, те 

ову набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

1.1.20. 

Набавка аудио и видео 

опреме за потребе 

одржавања акција 

275.000 275.000 15/0602-

0001/51224

1/130/01 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 3/2015 4/2015  
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Одељења ДДМСИ 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера за потребе обављања акција из надлежности Одељења за друштвене 

делатности и месну самоуправу. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина потребне опреме, утврђивањем потребних карактеристика предметне 

опреме и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

1.1.21. 

Набавка аудио и видео 

опреме за потребе 

одржавања седница 

Скупштине ГО Савски 

венац 

458.333 458.333 15/0602-

0001/51224

1/130/01 
Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 3/2015 3/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера, чија је намена унапређење одржавања седница Скупштине ГО Савски 

венац. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина потребне опреме, утврђивањем потребних карактеристика предметне 

опреме и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

1.1.22. 

Набавка електричне 

енергије за потребе ГО 

Савски венац 

2.975.021 2400000 

 

 

750000 

 

 

420026 

15/0602-

0001/410/421

211/01 

15/0602-

0001/410/421

211/13 

15/0602-

0001/410/421

211/13 

 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 4/2015 4/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка се сходно чл.2. став 1. тачка 37) Закона о енергетици, спроводи путем процедура предвиђених Законом о 

јавним набавкама.Сви наручиоцу су обавези да од 01.01.2015. године спроводе поступак јавне набавке електричне енергије за 

потребе редовног обављања делатности. 

Процењена вреднсот је утврђена увидом у Финансијку и имовинску документацију, односно број електричних бројила у моменту 

процене вредности, на бази сагледавања трошкова за ове намене из претходног периода и праћења и анализе релевантног 

тржишта, а у складу са средствима која су планирана Финансијским планом за 2015. годину. 

Измена 3: Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су повећана, те у 

Плану набавки за 2015. годину треба изменити процењену вредност набавке. 

1.1.23. 

Набавка рачунарске 

опреме 

2.744.247 2.744.247 15/0602-

0001/130/51

2221/13 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 4/2015 5/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Поступак набавке се спроводи након обустављеног претходно спроведеног отвореног поступка у 2014. години, а како није 

престала потреба за опремом која је предмет набавке. 

Процењена вредност је утврђена на основу утврђених количина и карактеристика, а иста је као процењена вредност претходно 

спроведеног, а обустављеног поступка из 2014. 
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1.1.24. 

Набавка опреме за 

спровођење радно - 

окупационе терапије за 

потребе ОШ "Антон 

Скала" 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК -  Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године закључила да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

градска општина Савски венац је у оквиру спровођења надлежности из области: школство, није надлежна за куповину предметне 

опреме за потребе школа, а сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, средства од закупа не користе се за потребе 

увећања оснонвих средстаа других правних лица. Овакав закључак је у складу са налазом Државне ревизорске институције, те 

ову набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

1.1.25. 

Додатна набавка лап топ 

рачунара за ученике 

трећег разреда основних 

школа са територије 

општине Савски венац 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. 

године закључила да се предметна набавка укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

градска општина Савски венац је у оквиру спровођења надлежности из области: школство, није надлежна за куповину предметне 

опреме за потребе школа, а сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, средства од закупа не користе се за потребе 

увећања оснонвих средстаа других правних лица. Овакав закључак је у складу са налазом Државне ревизорске институције, те 

ову набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

1.1.26. 

Набавка спортске опреме 

- опреме за веслање 

250.000 300.000 1301-

0001/130/512

641/01 

Поступак 

ЈНМВ 
8/2015 9/2015 10/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. године. 

Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем јединичних цена предвиђених добара, 

имајући у виду спецификацију о потребној количини предметне опреме. 

Измена 3: Набавка се додаје у План набавки за 2015. годину у склопу опредељења општине Савскив енац да подстиче 

развој омладинског спорта на својој територији, а након одобреног захтева веслачког клуба упућеног Комисији з 

аинвестиције општине. Средства су обезбеђена изменом Финансијског плана од 10.07.2015. године. 

1.1.27. 

Набавка и 

имплементација софтвера 

за дигитализацију 

докумената градске 

општине Савски венац 

833.333 943.600 

 

 

56.400 

0602-

0001/130/515

111/01 

0602-

0001/130/515

111/13 

преговарачки 

поступак без 

објављивања 

позива за 

подношење 

понуда 36.1.2) 

10/2015 11/2015 12/2015 

Наведени 

преговарачки 

псотупак се спроводи 

због техничких 

разлога, јер 

искључива права на 
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софтвер који се 

набавља има један 

понуђач. 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. године. 

Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта истоврсних софтвера, а имајући у виду обухват 

дигитализације. 

Измена3: Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 

19.06.2015. године. Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. Средства су обезбеђена 

изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године. 

1.1.28. 

Набавка горива за 

потребе возног парка ГО 

Савски венац 

583.333 700.000 0602-

0001/130/426

411/01 

Поступак 

ЈНМВ 
8/2015 9/2015 9/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавака се спроводи ради обезбеђивања функционаланости возног парка ГО Савски венац, а ради обављања редовне делатности 

управе ГО Савски венац. 

Процењена вредност је утврђена на основу 

Измена 3: Набавка горива је у претходном Плану набавки за 2015. годину, планирана у делу набавек добара које се 

спроводе без процедуре ЗЈН, јер је по својој вредности била испод 400.000 динара. Изменама Финансијског плана од 

10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су повећана, те набавку по својој процењеној вредности треба 

спровести по процедури ЗЈН-а и као такву планирати у делу Плана набавки добара за 2015. годину које се спроводе по 

процедури Закона о јавним набавкама. 

1.1.29. 

Набавка рачунара 

11,034,198 11,034,198 

13,241,038 

3/9/2002-

1011/51222

1/01 

3/9/2002-

1002/51222

1/01 

отворени 

поступак 
10/2015 12/2015 2/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. године, донела закључак  да се предметна 

набавка спроводи за потребе општинске управе, а у циљу стварања могућности да се ова опрема путем реверса и у складу 

са упутством везаним за реверсиње опреме корисницима, преда на коришћење школама. 

Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. године, усвојила предлог Председника 

Комисије, да се процењена вредност набавке рачунара (лап-топ и деск-топ) усклади са тржишном вредношћу, с обзиром да 

у два претходно спроведена поступка набавке није прибављена ниједна прихватљива понуда из разлога промена цена на 

тржишту и растом курса еура. Овај предлог је и становиште Комисије за предметну јавну набавку, што је евидентирано 

Извештајем о стручној оцени понуда након спроведена два поступка јавне набавке. Процењена вредност је утврђена на 

основу количине опреме и захтеваних техничкох сапецификација. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 

23.09. и 29.09.2015. године закључила да се набавка планирана под редним бројем 1.1.1. мења, односно пројекти: Набавка 

лаптоп рачунара и Набавка десктоп рачунара  брише из Инвестиционог програма за 2015. годину, јер градска општина 
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Савски венац у оквиру спровођења надлежности из области: школство, није надлежна за куповину предметне опреме за 

потребе школа, а сходно Закону о финансирању локалне самоуправе, средства од закупа не користе се за потребе увећања 

основних средстаа других правних лица. Овакав закључак је у складу са налазом Државне ревизорске институције, те је 

Комисија за инвестиције донела закључак да се набавка лап-топ рачунара и деск-топ рачунара уврсти у инвестициони 

програм за потребе корисника Општински органи и управа уместо корисник: Установе - школе. Из напред наведеног 

разлога набавку треба уврстити у План набавки за 2015. годину. 

1.1.30. 

Набавка грађевинског 

материјала за потребе 

становања избеглих и 

интерно расељених лица по 

партијама 

Партија 1: Набавка 

грађевинског материјала за 

потребе становања избеглих 

лица 

Партија 2: Набавка 

грађевинског материјала за 

потребе становања интерно 

расељених лица 

1,358,333 

 

 

 

 

 

458,333 

 

 

 

 

900,000 

 

 

 

 

 

 

 

412,500/495

,000 

45,833/55,0

00 

 

810,000/972

,000 

73,333/88,0

00 

16,667/20,0

00 

 

 

 

 

 

 

472811 
Поступак 

ЈНМВ по 

партијама 

11/2015 11/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Градска општина савски венац је учествовал у јавном позиву за доделу средстава ради помоћи у побољшању услова 

становања избегли и интерно расељених лица са своје теритије. Комесеријат за избеглице и миграције РС и ГО Савски 

венац су потписали уговор о сарадњи на основу кјег су опредељена средства за суфинасирање овог пројекта. 

Процењена вредност је утврђена на основу сагледавања потреба избеглих и интерно расељених лица снимањем постојећих 

услова становања за ова лица и њиховивих исказаних потреба. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Изменама Финансијског плана од 27.07. и 21.09.2015. 

обезбеђена су средства за предменту набавку. 
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Редни 

број 

Предмет набавке/ 

ОРН 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планирана средства у 

Фин.плану (без ПДВ-а) 
Врста 

поступка 

Оквирни датуми 

Напомена 

Износ Конто 
Покретање 

поступка 

Закључе

ње 

уговора 

Извршење 

уговора 

 Услуге 

1.2.1. 

Услуге фиксне телефоније и 

преноса података по 

партијама 

Партија 1 Услуге фиксне 

телефоније за потребе ГО 

Савски венац 

Партија 2 Услуге преноса 

података путем фибер 

оптичког кабла 

Партија 3 Услуге преноса 

података и ТВ сигнала преко 

коаксијалног кабла 

2.633.333 

2015: 219.444 

2016: 2.413.889 

219.444/263

.333 

 

154.167/185

.000 

 

65.277/78.3

33 

 

 

 

421411 

 

 

421412 

Поступак 

јавне 

набавка 

мале 

вредности 

по 

партијама 

11/2015 12/2015 12/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Услуге фиксне телефоније и интернета су неопходне за несметано обављање комуникације ради реализације радних 

задатака општинске управе. 

Процењена вредност је утврђена од стране Службе за ИТ, на бази извршених расхода за све саставне делове ове услуге у 

претходном дванаестомесечном периоду. 

Измене 5. Плана набавки:ИЗМЕНА ПОСТУПКА - Предметна набавак је првобитно планирана као поступак јавне набавке 

мале вредности. Накнадно испитивање тржишта је показало да би обликовање предметне набавке по партијама обезбедило 

већу економичност, као и већу конкуренцију специјализованих понуђача. Финансијским планом од 10.07.2015. планирана 

су средства која нису била довољна за обављање услуге у периоду од 12 месеци, те су ребалансом буџета и изменама 

Финансијског плана од 02.11.2015. извршено обезбеђење средстава у адекватном обиму потреба ГО Саски венац. 

1.2.2. 

Израда техничке 

документације у циљу 

добијања сагласности МУП-а 

РС - Управа за ванредне 

ситуације 

475.000 475.000 15/0602-

0001/5114

51/130/01 
Поступак 

ЈНМВ 

3/2015 3/2015 4/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Спроводи се ради техничког пријема објеката управних зграда 

општине Савски венац путем добијања сагласности МУП-а РС Управе за ванредне ситуације. 

Процењена вредност је утврђена на основу  испитавања цена на релевантном тржишту за услуге пројектовања сегмената 

који су потребни за добијање сагласности. 

1.2.3. Услуге надзора 
166.667 166.667 15/0602-

0001/5113

Поступак 

ЈНМВ 
7/2015 8/2015 8/2015  
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21/130/01 

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Предметна набавка се спроводи због потребе извођење услуге надзора над грађевинско занатским  радовима у објектима 

управних зграда општине Савски венац, јер постоји обавеза контроле изведених радова од стране надзорног органа. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина радова, сагледавањем таблица инжењерске коморе Србије о 

процентима који се примењују на одређену вредност радова и испитавањем цена услуге на релевантном тржишту. 

1.2.4. 

Услуге надзора над 

извођењем радова у Акцији 

"Савски венац-НАША КУЋА 

2014" 

291.667 291.667 2/0601-

0012/410/4

23599/13 
Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 4/2015 10/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Предметна набавка се спроводи због потребе извођења услуге надзора над грађевинско занатским  радовима у оквиру 

акције "Савски венац Наша кућа, 2014", јер постоји обавеза контроле изведених радова од стране надзорног органа. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина радова, сагледавањем таблица инжењерске коморе Србије о 

процентима који се примењују на одређену вредност радова и испитавањем цена услуге на релевантном тржишту. 

1.2.5. 

Услуге омладинске задруге 

1.005.751 1.005.751 15/0602-

0001/410/4

23911/01 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 4/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Предметна услуге се набављају рди обављања повремених послова неопходних за редовно функционисање делатности 

општинске управе, а који нису систематизовани актом о систематизацији радних места: услуге дистрибуције општиснког 

листа по улазима на територији општине, дистрибуција разног материјала на територији општине, селидба унутар зграде, 

селидба изван општиснких зграда, чишћење снега, уношење угља, преношење архивског материјал до архиве и назад, 

послови на телефонској централи и други послови. 

Процењена вредност је утврђена на основу сазнања о минималним ценама послова предвиђених уговором и процене 

динамике обављања послова у току године. Коефицијент 1,2925663732 

1.2.6. 

Услуге организације 

едукације учесника у 

саобраћају о условима за 

повећање безбедности на 

путевима 

2.291.667 2.291.667 9/2002-

1015/912/4

23599/13 Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 4/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Набавка се спроводи са циљем повећања свести учесника у саобраћају, превасходно деце-ученика, а на основу 

опредељених средстава за те намене и усвојеног пројекта "Безбедност у саобраћају". 

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена имајућу у виду врсте и обима стручних услуга које треба да се 

рализују у склопу пројекта и то: организација семинара за наставнике и ученике шест основних школа, организација 

семинара за васпитаче предшколских установа, израде пилот пројкета са пратећим анализама о стању и унапређивању 

саобраћајног образовања деце са пратећим зависним трошковима промотивног карактера. 

1.2.7. 
Услуге превоза ученика 

приликом доласка и 

одласка из ОШ "Антон 

8.323.181 

2015: 948.183 

2016:7.374.998 

1.137.820 9/2002-

1003/912/42

3599/01 

отворени 

поступак 
6/2015 7/2015 6/2016  
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Скала" и вртића "Венчић" 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Обавеза спровођења предметне јавне набавке произлази из примене чл.7. Статута града Београда(Сл.лист Града 

Београд бр.6-2 од 23.03.2010.) којим се, уместо ранијег чл.77. Статута, послови из надлежности Града Београда 

преносе као надлежност на градску општину, која је дужна да "организује послов екоји се односе на превоз деце и 

њихових пратилаца ради похађања припремног претшколског програма... и ученика основне школе...са сметњама у 

развоју. Одељењ за друштвене делатности, као надлежно одељење општинске управе за организацију послова 

везаних за поменуте услуге, исказало је потребе за услугама на одговарајућим обрасцима за планирање. 

роцењена вредност је утврђена на основу вредности уговора о јавној набавци за предметне услуге из 2014. године и 

испитивања релевантног тржишта. 

Измена 3: Повећава се процењена вредност предметне набавке за 10%, након добијања података о броју и месту 

становања ученика ОШ "Антон Скала" и "Стефан Дечански". 

1.2.8. 

Услуге персоналне 

асистенције - пратње у 

превозу приликом доласка и 

одласка у школу ученика ОШ 

"Антон Скала" и Вртића 

"Венчић" 

1.666.667 

2015: 209.339 

2016: 

1.457.327 

209.339 9/2002-

1003/912/4

23599/01 Поступак 

ЈНМВ 
7/2015 8/2015 6/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Обавеза спровођења предметне јавне набавке произлази из примене чл.7. Статута града Београда (Сл.лист Града Београд 

бр.6-2 од 23.03.2010.) којим се, уместо ранијег чл.77. Статута, послови из надлежности Града Београда преносе као 

надлежност на градску општину, која је дужна да "организује послове који се односе на превоз деце и пратње у превозу, а 

ради похађања припремног претшколског програма... И ученика основне школе...са сметњама у развоју. Одељењ за 

друштвене делатности, као надлежно одељење општинске управе за организацију послова везаних за поменуте услуге, 

исказало је потребе за услугама на одговарајућим обрасцима за планирање. 

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена услуга које пружају за то посебно оспособљена лица и трајања 

услуга која је ограничена бројем дана трајања школске године 2015/2016. 

1.2.9. 

Услуге такси превоза  за 

потребе матичара и 

општинске управе 

883.333 750.000 

 

 

 

15.000 

 

 

300.000 

15/0602-

0001/410/42

2192/13 

матичари 

15/0602-

0001/410/42

2192/01 

15/0602-

0001/410/42

2192/13 

матичари 

Поступак 

ЈНМВ 
1/2015 1/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

Набавка се спроводи превасходно за потребе изласка матичара Матичне службе на терен ради обављања редовне 

делатности службе, као и службених потреба запослених у општинској управи. 

Процењена вредност је сачињена на основу процене обима потреба наручиоца и планираних средстава у Финансијком 
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вредности плану. 

Измена 3: Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су измењена, те у 

Плану набавки за 2015. годину треба изменити процењену вредност набавке. 

1.2.10. 

Услуге домаћице зграде у 

Управним зградама ГО 

Савски венац 

190.000 190.000 15/0602-

0001/410/4

23599/01 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 4/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Надлежно одељење за планирање предметне набавке је исказало потребу за обављањем услуга организације послова 

везаних за помоћне активности ради одржавања услова рада у управним зградама, а које су усвојене од стране Начелника 

општинске управе. 

Процењена вредност одређена је на бази претпоставке надлежног одељења за планирање предметне услуге, која се базира 

на потреби обезбеђења минимум једног извршиоца за период од три месеца, за који период су довољна средства планирана 

Финансијким планом. 

1.2.11. 

Услуге чишћења управних 

зграда ГО Савски венац 

612.750 612.750 15/0602-

0001/410/4

23599/01 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 3/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Набавка се спроводи ради одржавања регуларних услова рада одељења и служби општинске управе. 

Процењена вредност одређена је на бази претпоставке надлежног одељења за планирање предметне услуге, која се базира 

на потреби обезбеђења минимум пет извршилаца са припадајућим прибором, материјалом и опремом за рад за период од 

три месеца, за који период су довољна средства планирана Финансијким планом. 

1.2.12. 

Услуге ФТО управних зграда 

ГО Савски венац 

520.583 520.583 15/0602-

0001/410/4

23599/01 

Поступак 

ЈНМВ 
3/2015 3/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

Набавка се спроводи ради потребе физичко техничког обезбеђења за све три управне зграде ГО Савски венац у циљу 

безбедности. 

Процењена вредност одређена је на бази претпоставке надлежног одељења за планирање предметне услуге, која се базира 

на потреби обезбеђења минимум осам извршиоца за период од три месеца, за који период су довољна средства планирана 

Финансијким планом. 

1.2.13. 

Услуге превоза ученика од 

основних школа до базена 

Спортског центра „Бањица“ 

и назад 

283.333 283.333 Раздео 

2/0901-

1001/090/42

3911/06 

Отворени 

псотупак 
7/2015 8/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У оквиру реализације пројекта"Бесплатно пливање за основне школе" неопходно је обезбедити превоз ученика од основних 

школа до Спортског центра "Бањица" ул Црнотравска 4 и назад, за период од 28.09.2015. године до 07.12.2015. године, што 

представља 11 радних недеља. Превоз ученика биће обављан два дана у недељи - понедељком и средом, у временском 

интервалу од 10 до 14 часова, према дефинисаном распореду за свих шсет основних школа, што укупно за наведени период 

чини 20 радних "ауто дана". 

Процењена вреднсот јеутврђена сагледавањем броја ауто дана пружања услуге, сагледавањем цена услуге из 

прошлогодишњем уговора и контролом кретања цена услуге на тржишту у датом тренутку. 
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1.2.14. 

Услуге уклањања објеката по 

решењима Одељења за 

инспекцијске послове и 

извршења – Комунална 

инспекција 

2015 

762.209 

(914.651) 

762.209 Раздео 

3/0602-

0001/130/42

4911/13 

Поступак 

јавне 

набавке 

мале 

вредности 

7/2015 8/2015 8/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка се уводи у циљу спровођења надлежности Одељења за инспекцијске послове и извршења. Уклањање 

објеката се спроводи у складу са одредбама Закона о управном поступку. 

Процењену вредност набавке је утврђена од стране Одељења за инспекцијске послов еи извршења, које је надлежно за 

планирање и праћење реализације предметне набавке. Процењена вредност је утврђена након испитивања цена на тржишту 

предметних услуга. 

Образложење измене поступка у Плану: 

Закључком Председника општине број I-03-06-7.357/2015 од 19.06.2015. године одобрен је распоред остварених прихода - 

733157- Текући трансфери градова у корист нивоа општине у износу од 700.000 динар ана рездео 3, програм 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска класификација 424911, (Комунална инспекција 21). Изменом Финансијског 

плана од 23.06.2015. године на датој позицији обезбеђена су средства од 700.000 динара, што уз постојећа средства од 

214.651 динар чини укупни обезбеђени планирани износ средстава за ову набавку. Како постоји потреба Одељења за 

инспекцијске послов еи извршења за набавком ових услуга, а стекли су се услови за увођење ове набавке, набавку треба 

уврстити у План набавки за 2015. годину 

1.2.15. 

Услуге текућих поправки и 

одржавања рачунарске 

инфраструктуре ГО Савски 

венац 

2.583.333 3.100.000 0602-

0001/130/42

5222/01 
Поступак 

ЈНМВ 
7/2015 8/2015 8/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. 

године. Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, имајући у виду техничку спецификацију одржавања 

коју чини одржавање хардверске инфраструктуре и одржавање мреже софтверске инфраструкуре, потребу 24-часовне 

доступности непосредних извршилаца понуђача и јединичне цене сата непосредних извршилаца. 

Измена 3: Предметна набавка се додаје у План набавки за 2015. годину, јер је уговор о обављању предметних услуга 

закључен у 2014. години на период од једне године, истекао, а потреба Наручиоца за овом врстом услуге постоји и у 

2015. години. Разлог што предметна набавка није ушла у основни План набавки за 2015. годину је што су наменска 

финансијска средства обезбеђена тек ребалнсом Буџета усвојеним 30.06.2015. године. 

1.2.16. 

Израда главног пројекта за 

реконструкцију сењачког 

биоскопа 

1.250.000 1.500.000 Раздео 

3/0602-

0001/130/51

1451/13 

Поступак 

ЈНМВ 
9/2015 10/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. 

године. Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем јединичних цена предвиђених услуга, 

имајући у виду врсту пројекта и квадратуру објекта. 
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Измена 3: Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници 

одржаној 19.06.2015. године. Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Средства су обезбеђена изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године. 

1.2.17. 

Услуге штампања часописа 

Општински информатор 

666.667 800.000 Раздео 

3/0602-

0001/130/42

3412/01 

Поступак 

ЈНМВ 
8/2015 9/2015 4/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

За потребе периодичног издавања листа "Општински информатор" неопходно је прибавити услуге штампања истог 

часописа. 

Процењена вредност од 666.667 динара без ПДВ-а је довољна за штампање два броја листа од 32 до 40 страница у тиражу 

од 18.000 примерака. 

Измена 3: Набавка услуге штампања часописа Општински информатор је у претходном Плану набавки за 2015. 

годину, планирана у делу набавки услуга које се спроводе без процедуре ЗЈН, јер је по својој вредности била испод 

400.000 динара. Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су 

повећана, те набавку по својој процењеној вредности треба спровести по процедури ЗЈН-а и као такву планирати у 

делу Плана набавки услуга за 2015. годину које се спроводе по процедури Закона о јавним набавкама. 

1.2.18. 

Услуге чишћења управних 

зграда ГО Савски венац 

2.205.900 

2015: 983.333 

2016: 1.222.567 

1.180.000 Раздео 

3/0602-

0001/410/42

3911/13 

Поступак 

ЈНМВ 
7/2015 8/2015 5/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене и стандардних услова рада у управним зградама ГО Савски венац. 

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања релевантног тржишта за пружање услуге минимум 6 извршилаца у 

периоду од 9 месеци почев од закључивања уговора. Период од 9 месеци је одређен због тога што се услуге чишћења, кроз 

спроведен поступак јавне набавке мале вредности и са обезбеђеним средствима из претходног Финансијског плана 

(обезбеђена средства за период од три месеца) онда пружају у укупном периоду од 12 месеци. Укупна процењена вредност 

за 12 месеци (претходно спроведен поступак и овај поступак) износи 2.818.650 динара нето. 

Измена 3: Набавка услуга чишћења је спроведена као поступак јнмв за период од три месеца, јер су средства 

обезебђена Финансијким планом била довољна само за тај период. Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. 

обезбеђена су додатна средства за наставак пружања ове услуге, те се у План набавки за 2015. године додаје као нови 

поступак јмнв за период од 9 месеци. 

1.2.19. 

Услуге физичко техничког 

обезбеђења управних зграда 

ГО Савски венац 

1.562.000 

2015: 520.667 

2016: 1.041.333 

624.800 Раздео 

3/0602-

0001/410/42

3911/13 

Поступак 

ЈНМВ 
8/2015 9/2015 6/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења објеката управних зграда ГО Савски венац. 

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања релевантног тржишта, за период од 9 месеци почев од закључења 

уговора, на бази процене о потребном броју од 8 извршилаца. 

Измена 3: Набавка услуга физичко техничког обезбеђења је спроведена као поступак јнмв за период од три месеца, 

јер су средства обезбеђена Финансијким планом била довољна само за тај период. Изменама Финансијског плана од 



 

333 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

10.07.2015. обезбеђена су додатна средства за наставак пружања ове услуге, те се у План набавки за 2015. године 

додаје као нови поступак јмнв за период од 9 месеци. 

1.2.20. 

Услуге домаћице управних 

зграда ГО Савски венац 

570.000 

2015: 190.000 

2016: 380.000 

228.000 Раздео 

3/0602-

0001/410/42

3911/13 

Поступак 

ЈНМВ 
8/2015 9/2015 6/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу организације следећих послова: дистрибуција напитака у оквиру зграда, старање о хигијени 

радног простора и инвентара бифеа, старање о исправности напитака и бројном стању посуђа и инвентара, организација 

послова послужења у оквиру акција одељења друштвених делатности и други слични послови. 

Процењена вредност је утврђена на  бази испитивања релевантног тржишта а на основу сазнања о обиму ових послова, 

броју од 2 извршиоца и периоду пружања услуге од 9 месеци. 

Измена 3: Набавка услуга домаћице управних зграда ГО Савски венац је спроведена као поступак јнмв за период од 

три месеца, јер су средства обезбеђена Финансијким планом била довољна само за тај период. Изменама 

Финансијског плана од 10.07.2015. обезбеђена су додатна средства за наставак пружања ове услуге, те се у План 

набавки за 2015. годину додаје као нови поступак јмнв за период од 9 месеци. 

1.2.21. 

Услуге осигурања за потребе 

општине Савски венац 

Партија 1: Услуге осигурања 

имовине 

Партија 2: Услуге осигурања 

запослених лица 

Партија 3: Услуге осигурања 

возила 

560,458 

2015: 329,523 

2016: 230,935 

 

228,220 

 

237,000 

 

 

 

95,238 

 

 

 

 

114,285/120

,000 

40,000/40,0

00 

80,000/80,0

00 

95,238/100,

000 

 

 

 

 

421511 

 

421521 

421522 

 

 

421512 

поступак 

јнмв по 

партијама 

10/2015 11/2015 7/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка се спроводи, јер обезбеђења ове услуге омогућава наплату насталих штета. 

Процењена вредност је утврђена сагледавањем цена на релевантном тржишту свих врста потребном осигурања у односу на 

врдност имовине, број запослених и обим возног парка. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Градска општина Савски венац је поступак осигурања 

имовине и запослених спровела као поступак без процедуре ЗЈН и закључила уговоре напериод од 4 месеца, јер 

Финансијским планом нису била обезбеђена средства за дужи период. Пошто је ову услугу требало обезбедити за наредни 

период  (8 месеци), Финансијким планом за 2015. годину од 14.08.2015. обезбеђен је простор за планирање предметне 

набавке за преостали период у 2015. години, а утврђена је и пројектована вредност на име буџета за 2016. годину. 

1.2.22. 

Израда пројектно-техничке 

документације за систем 

грејања на пелат у ОШ 

"Војвода Мишић" 

122,000 122,000/146

,400 

3/9/2002-

1010/130/51

1451/01 
Поступак 

јнмв 
11/2015 12/2015 1/2016  

Разлог и оправданост Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину 
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набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

усвојени су пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији 

пројеката из Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на бази сагледавања релевантог тржишта пројектовања у односу на величину потребног 

постројења. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Изменом Финансијког плана од 14.07.2015. године 

оберзбеђена сус редства за ову набавку. 

1.2.23. 

Израда пројектно - техничке 

документације за извођење 

радова на одржавању фасаде 

управне зграде ГО Савски 

венац у ул. Кнеза Милоша 

бр.69 са израдом Елабората 

енергетске ефикасности 

625.000 750.000 3/15/0602-

0001/130/51

1451/13 
Поступак 

јавне 

набавка 

мале 

вредности 

11/2015 12/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У циљу извођења радова на текућем одржавању фасаде управне зграде ГО Савски венац, неопходно је прецизно утврдити 

врсту радова коју је неопходно извести, а самим тим и процењену вредност самих радова. У том смислу, а имајући у виду 

да је зграда под заштитом Завода за заштиту споменика културе, потребно је израдити пројектно-техничку документацију, 

у складу са претходно датим условима Завода и добијања сагласности Завода за заштиту споемника културе на урађени 

пројекат. 

Процењена вредност набавке утврђена је након испитивања цена на тржишту предметних услуга пројектовања, имајући у 

виду квадратуру фасаде и пожељну конверзију енергената. 

Измене 5. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - На шестој седници Комисије за инвестиције донет је 

закључак да се допуни Инвестициони програм за 2015. годину овим пројектом. Изменама Финансијског плана од 

02.11.2015. године створени су услови да се предметна набавка уврсти у План набавки за 2015. годину. 

1.2.24. 

Услуге планирања и праћења 

пројеката 

833.333 1.000.000 3/15/0602-

0001/130/51

1411/13 

Поступак 

јавне 

набавка 

мале 

вредности 

11/2015 12/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

На седмој седници Комисије за инвестиције одржаној 06.10.2015. године донет је закључак да се допуни Инвестициони 

програм за 2015. годину овим пројектом. Предлагач пројекта, Председник Комисије за инвестиције оправданост је 

образложио увећањем инвестиционог програма за 2015. годину, пројектима за чије планирање и праћење нема довољно 

стручних кадрова у Управи ГО Савски венац. 

Процењена вредност је утврђена након испитивања цена на тржишту предметних услуга, имајући у виду врсте и обим 

усвојених пројеката у Инвестиционом програму и процену броја и профила лиценцираних лица која бит у услугу обављала. 

Измене 5. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - На седмој седници Комисије за инвестиције одржаној 

06.10.2015. године донет је закључак да се допуни Инвестициони програм за 2015. годину овим пројектом. Изменама 

Финансијског плана од 02.11.2015. године створени су услови да се предметна набавка уврсти у План набавки за 2015. 

годину. 



 

335 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

 

  



 

336 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

Редни 

број 

Предмет набавке/ 

ОРН 

Процењена 

вредност 

(укупно, по 

годинама) 

Планирана средства у 

Фин.плану (без ПДВ-а) 
Врста 

поступка 

Оквирни датуми 

Напомена 

Износ Конто 
Покретање 

поступка 

Закључе

ње 

уговора 

Извршење 

уговора 

 Радови 

1.3.1. 

Извођење радова на 

унапређењу система грејања 

у ОШ "Војвода Мишић" 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3: Радове који су  предмет ове набавке претходно је потребно предвидети и описати у 

пројектно техничкој документацији. Како је за извоење пројектно техничке документације 

потребан период од три месеца, процена је стручних лице да се радови до почетка грејне 

сезоне 2015/2016 не могу извести благовремено, па се из ових разлога овим изменама Плана 

набавки ова набавка укида, односно одлаже се док не буде израђена пројектна 

документација.

1.3.2. 

Извођење радова на 

објектима школа на 

територији општине Савски 

венац и објектима 

Предшколске установе 

"Савски венац" по партијама 

1 Извођење радова на 

уређивању мокрих чворова у 

објектима оснонвих школа са 

територије ГО Савски венац 

2 Извођење радова на 

одржавању терасе у објекту 

"Грофица Олга" ПУ "Савски 

венац 

3 Извођење радова на 

одржавању фасаде у 

Специјалној школи "Стефан 

15.758.333 

 

 

 

 

 

 

 

 

2900000 

 

 

 

 

 

 

2083333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3480000 

 

 

 

 

 

 

2500000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 

3/9/2002-

1002/42519

1 

 

 

 

Раздео 

3/8/2001-

0001/51132

Отворени 

поступак по 

партијама 

7/2015 9/2015 11/2015  
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Дечански" 

4 Поправка дечијих купатила 

у објекту "Јелена Анжујска" 

ПУ Савски венац 

5 Извођење радова на 

уређењу игралишта у ОШ 

"Исидора Секулић" 

6 Извођење радова на 

уређењу дворишта у ОШ 

"Војвода Радомир Путник" 

7 Извођење радова на 

постављању летње учионице 

у ОШ "Стефан Немања" 

8 Извођење грађевиснко 

занатских радова у ОШ 

"Антон Скала" 

9 Извођење радова на 

текућим поправакам система 

за противпожарну заштиту у 

ОШ "Исидора Секулић" 

10 Извођење радов ана 

хобловању и лакирању 

паркета у сали за физичко 

ОШ "Радојка Лакић" 

11 Извођење радова на 

поправци електроинсталација 

у ОШ "Исидора Секулић" 

12 Извођење радова на 

сређивању бетонских 

површина у ШОО "Ђуро 

Салај" и поправци бетонског 

степеништа између ОШ 

"Петар Петровић Његош" и 

ШОО "Ђуро Салај" 

13 Извођење радова на 

изради громобранске 

инсталације у ШОО "Ђуро 

Салај" 

 

 

1166667 

 

 

 

1500000 

 

 

 

833333 

 

 

 

3400000 

 

 

 

708333 

 

 

 

500000 

 

 

 

1400000 

 

 

 

 

 

416667 

 

 

 

 

250000 

 

 

 

 

140000 

 

 

1400000 

 

 

 

1800000 

 

 

 

1000000 

 

 

 

4080000 

 

 

 

850000 

 

 

 

600000 

 

 

 

1680000 

 

 

 

 

 

500000 

 

 

 

 

300000 

 

 

 

 

168000 

3 

 

Раздео 

3/9/2002-

1002/51132

3 

Раздео 

3/8/2001-

0001/42519

1 

Раздео 

3/9/2002-

1002/42519

1 

Раздео 

3/9/2002-

1002/42519

1 

Раздео 

3/9/2002-

1008/51132

3 

Раздео 

3/9/2002-

1002/51132

3 

Раздео 

3/9/2002-

1002/42519

1 

 

 

Раздео 

3/9/2002-

1002/42519

1 

 

Раздео 

3/9/2002-

1002/42511

7 

 

Раздео 
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460000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

552000 

3/9/2002-

1002/42519

1 

 

 

 

 

 

 

Раздео 

3/9/2002-

1002/51132

3 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину 

усвојени су пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији 

пројеката из Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу достављених предмераод сране екстерних корисника и израђених предмера од 

стране стручних лиц анаручиоца по врстама радова и објектима и испитивања јединичних цена радова на релевантном 

тржишту. 

Измена 3: Процењена вредност првобитно планиране набавке сачињена је на бази 

прецизирања врсте и количине радова у школама и објектима предшколског образовања. У 

термину када је требало отпочети поступак јавне набавке дошло се до накнадних сазнања 

везаних за сачињене техничке спецификације која су се односила или на објективне 

немогућности да се радови изведу или на умањење или повећање количина радова 

условљених захтевима за постизањем веће економичности или веће функционалности у 

простору.

1.3.3. 

Извођење радова на уређењу 

платоа иза стамбене зграде у 

Булевару војводе Мишића 

29-31 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3: Предметна набавка се овом изменом Плана укида, јер радови који су њоме били предвиђени а који су се 

односили на формирање зелених површина и припадајућег мобилијара, нису функционални у простору који је простор у 

јавном коришћењу, односно некатегорисани пут, па претходно предвиђени радови (постављање парковског мобилија) у 
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таквом простору не би смели да се изводе. 

1.3.4. 

Извођење радова на 

комуналном уређењу на 

локацијама на територији ГО 

Савски венац 

2617500 3141000 0601-

0014/130/42

5191/01 
отворени 

поступак 
3/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину 

усвојени су пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији 

пројеката из Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу предмера радова за одређене локације на територији општине и испитивањем 

цена на релевантном тжишту по врстама потребних радова. 

Измена 3: Процењена вредност предметне набавке с емења јер се од момента првобитног 

уноса набаваке у План набавки, до момента спровођења, одлуком Комисије за инвестиције се 

смањио број објеката комуналног уређења, те је потребно смањити укупну процењену 

вредност.

1.3.5. 

Извођење грађевинско 

занатских радова у објектима 

установа од локалног значаја 

на територији ГО Савски 

венац по партијама 

Партија 1 Извођење 

грађевинксо занатских 

радова на реновирању 

просторија у објекту Црвени 

крст Савски венац 

Партија 2 Извођење радова 

на реновирању тоалета за 

кориснике и особље и замена 

зидних плочица у кухињи 

Геронтолошког центра у 

Ломиној 17 

Партија 3 

Партија 4 Извођење радова 

на замени спратне табле са 

3,150,000 

 

 

 

 

 

 

2083333 

 

 

 

 

 

 

441,666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,083,333/2,

500,000 

 

 

 

 

 

441,667/530

,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/0901-

0005/130/01 

 

 

 

 

11/0901-

0002/130/01 

 

 

 

 

 

 

 

отворени 

псотупак 
8/2015 10/2015 12/2015  
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осигурачима и остали 

електрорадови у објекту 

Геронтолошког центра у 

Ломиној 17 

Партија 5 Извођење радова 

на замени спратне табле са 

осигурачима и остали 

електрорадови у објекту 

Геронтолошког центра у 

Ломиној 17 

 

 

525,000 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 

525,000/630

,000 

 

 

 

 

 

100,000/120

,000 

11/0901-

0002/130/01 

 

 

 

 

11/0901-

0002/130/01 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину 

усвојени су пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији 

пројеката из Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу предмера радова за одређене установе на територији општине и испитивањем 

цена на релевантном тржишту по врстама потребних радова. 

Измене 4. Плана набавки: ИЗМЕЊЕНА ПОЗИЦИЈА -  Комисија за инвестиције је на шестој 

седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. године закључила да се предметна набавка за Партију 

3 Извођење радова на прикључивању на градски топловод објекта Организација СУБНОР 

Савски венац укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину јер 

непостоји правни основ за извршење овог расхода, јер градска општина Савски венац није 

власник нити има право коришћења својина на овом објекту. Овакав закључак је у складу са 

налазом Државне ревизорске институције, те ову набавку треба избрисати из Плана набавки 

за 2015. годину.

1.3.6. 

Извођење радова на текућем 

одржавању објеката по 

партијама 

Партија 1 Извођење радова 

на текућем одржавању 

објеката чији је корисник ГО 

Савски венац 

Партија 2 

Партија 3 Извођење радова 

2,083,333 

 

 

 

833,333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833,333/1,0

00,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/0602-

0001/4251

19/130/01 
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на текућем одржавању 

објеката основних школа на 

територији ГО Савски венац 

(хитне интервенције) 

 

1,250,000 

 

1,250,000/1,

500,000 

 

9/2002-

1002/4251

91/130/01 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину 

усвојени су пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији 

пројеката из Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на бази предмера радова на текућем одржавању објеката управних зграда, Дома здравља и 

школа са територије општине, провером јединичних цена по предмерим ана релевантном тржишту. 

Измене 4. Плана набавки: ИЗМЕЊЕНА ПОЗИЦИЈА -  Комисија за инвестиције је на шестој 

седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. године закључила да се предметна набавка за Партију 

2 Извођење радова на текућем одржавању објекта Дома здравља Савски венац укида, 

односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину, јер не постоји правни 

основ за извршење овог расхода, јер градска општина Савски венац није власник нити има 

право коришћења својине на овом објекту. Овакав закључак је у складу са налазом Државне 

ревизорске институције, те набавку по Партији 2 треба избрисати из Плана набавки за 2015. 

годину.

1.3.7. 

Извођење радова на уређењу 

серверске собе Дома здравља 

Савски венац у Пастеровој 1, 

Београд 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој 

седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. године закључила да се предметна набавка укида, 

односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину, јер не постоји правни 

основ за извршење овог расхода, јер градска општина Савски венац није власник нити има 

право коришћења својине на овом објекту. Овакав закључак је у складу са налазом Државне 

ревизорске институције, те набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину.
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1.3.8. 

Извођење радова на 

реконструкцији и доградњи 

улазног пункта у комплексу 

Музеја Историје Југославије 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 

29.09.2015. године закључила да се предметна набавка  укида, односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. 

годину, јер не постоји правни основ за извршење овог расхода, јер градска општина Савски венац није власник нити има 

право коришћења својине на овом објекту. Овакав закључак је у складу са налазом Државне ревизорске институције, те 

набавку треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

1.3.9. 

Извођење радова на 

изградњи пешачке стазе 

између улица Васе Пелагића 

и Петра Чајковског између 

Војне гимназије и Немачке 

школе 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3: Предметна набавка се брише из Плана набавки јер је након њеног уношења у План 

набавки, од Дирекције за изградњу Града Београда стигла информација да је у Плану ова 

саобраћајница уцртана као јавна саобраћајница, те је надлежност за планирање и извођење 

ових радова на јавним предузећима Града Београда.

1.3.10. 

Извођење радова на 

поправци дела фасаде 

управне зграде 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3:Поступак се брише из Плана набавки за 2015. годину, јер се мења предмет радова, 

тако што се уз поправку фасаде дела зграде изводе и  радови на поправци балкона који 

садрже врсте радова који нису чинили постојећу техничку спецификацију. Други разлог 

брисања предметне набавке је тај што се овом изменом Плана набавки сви грађевинско 

занатски радови који се изводе у објекту управне зграде обједињавају у процењеној 
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вредности и спроводе као отворени поступак.

1.3.11. 

Извођење радова на 

поправци мокрих чворова у 

управним зградама ГО 

Савски венац у Кнеза 

Милоша 69 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3:Овом изменом Плана набавки сви грађевинско занатски радови који се изводе у 

објекту управне зграде обједињавају се у процењеној вредности и спроводе као отворени 

поступак, те се ова набавка брише из Плана набавки и спроводи као партија у отвореном 

поступку.

1.3.12. 

Извођење радова на 

поправци крова изнад 

Скупштинске сале у управној 

згради ГО Савски венац у 

Кнеза Милоша 69 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3:Овом изменом Плана набавки сви грађевинско занатски радови који се изводе у 

објекту управне зграде обједињавају се у процењеној вредности и спроводе као отворени 

поступак, те се ова набавка брише из Плана набавки и спроводи као партија у отвореном 

поступку.

1.3.13. 

Извођење паркетарских 

радова на петом спрату 

управне зграде ГО Савски 

венац 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3: :Овом изменом Плана набавки сви грађевинско занатски радови који се изводе у 

објекту управне зграде обједињавају се у процењеној вредности и спроводе као отворени 
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поступак, те се ова набавка брише из Плана набавки и спроводи као партија у отвореном 

поступку.

1.3.14. 

Извођење радова на замени 

столарије у приземљу 

управне зграде у ГО Савски 

венац у Кнеза Милоша 69 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3: :Овом изменом Плана набавки сви грађевинско занатски радови који се изводе у 

објекту управне зграде обједињавају се у процењеној вредности и спроводе као отворени 

поступак, те се ова набавка брише из Плана набавки и спроводи као партија у отвореном 

поступку.

1.3.15. 

Извођење столарских радова 

за потребе ГО Савски венац 

по партијама 

2.041.667 2.041.667  

Поступак 

ЈНМВ по 

партијама 

4/2015 5/2015 7/2015  

Партија 1: Извођење радова 

на репарацији прозора у 

управној згради ГО Савски 

венац у Кнеза Милоша 99 

666.667 666.667 

15/0602-

0001/4251

12/130/01 

     

Партија 2: Извођење радова 

на замени и поправци 

фронтова на канцеларијским 

ормарима у управној згради 

ГО Савски венац 

416.667 416.667 

15/0602-

0001/4251

12/130/01 

     

Партија 3: Извођење радова 

на репарацији намештаја ГО 

Савски венац 

333.333 333.333 

15/0602-

0001/4251

12/130/01 

     

Партија 4: Извођење радова 

на изради клупа за 

Скупштинску салу у 

управној згради ГО Савски 

венац у Кнеза Милоша 69 

625.000 625.000 

15/0602-

0001/4251

12/130/01 

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

!  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � �  � � � �  � �  � � � � � � 
 � � � � � �  � �  � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � " # $ % �
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процењене вредности � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � & � � � � � �  � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � �  � � � �  � � !  � � � � � � � � � � � � � �

� 	 � � �  � � 	 � � � 
 � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � 
 � � � � � �  � �  � � � �

!  � 
 � � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � '  � � � � � � � �  ( � � � � � � � � � � � � � �  � � � �  � � �  � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �  � � �  � � �  � � 
 � � � � �  � 	 � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � � �

1.3.16. 

Извођење радова у 

пословном простору ГО 

Савски венац у ул. Савска бр. 

5 

2.862.500 2.862.500 

15/0602-

0001/5113

21/130/01 

Поступак 

ЈНМВ 
5/2015 6/2015 8/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин утврђивања 

процењене вредности 

!  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � �  � � � �  � �  � � � � � � 
 � � � � � �  � �  � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � " # $ % �

� � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � & � � � � � �  � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � �  � � � �  � � !  � � � � � � � � � � � � � �

� 	 � � �  � � 	 � � � 
 � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � 
 � � � � � �  � �  � � � �

!  � 
 � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � � � �  � � � � � � � ' � � � � � � � � � 
 � & � � � 
 � � � � � �  � � � � �  � � � � � � � 	 � � � 
 � � � � � � � � � % �


 � � � � � � � ( � � � � � � � � �  � � � �  � � & � � � 
 � � � � 	 � � � � � � � ) � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � � � ) � � � � � �

� � � � � � � � � 	 �  � � � )  � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � �  � � � � � ' �  � � � � � � � �  � � � � � � � � 	 � � �  � � � � � � 	 � 
 � � � � � �

1.3.17. 

Извођење радова на 

комуналном уређењу на 

локацијама на територији ГО 

Савски венац 

1,618,100 

 

1,618,100/1,

941,720 

3/2/0601-

0014/130/42

5191/13 
отворени 

псотупак 
12/2015 1/2016 2/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка је део Инвестиционог програма за 2015. годину. 

Процењена вредност је утврђена тако што је процењена вредност набавке у претходно спроведеном отвореном и 

преговарачком поступку поново проверена на релевантном тржишту и увећана за 10%. 

Измене 4. Плана набавки: ИЗМЕЊЕНА ПОЗИЦИЈА - Претходно спроведени поступак за ову 

набавку је спроведен као отворени, а након обуставе поступка и као преговаралки поступак на 

основу чл. 35.1.1). Оба пута поступак је обустављен јер су достављене понуде биле изнад 

процењене вредности. Комисија за инвестиције је на шестој седници, одржаној 23.09. и 

29.09.2015. године, на основу предлога Комисије за предметну јавну набаку, а након поновно 

извршене процене вредности, донела закључак да се за предметну набавку повећа 
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процењена вредност за 10%.

1.3.18. 

Извођење радова на 

рушењу објеката по 

решењима Одељења за 

инспекцијске послове и 

извршења - Грађевинска 

инспекција 

2.941.684 2.941.684 

Раздео 

3/0602-

0001/130/42

4911/13 

Отворени 

поступак 
4/2015 5/2015 5/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

� � � � � � � � � � �  � � � � � � 
 � � � � �  � � � ( � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � 	 � � � � � � �  � � � � ,

� � �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �

!  � 
 � � � � � �  � � � � � � � � � � �  ( � � � � � � � � � � � �  � 
 � � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � 	 � � � 
 � � � � � �  � � � � � � " # $ % �

� � � � � � ) � � � � 	 � � � � � � � � � �  � � � � � ' �  � � � � � � � � " # $ * � � � � � � � �

1.3.19. 

Извођење радова на 

комуналном уређењу 

локације Бањички венац бр. 

30-32 - Набавка и 

постављање мобилијара - 

дечијег игралишта са 

пратећим грађевинским 

радовима 

2526663 1131996 

 

 

 

 

 

1900000 

 

Раздео 

3/0602-

0001/130/42

5191/13 

рефундациј

е 

Раздео 

3/0601-

0014/130/42

5191/01 

отворени 

поступак 
9/2015 11/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. 

године. Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем јединичних цена предвиђених радова, 

имајући у виду количине из предмера. 

Измена 3: Предметна набавка се уводи у План набавки за 2015. годину због потребе 

реализације радова на наведеном објекту, који су нешто мањем обима од овог који се сада 

планира, били предвиђени Планом набавки за 2014. годину, али се, због недостатака 

средстава за њихово извођење нису реализовали у тој години. У спецификацији новоуведене 

набавке налазе се и позиције радова којих није било у претходној спецификацији, а које је 

неопходно извести.
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1.3.20. 

Извођење радова на 

комуналном уређењу - 

уређење некатегорисаног 

пута на локацији Булевар 

војводе Мишића 29-31 

1666667 2000000 Раздео 

3/0601-

0014/130/42

5191/01 

отворени 

поступак 
10/2015 11/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. 

године. Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем јединичних цена предвиђених радова, 

имајући у виду количине из предмера. 

Измена 3: Предметна набавка се уводи у План набавки за 2015. годину због потребе 

извођења предметних радова на овој локацији, јер се информација о врсти јавне површине - 

некатегорисани пут добила тек након усвајања основног Плана набавки. Срества су 

обезбеђена изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године.

1.3.21. 

Извођење грађевинско 

занатских радова у објекту 

управне зграде ГО Савски 

венац у Кнеза Милоша бр.47 

2513489 3016186 Раздео 

3/0602-

0001/130/51

1321/01 

Поступак 

ЈНМВ 
10/2015 11/2015 2/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. 

године. Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем јединичних цена предвиђених радова, 

имајући у виду количине из предмера. 

Измена 3: Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. 

годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. године. Изменама Инвестиционог програма 

предвиђено је увођење предметне набавке. Средства су обезбеђена изменама Финансијког 

плана од 10.07.2015. године.

1.3.22. 

Извођење радова на 

осветљењу дворишта у ОШ 

"Радомир Путник" 

916667 650000 

450000 

 

Раздео 

3/0602-

0001/130/42

4911/13 

отворени 

поступак 
9/2015 10/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. 

године. Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем јединичних цена предвиђених радова, 
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вредности имајући у виду количине из предмера. 

Измена 3: Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. 

годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. године. Изменама Инвестиционог програма 

предвиђено је увођење предметне набавке. Средства су обезбеђена изменама Финансијског 

плана од 10.07.2015. године.

1.3.23. 

Извођење грађевинско-

занатских радова у објекту 

управне зграде градске 

општине Савски венац у 

Кнеза Милоша 69 

Партија 1 

Партија 2 Извођење 

грађевинско-занатских 

радова на поправци мокрог 

чвора у објекту управне 

зграде градске општине 

Савски венац у Кнеза 

Милоша 69 

Партија 3 Извођење 

грађевинско-занатских 

радова на поправци крова 

Анекса управне зграде 

градске општине Савски 

венац у Кнеза милоша 69 

Партија 4 Извођење 

паркетарских радова на 

петом спрату управне зграде 

градск епштине савски внеац 

у Кнеза Милоша 69 

Партија 5 Извођење радова 

на замени столарије у 

приземљу управне зграде 

градске општине Савски 

венац у Кнеза Милоша 69 

Партија 6 Извођење радова 

2,200,000 

 

 

 

 

 

 

/ 

450,000 

 

 

 

 

 

 

 

291,667 

 

 

 

 

 

 

 

958,333 

 

 

 

 

 

 

 

333,333 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

450,000/540

,000 

 

 

 

 

 

 

291,667/350

,000 

 

 

 

 

 

 

958,333/1,1

50,000 

 

 

 

 

 

 

333,333/400

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздео 

3/0602-

0001/130/42

5119/01 

 

 

 

 

Раздео 

3/0602-

0001/130/42

5119/01 

 

 

 

 

Раздео 

3/0602-

0001/130/42

5119/01 

 

 

 

 

Раздео 

отворени 

поступак 
11/2015 12/2015 3/2016  
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на замени подних плочица на 

тераси на петом спрату 

управне зграде градске 

општине Савски венац у 

Кнеза милоша 69 

 

 

 

 

 

 

166,667 

 

,000 

 

 

 

 

 

166,667/200

,000 

 

 

 

 

3/0602-

0001/130/42

5119/01 

 

 

 

Раздео 

3/0602-

0001/130/42

5119/01 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Радове је потребно извести ради побољшања услова рада у управној згради општине у Кнеза Милоша бр.69. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем јединичних цена предвиђених радова, 

имајући у виду количине из предмера. 

Измене 4. Плана набавки: ИЗМЕЊЕНА ПОЗИЦИЈА - Комисија за инвестиције је на шестој 

седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. године закључила да се предметна набавка за Партију 

1 Извођење грађевинско занатских радова на оштећеним деловима фасада и балкона ка 

улици Кнеза Милоша у управној згради у улици Кнеза Милоша 69 укида, односно пројекат 

брише из Инвестиционог програма за 2015. годину, јер процењена вредност формирана без 

претходне израде пројекта и добијених услова од стране надлежних органа и инситуција, те је 

без претходно урађеног пројекта велики ризик да процењена вредност није тачна.

1.3.24. 

Извођење радова на текућем 

одржавању улаза стамбених 

зграда на територији 

општине Савски венац у 

оквиру акције "Савски венац 

- Наша кућа, 2015" 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој 

седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. године закључила да се предметна набавка  укида, 

односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину,  у складу са налазом 
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Државне ревизорске институције о ненаменском трошењу средстава од закупа, те набавку 

треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину.

1.3.25. 

Извођење радова на сечи и 

орезивању стабала у 

двориштима стамбених 

зграда на територији 

општине Савски венац у 

оквиру спровођења акције 

"Савски венац - Наше 

двориште, 2015" 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - Комисија за инвестиције је на шестој 

седници, одржаној 23.09. и 29.09.2015. године закључила да се предметна набавка  укида, 

односно пројекат брише из Инвестиционог програма за 2015. годину,  у складу са налазом 

Државне ревизорске институције о ненаменском трошењу средстава од закупа, те набавку 

треба избрисати из Плана набавки за 2015. годину.

1.3.26. 

Извођење радова на 

комуналном уређењу - 

грађевиснко занатски радови 

на поправци стаза, ивичњака 

и степеништа на 

некатегорисаном путу у ул. 

Љутице Богдана 

9.000.000 10.800.000 3/2/0601-

0014/130/42

5191-

312002/13 Отворени 

поступак 
11/2015 1/2016 4/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

На седмој седници Комисије за инвестиције одржаној 06.10.2015. године донет је закључак да се допуни Инвестициони 

програм за 2015. годину овим пројектом, а у склопу реализације усвојеног пројекта везаног за комунално уређење 

некатегоризованих путева на територији општине Савски венац. 

Процењена вредност је утврђена сагледавањем релевантног тржишта за утврђен предмер радова на предмтној локацији. 

Измене 5. Плана набавки:ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - На седмој седници Комисије за инвестиције одржаној 

06.10.2015. године донет је закључак да се допуни Инвестициони програм за 2015. годину овим пројектом. Изменама 

Финансијског плана од 02.11.2015. године створени су услови да се предметна набавка уврсти у План набавки за 2015. 

годину. 

1.3.27. 
Извођење радова на уређењу 

простора за обављање 

3,000,000 3,600,000 3/10/2003-

0001/130/42

5191-

Поступак 

јавне 
11/2015 12/2015 1/2016  
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практичне наставе - 

кадровске обуке ученика 

Угоститељско-туристичке 

школе са седиштем у ул. Југ 

Богданова бр.28 у склопу 

спровођења мера за развој 

угоститељства и туризма на 

територији општине Савски 

венац 

312003/13 набавке 

мале 

вредности 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

На седмој седници Комисије за инвестиције одржаној 06.10.2015. године донет је закључак да се у склопу спровођења 

надлежности општине - доношење мера подстицаја развоја угоститељства и туризма на територији општине Савски венац, 

посебно предложе пројекти који доприносе овом циљу. У том смислу ГО Савски венац је објавила позив установама, 

удружењима, друштвима и невладининим организацијама, за достављање предлога пројеката из области угоститељства и 

туризма, који би се реализовали у 2015. години. Комисија за туризам је усвојила пројекат који је поднела Угоститељско-

туристичка школа са седиштем у Југ Богдановој бр.28 који се заснива на помоћи локалне заједнице у школовању кадрова из 

области угоститељства и туризма. Предметни радови на побољшању услова за практичну обуку угоститељских кадрова 

спроводе се у циљу реализације усвојеног пројекта, Комисија за инвестиције је усвојила овај пројекат као допуну 

Инвестиционог програма за 2015. годину. 

Процењена вредност је утврђена сагледавањем релевантног тржишта за утврђен предмер и предрачун. 

Измене 5. Плана набавки:ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - На седмој седници Комисије за инвестиције одржаној 

06.10.2015. године донет је закључак да се у склопу спровођења надлежности општине - доношење мера подстицаја развоја 

угоститељства и туризма на територији општине Савски венац, посебно предложе пројекти који доприносе овом циљу. У 

том смислу ГО Савски венац је објавила позив установама, удружењима, друштвима и невладининим организацијама, за 

достављање предлога пројеката из области угоститељства и туризма, који би се реализовали у 2015. години. Комисиај за 

туризам је усвојила пројекат који је поднела Угоститељско-туристичка школа са седиштем у Југ Богдановој бр.28 који се 

заснива на помоћи локалне заједнице у школовању кадрова из области угоститељства и туризма. Предметни радови на 

побољшању услова за практичну обуку угоститељских кадрова спроводе се у циљу реализације усвојеног пројекта, 

Комисија за инвестиције је усвојила овај пројекат као допуну Инвестиционог програма за 2015. годину. Изменама 

Финансијског плана од 02.11.2015. године створени су услови да се предметна набавка уврсти у План набавки за 2015. 

годину. 

1.3.28. 

Извођење молерско-

фарбарских радова у објекту 

"Краљ Петар I" Предшколске 

установе "Савски венац" 

1,500,000 1,800,000 3/15/0602-

0001/130/42

5191-

312008/01 

Отворени 

поступак 
11/2015 1/2016 4/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције ГО Савски венац је на 7. седници донела одлуку да се предметна набавка уврсти у Инвестициони 

програм за 2015. годину, у склопу реализације усвојеног пројекта везаног за текуће одржавање објека Предшколске 

установе "Савски венац" 

Процењена вредност је утврђена сагледавањем релевантног тржишта за утврђен предмер радова у објекту. 



 

352 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

Измене 5. Плана набавки:ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Изменом Финансијког плана од 02.11.2015. године 

обезбеђена су средства за ову набавку, те су испуњени услови за додавање ове набавке у План набавки за 2015. годину. 

1.3.29. 

Извођење радова на текућим 

поправкама и одржавању 

спортских терена са опремом 

на територији градске 

општине Савски венац 

2,600,000 1,562,944 

 

 

 

1,557,054 

3/15/0602-

0001/130/42

5191-

312008/01 

3/15/0602-

0001/130/42

5191-

312008/13 

рефундациј

а 

Отворени 

поступак 
11/2015 1/2016 4/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

На предлог Комсије за спорт, Комисија за инвестиције је на 7. седници донела закључак да се предметна набавка уврсти у 

инвестициони програм за 2015. годину. Предметна набавка има за циљ подстицај спортско-рекреативних активности 

становника територије општине Савски венац, кроз уређење јавних површина постављањем спортских реквизита 

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на релевантном тржишту (путем интернета), а имајући у виду 

стање спортских терена са опремом на територији општине и потребне количине. 

Измене 5. Плана набавки:ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Изменом Финансијког плана од 02.11.2015. године 

обезбеђена су средства за ову набавку, те су испуњени услови за додавање ове набавке у План набавки за 2015. годину. 
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НАБАВКЕ 

на које се не примењује Закон о јавним набавкама 

 

Редни 

број 
Предмет набавке 

Процењена 

вредност 

(без ПДВ-а, 

укупно, по 

годинама) 

Планирана средства у 

Фин.плану (без ПДВ-а) 

Основ за 

изузеће 

Оквирни датуми 

Напомена 

Износ Конто 
Покретањ

е поступка 

Закључење 

уговора 

Извршење 

уговора 

 Добра 

2.1.1. 

Набавка фотографске 

опреме за потребе рада 

КСР "Топчидер" 

 

83.333 83.333 14/1301-

0001/51224

2/130/01 
39.2 2/2015 2/2015 2/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу сагледавања цене фотографске опреме коју је као своју потребу доставио екстерни 

корисник. 

2.1.2. 

Набавка и постављање 

тракастих завеса у ОШ 

"СТефан Немања" 

 

333.333 333.333 9/2002-

1002/51293

2/130/01 
39.2 4/2015 4/2015 4/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина потребне опреме добијеним од стране екстерног корисника, утврђивањем 

потребних карактеристика предметне опреме и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

2.1.3. 

Набавка опреме и обука 

моториста за потребе 

ДВД "Савски венац" 

 

329.166 329.166 2/0601-

0014/51281

1/130/01 
39.2 10/2015 10/2015 10/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина и врсте потребне опреме достављене од стране екстерног корисникаДВД 

"Савски венац" и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

2.1.4. Набавка опреме за 277.560 277.560 11/0901- 39.2 3/2015 3/2015 3/2015  
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активисте организације 

"Црвени крст Савски 

венац" 

0005/51281

1/130/01 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу врсте и количина потребне опреме достављене од стране екстерног корисника 

организације "Црвени крст Савскив енац" и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

2.1.5. 

Израда и постављање 

спомен плоча и спомен 

обележја на територији 

ГО Савски венац 

125.000 125.000 13/1201-

0001/51512

2/130/01 39.2 3/2015 3/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу процена Комисије за културу везаних за потребе за постављање спомен обележја на 

територији општине, а сагледавањем утрошених средстава у претходној години. 

2.1.6. 

Набавка опреме за 

домаћинство путем 

ваучера ради спровођења 

акција и програма 

Одељења за друштвене 

делатности и месну 

самоуправу 

83.333 83.333 15/0602-

0001/51225

1/130/13 

39.2 2/2015 2/2015 2/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за друштвене делатности и месну самоуправу, на основу броја корисника 

ваучера и појединачне вредности ваучера на ием вредности робе опреме за домаћинство у објектима малопродаје. 

2.1.7. 

Набавка апликативног 

софтвера за електронско 

праћење прописа 

175.000 175.000 15/0602-

0001/51511

1/130/01 39.2 7/2015 7/2015 7/2015  
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу  потребних карактеристика предметног софтвера и испитавањем цена софтвера на 

релевантном тржишту. 

2.1.8. 

Набавка лиценце за 

апликативни софтвер за 

антивирус заштиту за 

сервер и рачунаре 

216.667 216.667 15/0602-

0001/51519

2/130/01 39.2 8/2015 8/2015 8/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу  потребних карактеристика предметног софтвера и испитавањем цена софтвера на 

релевантном тржишту за период од годину дана. 

2.1.9. 

Набавка лиценце за 

апликативни софтвер за 

праћење финансијског 

пословања ГО Савски 

венац 

375.000 375.000 15/0602-

0001/51519

2/130/01 
39.2 8/2015 8/2015 8/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу  потребних карактеристика предметног софтвера и испитавањем цена лиценци за 

софтвер одређених карактеристика на релевантном тржишту за период од годину дана. 

2.1.10. 

Набавка лиценце за 

Microsoft-SQL-Server-

2005 

275.000 275.000 15/0602-

0001/51519

2/130/01 

39.2 8/2015 8/2015 8/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу  потребних карактеристика предметног софтвера и испитавањем цена лиценце 

софтвера на релевантном тржишту за период од 12 месеци. 

2.1.11. 

Набавка апликативног 

софтвера за Web 

презентације рада 

166.667 166.667 15/0602-

0001/51511

1/130/01 

39.2 3/2015 3/2015 3/2015  
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седница Скупштине ГО 

Савски венац 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу  потребних карактеристика предметног софтвера и испитавањем цена софтвера на 

релевантном тржиш 

2.1.12. 

Набавка опреме за 

саобраћај 

 

150.000 150.000 15/0602-

0001/51211

1/130/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина потребне опреме, утврђивањем потребних карактеристика предметне опреме 

и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

2.1.13. 

Набавка фотографске 

опреме за потребе 

Општинске управе 

 

125.000 125.000 15/0602-

0001/51224

2/130/01 
39.2 4/2015 4/2015 4/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина потребне опреме, утврђивањем потребних карактеристика предметне опреме 

и испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

2.1.14. 

Набавка алата 

 

33.333 33.333 15/0602-

0001/51294

1/130/01 

39.2 4/2015 4/2015 4/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина потребног алата, утврђивањем потребних карактеристика алата и 

испитавањем цена опреме на релевантном тржишту. 

2.1.15. 

Набавка угља и дрва за 

потребе котларнице  ГО 

Савски венац у Кнеза 

Милоша 99 

 

160.605 133.333 

 

 

27.272 

15/0602-

0001/410/4

21222/01 

15/0602-

0001/410/4

39.2 2/2015 2/2015 2/2015  
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21223/01 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи за потребе котларнице управне зграде општине у Кнеза Милоша 99. 

Процењена вредност је утврђена на основу количина енергената потребних за први и четври квартал 2015. године. 

2.1.16. 

Набавка стручне 

литературе за 

потребе Јавног 

правобранилаштва 

   

39.2     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измена 3:Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су укинута, те набавку 

треба обрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

2.1.17. 

Набавка подеста за 

постављање скулптуре 

Исидоре Секулић 

 

250.000 250.000 15/0602-

0001/130/5

15124/13 
39.2 3/2015 4/2015 4/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу постављања изведене скулптуре књижевнице Исидоре Секулић на одређену локацију. 

Процењена вредност је утврђена  на основу достављене специфиакције аутора скулптуре а у складу са усвојеним идејним 

решењем аутора у оквиру претходно спроведеног конкурса. 

2.1.18. 

Набавка цвећа и 

зеленила 

25000 10000 

20000 

 

0602-

0001/130/5129
31/01 39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се извршава по потреби формирања цветних аранжмана за одређене програме одељења и Кабинета Председника 

општине. 

Процењена вредност је сачињена на основу вредности средстава утрошених за ову намену у претходној години и сагледавањем 

цена цвећа и зеленила на тржишту. 

Измена 3: Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су повећана, те у Плану 

набавки за 2015. годину треба изменити процењену вредност набавке која се спроводи без процедуре Закона о јавним 

набавкама. 

2.1.19. Набавка стручне 
116666 140000 15/0602-

0001/130/4263

11/01 
39.2 2/2015 2/2015 12/2015  
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литературе за 

редовне потребе 

запослених 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради редовног обављања делатности одељења и служби општинске управе. 

Процењена вредност је утврђена сагледавањем исказаних потреба одељења и служби и на бази расхода за ове намене из 

претходне године. 

Измене 3: Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су повећана, те у Плану 

набавки за 2015. годину треба изменити процењену вредност набавке која се спроводи без процедуре Закона о јавним 

набавкама. 

2.1.20. 

Набавка горива за 

потребе возног 

парка ГО Савски 

венац 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измене 3: Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су повећана тако да се 

поступак јавне набавке мора планирати и спровести по процедури коју прописује Закон о јавним набавкама. 

2.1.21. 

Набавка производа 

за чишћење 

166,666 

2015: 

83,333 

2016: 

83,333 

41,667/50,000 15/0602-

0001/130/4

26811/01 39,2 2/2015 2/2015 2/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради одржавања редовних хигијенских услова за запослене. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових производа . Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је количине 

и врсте ових материјала и цене истих на релевантом тржишту. 

Измене 4. Плана набавки: ИЗМЕЊЕНА ПОЗИЦИЈА -  Изменом Финансијског плана од 12.10.2015. обезбеђена су средства за 

повећање вредности предметне набавке, јер је надлежно одељење исказало потртебу, а Одељење за финансије изменама 

Финансијског плана обезбедило средства за реализацију исте. 

2.1.22. 
Набавка пића за 

потребе бифеа ГО 

291,666 166,667/200,0

0 

41,666/50,000 

83,333/100,00

0 

15/0602-

0001/130/4268
22/01 39.2 2/2015 2/2015 12/2015  
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Савски венац 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи за потребе бифеа општинске управе. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових производа . Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је количине 

и врсте ових материјала и цене истих на релевантом тржишту. 

Измене 4. Плана набавки: ИЗМЕЊЕНА ПОЗИЦИЈА - Због исказаних потреба надлежног одељења за повећањем средстава за ове 

намене, Одељење за финансије је одобрило средстава из рефундација за ове намене. 

2.1.23. 

Набавка 

материјала за 

обављање послова 

домара зграде 

83333 100000 15/0602-

0001/130/4269
11/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу замене материјала и ситног инвентара у управним зградама општине које спроводи Одсек за 

техничку подршку Службе за ИТ и техничку подршку. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових производа . Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је количине 

и врсте ових материјала и цене истих на релевантом тржишту. 

Измена 3: Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су повећана, те у Плану 

набавки за 2015. годину треба изменити процењену вредност набавке која се спроводи без процедуре Закона о јавним набавкама. 

2.1.24. 

Набавка сокова и 

безалкохолних пића за 

потребе програма доделе 

награде Исидора Секулић 

2.267 2.267 3.3/1201-

0001/820/4

23711/01 
39.2 5/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи за потребе организације програма доделе књижевне награде Исидора Секулић 

Процењена вреднсот је сачињена на бази процене количине и врста напитака пригодних за те намене, а провером цена истих на 

релевантном тржишту. 

2.1.25. 

Набавка пехара и 

медља за 

победничке екипе 

на општинским 

школским 

90.833 90.833 Раздео 

2/0901-

1001/090/4

26919/06 

Чл.39.2. 4/2015 4/2015 4/2015  
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спортским 

такмичењима у 

школској 

2014/2015. години 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У оквиру реализације система шкослких спортских такмичења на општинском нивоу за школску 2014/2015 годину, неопходно је 

за победничке екипе обезбедити награде - 36 пехара и 1065 медаља. 

Процењена вредност је утврђена на оснвоу броја пехара и медаља и провером цена истих на тржишту. 

2.1.26. 

Набавка софтвера 

у циљу реализације 

пилот пројекта за 

побољшање 

тачности 

комуникације ГО 

Савски внеац са 

заинтересованим 

странама 

395000 320770 

 

 

 

 

 

74230 

св02/0401-
1002/515111/0

6; св02/0602-
1001/515111/д

онације од 

међунар. 
организација 

св02/0401-

1002/515111/0
6; св02/0602-

1001/515111/д

онације од 
физичких 

лица 

39.2 7/2015 7/2015 8/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

На предлог шефа Кабинета Председника општине да би било потребно у циљу унапређења тачности комуникације ГО Савски 

венац са заинтересованим странама набавити софтвер за реализацију пројекта за побољшање тачности комуникације, надлежно 

Одељење за финансије је изменом Финансијског плана од 24.06.2015. године обезбедило средства за ову набавку. 

Процењену вредност набавке је утврђена од стране Службе за ИТ ГО Савски венац, која је надлежна за планирање и праћење 

реализације предметне набавке. Процењена вредност је утврђена након испитивања цена на тржишту истоврсних софтвера. 

Измена 2: На предлог шефа Кабинета Председника општине да би било потребно у циљу унапређења тачности 

комуникације ГО Савски венац са заинтересованим странама набавити софтвер за реализацију пројекта за побољшање 

тачности комуникације, надлежно Одељење за финансије је изменом Финансијског плана од 24.06.2015. године обезбедило 

средства за ову набавку, те су се стекли услови да иста буде уврштена у План набавки за 2015. годину. 
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2.1.27. 

Набавка полица за 

Архиву ГО Савски 

венац 

333333 400000 0602-

0001/130/5129
31/01 

39.2 7/2015 7/2015 8/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. године. 

Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем јединичних цена предвиђених добара, имајући 

у виду потребне количине. 

Измена 3: Набавка се додаје у План набавки за 2015. годину ради побољшања услова рада Архиве Општине Савски венац. 

Средства су обезбеђена изменом Финансијког плана од 10.07.2015. године. 

2.1.28. 

Набавка и 

имплементација 

компјутерског 

софтвера за 

приступ 

заинтересованих 

странака подацима 

из информационог 

система ГО Савски 

венац, развијањем 

апликација за ИОС 

и андриод уређаје 

395500 474600 0602-

0001/130/5151
11/13 

39.2 9/2015 9/2015 9/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је усвојила измене Инвестиционог програма за 2015. годину на 5. седници одржаној 19.06.2015. године. 

Изменама Инвестиционог програма предвиђено је увођење предметне набавке. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта, утврђивањем  цена набавке и имплементације предметног 

добра, имајући у виду обухват софтвера, обуку купца и трошкове техничке подршке и сервисирање за период од 12 месеци. 

Измена 3: Набавка се додаје у План набавки због потребе да се у информациони систем општинске управе имплементира 
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компјутерски софтвер којим се унапређује квалитет преноса информација странкама коришћење апликације за ИОС и 

андроид. 

2.1.29. 

Набавка угља и 

дрва за потребе 

котларнице ГО 

Савски вена цу 

Кнеза Милоша 99 

218181 240000 

20000 

421222 

421223 

39.2 9/2015 9/2015 1/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка угља и дрва је потребна ради обезбеђења енергената за котларницу која служи за грејање управне зграде ГО Савски 

венац у Кнеза Милоша 99. 

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на релевантном тржишту, имајући у виду извршену потрошњу 

енергената у претходној години (грејној сезони). ПДВ на дрво је 10%. 

Измена 3: Набавка угља и дрва је у претходном Плану набавки за 2015. годину, планирана и спроведена у делу набавки 

добара које се спроводе без процедуре ЗЈН, јер је по својој вредности била испод 400.000 динара. Изменама Финансијског 

плана од 10.07.2015. године, средства за за ову набавку су повећана, набавку по својој процењеној вредности и даље није 

већа од 400.000 на годишњем нивоу. Како претходни поступак већ спроведен и уговор закључен, треба планирати нову 

набавку за наредни период а у складу са обезбеђеним средствима. 
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Редни 

број 
Предмет набавке 

Процењена 

вредност 

(без ПДВ-а, 

укупно, по 

годинама) 

Планирана средства у 

Фин.плану (без ПДВ-а) 

Основ за 

изузеће 
Оквирни датуми Напомена 

 Услуге 

2.2.1. 

Текуће одржавање 

споменика и спомен 

обележја на територији 

ГО Савски венац 

 

125.000 125.000 13/1201-

0001/42519

1/130/01 39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је набавка инвестиционог карактера. Инвестиционим програмом ГО Савски венац за 2015. годину усвојени су 

пројекти који се финансирају средствима закупа пословног простора. Предметна набавка служи реализацији пројеката из 

Инвестиционог програма. 

Процењена вредност је утврђена од стране Комисије за културу на основну процена броја спомен обележја и врсти радова на 

њиховом одржавању. 

2.2.2. 

Вулканизерске услуге и 

услуге прања возила 

возног парка ГО Савски 

венац 

 

100.000 100.000 15/0602-

0001/42521

9/130/01 39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је потребна ради редовног функционисања возног парка ГО Савски венац. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

броја возила, количину и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.3. 

Услуге поправке и 

одржавања штампача, 

скенера, монитора и 

мултифункционалних 

уређаја 

 

150.000 150.000 15/0602-

0001/42522

2/130/01 
39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је потребна ради редовног функционисања одељења и служби ГО Савски венац. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

броја уређаја, количину и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.4. 

Текуће поправке и 

одржавање лимарије са 

припадајућим 

166.667 166.667 15/0602-

0001/42521

3/130/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  
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електрорадовима на 

возилима из возног парка 

ГО Савски венац 

 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је потребна ради редовног функционисања возног парка ГО Савски венац. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

броја возила, количину и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.5. 

Услуге механичких 

поправки и одржавања 

возила из возног парка 

ГО Савски венац 

 

283.333 283.333 15/0602-

0001/42521

1/130/01 39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка је потребна ради редовног функционисања возног парка ГО Савски венац. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

броја возила, количину и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.6. 

Текуће поправке и 

одржавање 

противпожарне опреме и 

инсталација у објектима 

ГО Савски венац 

 

325.000 325.000 15/0602-

0001/42528

1/130/01 
39.2 4/2015 4/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Законска је обавеза наручиоца да о противпожарном систему води рачуна на прописан начин. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

броја противпожарних апарата и количине опреме, количину и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.7. 

Текуће поправке и 

одржавање скутера из 

возног парка ГО Савски 

венац 

 

25.000 25.000 15/0602-

0001/42521

9/130/01 39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења исправности скутера из возног парка општинске управе. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је потребну 

количину и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.8. 
Текуће поправке и 

одржавање лифта у 

125.000 125.000 15/0602-

0001/42529
39.2 2/2015 2/2015 12/2015  
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управној згради ГО 

Савски венац у Кнеза 

Милоша 69 

 

1/130/01 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка је неопходна ради одржавања исправности лифта у управној згради општине у Кнеза Милоша 69. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

процене редовног одржавања једног лифта, као и законом прописане обавезе и периодичном инвестиционом одржавању количину 

и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.9. 

Текуће поправке и 

одржавање опреме за 

домаћинство ГО Савски 

венац 

 

16.667 16.667 15/0602-

0001/42522

5/130/01 39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка је неопходна ради обезбеђења исправности опреме за домаћинство општинске управе. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

броја опреме за домаћинство, количине и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.10. 

Текуће поправке и 

одржавање опреме за 

видео надзор у управним 

зградама ГО Савски 

венац у Кнеза Милоша 69 

и 99 

 

66.667 66.667 15/0602-

0001/42528

1/130/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђивања исправног рада инсталиране опреме за видео надзор у управним зградама општине. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

количине и врсте опреме за видео надзор, учесталост, односно динамику одржавања и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.11. 

Текуће поправке и 

одржавање опреме за 

комуникацију 

 

133.333 133.333 15/0602-

0001/42522

3/130/01 
39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка је неопходна ради одржавања исправности телефона, телефакса и телефоснке централе. 

Надлежно одељење за израду техничке спецификације ових услуга - Служба за ИТ и техничку подршку, сагледало је на основу 

количине и врсте опреме за комуникацију, количину и цену ових услуга на релевантом тржишту. 

2.2.12. 
Замена халогених 

светиљки у анексу и 
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фоајеу управне зграде у 

Кнеза Милоша бр.69 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН ПОСТУПАК 

Постојећом набавком било је предвиђено да се осветљење халогеним светиљкама замени ЛЕД осветљењем из разлога 

економичности. Како у протеклом делу године ова набавка није реализована, а Служба за ИТ процењује да би и без овог трошка 

до краја године могао да се оствари задовољавајући ефекат (квалитет осветљења / економичност расхода), то је као служба 

задужена за планирање и реализацију предлажила да се планирање и реализација ове набавке одложи и реализује у 2016. години. 

Комисија за инвестиције се сагласила са предлогом, те је ова набавка изузета из Инвестиционог програма и треба је брисати и из 

Плана набавки за 2015. годину. 

2.2.13 

Услуге израде предмера и 

предрачуна радова 

 

83.333 83.333 15/0602-

0001/51145

1/130/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавак предметне услуге спроводи се ради прецизног сагледавања и утврђивањ апредрачуна за одређене инвестиционе пројекте 

за које не постоји одговарајућа стручна инжењерска спрема у општинској управи. 

Процењена вредност је утврђена у процентуалном износу од висине расположивих средстава за извођење радова. 

2.2.14. 

Услуге израде печата 

Скупштина станара 

зграда 

 

41.667 41.667 2/0601-

0012/410/4

23911/13 
39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Општина Савски венац је Програмом подстицаја конституисања скупштина станара зграда утврдила да ће трошкове за израду 

печата скупштине у целости сносити локална самоуправа- општина 

Процењена вредност је утврђена на бази процењеног броја скупштина које ће се основата у периоду од једне године. 

2.2.15. 

Услуге осигурања 

имовине ГО Саваски 

венац 

 

147.618 95.238 

 

 

52.380 

15/0602-

0001/410/4

21511/01 

15/0602-

0001/410/4

21511/13 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу осигурања имовине - зграда и опреме (изузимајући возни парк). 

Процењена вредност се кретала у оквиру средтава опредељених Финанијским планом за 2015. годину. 

2.2.16. 

Услуге осигурања 

возила возног парка ГО 

Савски венац 

   

     

Разлог и оправданост Измене 4. Плана набавки: ОБРИСАН ПОСТУПАК - На основу мишљења Државне ревизорске услуге осигурања свих врста треба 



 

367 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

спровести у једном обједињеном поступку. Ова набавка се планира као поступак јавне набавке, те се овај поступак брише из дела 

плана набаки које се спроводе без процедуре ЗЈН. 

2.2.17. 

Услуге осигурања 

запослених лица у ГО 

Савски венац 

 

135.000 35.000 

 

 

100.000 

15/0602-

0001/410/4

21521/01 

15/0602-

0001/410/4

21522/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу уговарања колективног осигурања запоелних лица у општини Савски венац. 

Процењена вредност је утврђена на основу броја запослених и опредељених средстава Финансијским планом општине. 

2.2.18. 

Услуге штампања 

часописа Општински 

информатор 

 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измене 3: Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су повећана тако да се 

поступак јавне набавке мора планирати и спровести по процедури коју прописује Закон о јавним набавкама. 

2.2.19. 

Услуге објављивања 

тендера и информативних 

огласа 

 

66.667 66.667 15/0602-

0001/410/4

23432/01 
39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавку је неопходно извршити ради обављања редовне делатности, а у вези обавезног оглашавања у оквиру надлежности 

Одељења за грађевинско-комуналне и имовинско-правне и стамбене послове, Одељења за инвестиције и јавне набавке и Одељења 

за друштвене делатности и месну самоуправу. 

Процењена вредност безирана је на средствима опредељеним у Финансијком плану за 2015. годину,  аимајућу у виду потребе која 

су исказала одељења. 

2.2.20. 

Услуге ревизије 

 

   
     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

Измене 3: Изменама Финансијског плана од 10.07.2015. године, средства обезбеђена за ову набавку су укинута, те набавку треба 

обрисати из Плана набавки за 2015. годину. 

2.2.21. 
Услуге вештачења 

 

33.333 33.333 15/0602-

0001/410/4
39.2 3/2015 3/2015 12/2015  
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23531/01 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметну набавке је неопходно извршити за потребе легализације објеката, квадратуре од 800 м2, односно издавања решења о 

легализацији у оквиру надлежности Одељења за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове, прописано 

чл.173. Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ" 33/07 и 31/01 и "Сл. гласник РС" 20/10). 

Процењена вредност је утврђена на бази сагледавања броја предмета у надлежном одељењу, за које је потребно сачинити услуге 

вештачења, испитивањем јединичне цене услуга вештака по квадратном метру објекта, а имајући у виду средства опредељена 

Финанијским планом. 

2.2.22. 

Услуге обележавања 

башти угоститељских 

објеката 

 

200.000 200.000 15/0602-

0001/410/4

23599/01 
39.2 4/2015 4/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавку је неопходно извршити на основу обавез анадлежног одељења општинске управе које произлазе из одредби чл.10. 

Одлуке о постављању баште угоститељског објекта ("Сл.лист Града Београда" 11/14...34/14) 

Процењена вредност је сачињена на бази расхода за ове намене из претходне године. Обележавање башти јеу надлежности 

Дирекције за путеве, Секретаријата за саобраћај града Београда. 

2.2.23. 

Услуге израде креативног 

и садржајног концепта 

општинских 

информатора за потребе 

ГО Савски венац 

 

125.000 125.000 15/0602-

0001/410/4

23599/01 
39.2 6/2015 7/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ГО Савски венац је у обавези да грађанима доставља редовен извештајео раду општинске управе и о инвестиционим 

активностима, такође да на адекватан начин информише грађане општине о новинама и новим могућностима за унапређење 

односа и послова на релацији грађанин-општина. У ту сврху, а ради припреме за штампу општинских информатора, врши се 

набавка предметне услуге која је неопходна за финанлни информативн садржај. 

Цена услуге припреме садржајног и креативног концепта вишенаменских информатора утврђена је на основу количине, врсте, 

описа материјала који се ради, као и према ценама на тржишту услуга графичког обликовања као припреме за штампу. 

2.2.24. 

Услуге израде печата и 

службених легитимација 

 

25.000 25.000 15/0602-

0001/410/4

23911/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради израде печата и службених легитимација за Јавно правобранилаштво сходно одлуци о 

правобранилаштву на сонову које се морају мењати псотојећи печати и легитимације. Истовремено предметне набавак се врши и 

за потребе свих одељења и служби општинске управе. 

Процењена вредност је утврђена на бази утврђивања потребних количина печата и легитимација и провером цена истих на 

релевантном тржишту. 

2.2.25. 

Услуге дезинсекције и 

дератизације 

 

33.333 33.333 15/0602-

0001/410/4

23911/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи ради одржавања стандардних хигијенско санитарних услова за рад запсолених у општинеској управи. 

Процењена вредност је утврђена на основу квадратуре објеката у којима се пружа услуга и провером цена услуге на тржишту. 

2.2.26. 

Услуге бравара 

25.000 25.000 15/0602-

0001/410/4

23911/01 

39.2 2/2015 2/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у случајевима када је у извршним поступцима, на основу судских одлука, приликом усељења у станове или 

пословне просторе, суд тражи од општине да предујми трошкове изласка службених лица и трошкове промене брава. 

Процењена вредност је утврђена на основу трошкова бравара које је општина имала у претходној години, а кориговане на основу 

расположивих средстава у Финансијком плану. 

2.2.27. 

Услуге превоза ученика 

Средње школе "Стефан 

Дечански" приликом 

доласка и одласка у 

школу - бус плус допуне 

636.363 

2015: 

80.600 

2016: 

555.762 

80.600 9/2002-

1003/912/4

23599/01 7.1.1) 9/2015 9/2015 6/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У складу са чланом 159 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 72/09) градске општине 

финансирају превоз ученика који похађају специјалне школе које се налазе на територији оптшине, тако да је општина Савски 

венац обавезнa да о свом трошку набави месечне електронске допуне карата за превоз ученика Школе за оштећене слухом – 

наглуве „Стефан Дечански“ која се налази у ул. Светозара Марковића бр.85, на територији општине Савски венац. 

Процењена вредност је утвђена на основу броја ученика, сагледавањем врста зона које ученици корист еу превозе и цене 

претплатних карата у време процењивања. 

2.2.28. 

Услуге жирирања у вези 

доделе књижевне награде 

Исидоре Секулић 

 

150.000 150.000 3.3/1201-

0001/820/4

23599/01 
39.2 4/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у оквиру спровођења о Одлуке о оснивању Фонда Исидора Секулић и Одлуке о додели награде Исидора 

Секулић. 

Процењена вредност набавке је утврђена на бази процене накнаде за три члана жирија. 

2.2.29. 

Услуга вођења програма 

поводом свечаног 

уручења књижевне 

награде Исидора Секулић 

 

8.000 8.000 3.3/1201-

0001/820/4

23599/01 39.2 4/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

Набавка се спроводи у оквиру спровођења Одлуке о оснивању Фонда Исидора Секулић и Одлуке о додели награде Исидора 

Секулић, а ради реализације програма доделе награде. 

Процењена вредност је утврђена на основу накнаде за једно лице - водитеља програма. 
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вредности 

2.2.30. 

Услуге гравирања 

плакете за потребе доделе 

књижевне награде 

Исидоре Секулић 

 

4.000 4.000 3.3/1201-

0001/820/4

23911/01 39.2 4/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у оквиру спровођења о Одлуке о оснивању Фонда Исидора Секулић и Одлуке о додели награде Исидора 

Секулић. Уз новчану награду, добитнику се уручује посебна диплома и плакета са угравираним ликом књижевнице Исиодоре 

Секулић. 

Процењена вредност је утврђена на основу величиен плакете и цене услуга гравирања по јединици мере. 

2.2.31. 

Услуге штампања 

диплома и плаката за 

потребе доделе књижевне 

награде Исидоре Секулић 

 

8.458 8.458 3.3/1201-

0001/820/4

23911/01 39.2 4/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у оквиру спровођења о Одлуке о оснивању Фонда Исидора Секулић и Одлуке о додели награде Исидора 

Секулић, ради уручења посебне дипломе награђеном и израде пропагандног материјала. 

Процењена вреднсот је утврђена на бази броја и величине диплома и плаката и сагледавањем цена истих на релевантном 

тржишту. 

2.2.32. 

Услуге графичког дизајна 

електронских позивница 

за потребе доделе 

књижевне награде 

Исидоре Секулић 

 

1.667 1.667 3.3/1201-

0001/820/4

23911/01 
39.2 4/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у оквиру спровођења о Одлуке о оснивању Фонда Исидора Секулић и Одлуке о додели награде Исидора 

Секулић. 

Процењена вредност је утврђена на основу истраживања цена на тржишту графичког обликовања. 

2.2.33. 

Услуге контроле уградње 

опреме: бојлера у 

Ватерполо клубу 

„Партизан“ и котла у ОШ 

„Стефан Немања“ 

 

86.000 86.000 15/0602-

0001/410/4

23599/01 

refundacije 
39.2 4/2015 4/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

Набавка се спроводи ради контоле уградње уградне опреме: бојлера у ВК "Партизан" и котлова у ОШ "Стефан Немања". 

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цене сличне врсте услуг ана тржишту. 
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вредности 

2.2.34. 

Услуге израде Водича за 

оснивање малих и 

средњих предузећа 

100.000 100.000 Razdeo 

2/0401-

10002/110/4

23911/06 

Чл.39.2. 7/2015 7/2015 7/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у оквиру доношења мера и предузимања активности  за спровођење: Стратегије развоја ГО Савски венац 

који акт је усвојила Скупштина општине Одлуком. Како је подстицање развоја терцијалног сектора једна од окосница ове 

стратегије, израда Водича за предузетнике представља подстицај оснивању и техничку подршку сектору малих и средњих 

предузећа. 

Процењена вредност је извршена испитивањем релавантног тржишта за предметну и сличне услуге. 

2.2.35. 

Услуге контроле 

стратегије комуникације 

градске општине Савски 

венац 

311.040 311.040 Раздео 

2/0401-

1002/110/42

3599/06 

Чл.39.2. 4/2015 5/2015 5/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу што успешније сарадње, односно стратегије односа према грађанима у оквиру усвојене Стратегије 

комуникације у циљу провере: како општина, као сервис грађана, функционише. 

Процењена вредност је утврђена провером цена предметне и сличних услуга на релевантном тржишту од стране стручних 

физичких лица, а за период од 12 месеци. Коефицијент 1.54320988 

2.2.36. 

Услуге обраде података 

за израду Буџета Бизнис 

центра и буџета пројеката 

који се финансирају од 

стране других донатора 

166.667 166.667 Раздео 

2/0401-

1002/110/42

3599/06 
Чл.39.2. 4/2015 4/2015 10/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У Канцеларији за локални економски развој је запослена једна особа што је недовољно за реализацију овако великог обима посла. 

Такође особа запослена на пословима координације је дипл. инг. архитектуре, у опису посла бави се енергетском ефикасношћу, 

урбанизмом, одрживим развојем, претраживањем фондова, али је потребна стручна помоћ из области финансија за следеће 

послове: 

Опис послова: 

• израда буџета за Бизнис центар општине Савски венац; 

• израда фактура и раћење финансијског биланса Бизнис инкубатора у оквиру Бизнис центра 

• административно стручни послови за потребе расписа конкурса за уступање пословног простора у Бизнис инкубатору 

• прати донаторске и републичке програме подстицајних мера, 

• израда буџета за пројекте, који су део апликација за ИПА средства и средства других донатора 

• одбрана већ реализованих пројеката приликом ревизије и супервизије. 

Процењена вредност је утврђена провером цена ове услуге на тржишту за период од 6 месеци. 

2.2.37. 

Услуге поправке главне 

климе ВРВ за грејање и 

хлађење управне зграде 

2015 

220.000 

(265.000) 

220.000 Раздео 

3/0602-

0001/130/42

5212/01 

Чл.39.2.     
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ГО Савски венац у Кнеза 

Милоша бр.47 

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је на седници од 17. 06.2015. године донела одлуку да се ова набавка уврсти у Инвестициони план за 

2015. годину, ради обезбеђења редовних услова рада у згради општине у ул. Кнеза Милоша 47. 

Процењену вредност набавке је утврђена након испитивања цена на тржишту од стране Канцеларије за локални развој ГО Савски 

венац. 

Образложење измене поступка у Плану: 

Комисија за инвестиције је на седници од 17. 06.2015. године донела одлуку да се ова набавка уврсти у Инвестициони план за 

2015. годину, ради обезбеђења редовних услова рада у зградои општине у ул. Кнеза Милоша 47. Изменом Финансијског плана за 

2015. годину од 18.06.2015. године обезбеђена су средства за ову набавку, те набавка може бити уврштена у План набавки за 

2015. годину. 

2.2.38. 

Сервисирање клима 

уређаја за потребе градке 

општине Савски венац 

2015 

113.333 

(136.000) 

113.333 Раздео 

3/0602-

0001/130/42

5212/01 

Чл.39.2.     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Комисија за инвестиције је на седници од 17. 06.2015. године донела одлуку да се ова набавка уврсти у Инвестициони план за 

2015. годину, ради обезбеђења редовних услова рада у зградои општине у ул. Кнеза Милоша 47. 

Процењену вредност набавке је утврђена од стране Службе за ИТ ГО Савски венац, која је надлежна за планирање и праћење 

реализације предметне набавке. Процењена вредност је утврђена након испитивања цена на тржишту предметних услуга. 

Образложење измене поступка у Плану: 

Комисија за инвестиције је на седници од 17. 06.2015. године донела одлуку да се ова набавка уврсти у Инвестициони план за 

2015. годину, ради обезбеђења редовних услова рада у зградои општине у ул. Кнеза Милоша 47. Изменом Финансијског плана за 

2015. годину од 18.06.2015. године обезбеђена су средства за ову набавку, те набавка може бити уврштена у План набавки за 

2015. годину. 

2.2.39. 

Рачуноводствене услуге 

за потребе Скупштина / 

Савета зграда на 

територији ГО Савски 

венац 

2015 

300.770 

(360.924) 

300.770 Раздео 

2/0602-

1001/110/42

3911/08 
Чл.39.2.     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

На основу одлуке о начину евидентирања, организовања послова одржавња стамбених зграда и мерама за уређење и одржавање 

спољног изгледа пословних и стамбених зграда на подручју ГО Савски венац, усвојене на седници Скупштине ГО Савски венац 

од 19.05.2015. године, општина спроводи програме подршке организације и рада Скупштина стамбених зграда, чл.13 Одлуке. 

Процењену вредност набавке је утврђена од стране Одељења за инвестиције и јавне набавке ГО Савски венац, које је надлежно за 

планирање и праћење реализације предметне набавке. Процењена вредност је утврђена након испитивања цена на тржишту 

предметних услуга за претпостављени број улаза који су учествовали у акцији "Савски венац - Наша кућа" и "Савски внеац - 

Наше двориште".. 

Образложење измене поступка у Плану: 

На основу одлуке о начину евидентирања, организовања послова одржавња стамбених зграда и мерама за уређење и одржавање 

спољног изгледа пословних и стамбених зграда на подручју ГО Савски венац, усвојене на седници Скупштине ГО Савски венац 
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од 19.05.2015. године, општина спроводи програме подршке организације и рада Скупштина стамбених зграда, чл.13 Одлуке. 

Изменом Финансијког плана од 24.06.2015. обезбеђена су средства за реализацију ое набавке. 

2.2.40. 

Набавка геодетских 

услуга за потребе ГО 

Савски венац 

41667 50000 0602-

0001/130/42

3599/13 
39.2 7/2015 7/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Предметна набавка се додаје у План набавки за 2015. годину, услед потребе да се за одређене врсте радова на објектима 

комуналног уређења и израде пројектне документације, претходно изврше потребна геодетска мерења. 

Процењена вредност је утврђена испитивањем релевантног тржишта а имајући у виду обим потребе за обављање ове услуге. 

Измена 3: Предметна набавка се додаје у План набавки за 2015. годину, услед потребе да се за геодетским услугама у 

наредном периоду и због обезбеђења финанијских услова. 

2.2.41. 

Услуге двосмерне 

интегралне 

комуникације 

330000 

2015: 

110000 

2016: 

220000 

132000 0602-

0001/410/42

3421/13 39.2 8/2015 8/2015 8/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу подршке активностима општине у области информисања грађана ГО Савски венац. 

Процењена вредност је утврђена на бази испитивања релевантног тржишта, имајући у виду обухват услуге и период њене 

реализације. 

Измена 3: Изменом Финансијског плана од 10.07.2015. обезбеђена су средства за реализацију предметне набавке, те се 

набавка додаје у План набавки за 2015. годину. 

2.2.42. 

Услуга превођења 

документације пројекта 

WONET са српског на 

енглески језик 

10,000 10,000/10,000 2/11/0901-

1004/090/42

3111/06 7.1.2)2)) 10/2015 10/2015 10/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У оквиру европског пројекта Women s Network for Future of Europe, акроним WONET, који реализује ГО Савски венац, потребно 

је потписати уговоре са свим партнерима на пројекту како би се регулисала међусобна права и обавезе. За потребе потписивања 

уговора са партнерима из Хрватске и италије, неопходно је извршити превођење текста уговора са српског на енглески језик. Због 

претходно наведених разлога потребно је да спровести предметну набавку. 

Процењена вредност је утврђена након испитивања цена услуга превођењеа текста са српског језика на енглески језик на 

тржишту. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Изменом Финансијског плана од 14.10.2015. испуњени су услови 

за додавање набавке потребних услуга у План набавки за 2015. годину. 

2.2.43. 

Услуга изнајмљивања 

конференцијске сале и 

смештаја учесника на 

семинару "Жене и 

едукација" у оквиру 

пројекта WONET 

180,000 180,000/180,0

00 

2/11/0901-

1004/090/42

3911/06 
7.1.2)2)) 10/2015 10/2015 10/2015  
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Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У оквиру европског пројекта „Women s Network for Future of Europe“, акроним WONET, који реализује ГО Савски венац, 

организује се семинар у Београду у периоду 22-25.10.2015. године на тему „Жене и едукација“. Поред домаћих учесника, на 

семинару ће учествовати и учесници из Словеније, Хрватске и Италије, па је потребно да им се обезбеди смештај током трајања 

семинара. 

Процењена вредност је утврђена након испитивања цена изнајмљивања конференцијске сале и услуга смештаја на тржишту, 

имајући у виду да је потребно обезбедити 70 ноћења са доручком, категорије смештаја дозвољене програмским правилима 

пројектима и конференцијску салу капацитета 40 особа за потребе одржавања семинара у периоду од 4 дана. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Изменом Финансијског плана од 15.10.2015. испуњени су услови 

за додавање набавке потребних услуга у План набавки за 2015. годину. 

2.2.44. 

Услуга исхране 

учесника на семинару 

"Жене и едукација" у 

оквиру пројекта 

WONET 

205,000 205,000/205,0

00 

2/11/0901-

1004/090/42

3711/06 7.1.2)2)) 10/2015 10/2015 10/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У оквиру европског пројекта „Women s Network for Future of Europe“, акроним WONET, који реализује ГО Савски венац, 

организује се семинар у Београду у периоду 22-25.10.2015. године на тему „Жене и едукација“. На семинару ће учествоати 40 

учесника из Србије, Словеније, Хрватске и Италије, па је потребно да им се обезбеди исхрана током трајања семинара. 

Процењена вредност је утврђена након испитивања цена изнајмљивања конференцијске сале и услуга смештаја на тржишту, 

имајући у виду да је потребно обезбедити 4 ручка, 3 вечере и 5 кафе пауза у датом периоду трајања семинара, као и квалитет 

оброка. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Изменом Финансијског плана од 15.10.2015. испуњени су услови 

за додавање набавке потребних услуга у План набавки за 2015. годину. 

2.2.45. 

Услуга комуникације у 

циљу промоције 

пројектних активности, 

у оквиру реализације 

пројекта: "Економско и 

организационо 

оснаживање младих на 

територији Града 

Београда" 

41,666 41,666/50,000 3/6/0401-

0003/490/42

3911/13 

39,2 10/2015 10/2015 1/2016  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Уговором бр. 404-128/15 од 15.05.2015. године, закљученим између Канцеларије за младе и сарадњу са удружењима Градске 

управе града Београда и ГО Савски венац, регулисане су активности кје Го савски венац (Канцеларија за младе) као формални, 

треба дда спроведе ради реализације пројекта "Економско и организационо оснаживање младих на територији града Београда". У 

том циљу се треба спровести предметну набавку. 

Процењена вредност је сачињена на основу испитивања релевантног тржишта предметних услуга, а имајући у виду оквирна 

средства регулисана одредбама уговора бр. 404-128/2015 од 15.05.2015. годинеи Финансијским планом за 2015. годину. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Предметну набавку је потребно додати у План набавки за 2015. 
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годину  ради пореба реализације пројекта "Економско и организационо оснаживање младих на територији Града Београда". 

Средства су обезбеђена Финансијским планом за 2015. годину. 

2.2.46. 

Услуге тајног купца 
250,000 250,000/300,0

00 

3/15/0602-

0001/410/42

3599/08 
39,2 10/2015 11/2015 11/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи на основу налога Кабинета председника општине, а у циљу побољшања рада одељења и служби општинске 

управе. 

Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора из претходне године и провере непромењених цена на релевантном 

тржишту у 2015. години. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Изменом Финансијског плана од 30.09.2015. године обезбеђена су 

средства за ову услугу, те су испуњени услови за додавање поступка у План набавки за 2015. годину. 

2.2.47. 

Услуге инспицијенције 

и организације у циљу 

спровођења 

Савсковеначког урбан 

феста (СВУРФ) за 2015. 

годину 

498,000 498,000/597,6

00 

3/15/0602-

0001/410/42

3599/13 
39,2 10/2015 11/2015 11/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Одлуком бр. 06-2-10.1/2010-1-2 од 19.05.2010. године о начину суфинансирања програма невладиних организација, удружења, 

друштава и установа из буџета ГО Савски венац, као и сходно Статуту ГО Савски венац, чл.12.тачка 14. утврђено је да општина 

подстиче развој културно уметничког стваралаштва и аматеризма на својој територији, обезбеђује услове за одржавање културних 

манифестација од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба грађана са своје територије. На основу Одлуке и Статута 

одлучено је да се отпочне спровођење акције Савсковеначког урбанфеста. Предметна набавак спроводи се у склопу припрема и 

реализације акције СВУРФ. 

Процењена вредност набавке утврђена је након испитивања цена на тржишту предметних услуга, имајући у виду оквире за 

реализацију предметног расхода утврђеног Финансијским планом. 

Измене 4. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Потреба за овом услугом исказана је у трећем кварталу. Средства 

су обезбеђена Финансијским планом за 2015. годину. 

2.2.48. 

Услуга припреме и 

стручне обраде 

докуемтнације у циљу 

регистрације 

Туристичке 

организације Савски 

венац 

120,000 189,873 3/15/0602-

0001/410/42

3599-

323001/01 39,2 11/2015 11/2015 12/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Оправданост набавке предметне услуге произлази из обавезе да стручна лица правен струке изврше припрему за регистрацију 

Туристичке организације Савски венац коју оснива Општина Савскив енац на основу одлуке Скупштине општине број 06-1-

24.5/2015-1-01 од 21.09.2015. године.  Потребу за набавком ове врсте услуге је исказао Кабинет Председника општине. 

Процењена вредност набавке је сачињена на основу испитивања релевантог тржишта предметних услуга, тако што се, и 
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претпоставке да на овом тржишту постоји већи број физичких лица која квалитетно пружају ову услугу. Из тих разлога 

процењена вредност је базирана на прорачуну да ће услугу пружити физичко лице. 

Измене 5. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - На основу одлуке Скупштине општине Савски венац о оснивању 

Туристичке организације и ребаланса буџета од 28.10.2015. године, Финансијским планом обезбеђена су средства за предметне 

услуге. 

2.2.49. 

Услуга штампе 

промотивног 

материјала за семинаре 

у оквиру пројекта 

WONET 

73,500 91,875 2/11/0901-

1004/090/42

3419-

234003/06 
7.1.2)2)) 11/2015 11/2015 11/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У оквиру европског пројекта „Women s Network for Future of Europe“, акроним WONET, који реализује ГО Савски венац, 

организује се семинар у Београду у периоду 22-25.10.2015. године на тему „Жене и едукација“ и семинар у општини Долина, 

Италија у периоду 03-06.12.2015. годиенна тему "Жене, политика и медији". На оба семинара ће учествовати по 40 учесника из 

Србије, Словеније, Хрватске и Италије, па је потребно да се обезбеди промотивни материјал как бисе постигла обавезна 

промоција и видљивост пројекта. 

Процењена вредност набавке је утврђена након испитивања цене услуга штампе промотивног материјала на тржишту, имајући у 

виду материјал који је потребан за ове семинаре. 

Измене 5. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Финансијским планом од 02.11.2015. испуњени су услови за 

додавање набавке потребних услуга у План набавки за 2015. годину. 

2.2.50. 

Услуга превоза 

учесника на 

семинарима у оквиру 

пројекта WONET 

135,416 110,500 

 

 

 

52,000 

2/11/0901-

1004/090/42

2299-

234002/06 

2/11/0901-

1004/090/44

22121-

234061/06 

7.1.2)2)) 11/2015 11/2015 11/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

У оквиру европског пројекта „Women s Network for Future of Europe“, акроним WONET, који реализује ГО Савски венац, 

организује се семинар у Београду у периоду 22-25.10.2015. године на тему „Жене и едукација“ и семинар у општини Долина, 

Италија у периоду од 03-06.12.2015. године на тему "Жене, политика и медији". 

За реализацију активности фото шетња градом другог дана семинара у Београду (23.10.2015. године), неопходно је обезбедити 

превоз по Београду за 40 учесника семинара, па је потребно изнајмити два минибуса на један дан. За одлазак на семинар у 

општини Долина, италија у периоду 03-06.12.2015. године потребно је обезбедити превоз у оба правца за 6 учесница семинара из 

Србије. 

Процењена вреднсот је уврђена након испитивања цена услиге превоза на тржишту, имајући у виду број путника, временски план 

активности и семинара, и могућност да једна компанија изврши услугу превоза за оба семинара. 

Измене 5. Плана набавки: ДОДАВАЊЕ ПОСТУПКА У ПЛАН - Финансијским планом од 02.11.2015. испуњени су услови за 

додавање набавке потребних услуга у План набавки за 2015. годину. 
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Редни 

број 
Предмет набавке 

Процењена 

вредност 

(без ПДВ-а, 

укупно, по 

годинама) 

Планирана средства у 

Фин.плану (без ПДВ-а) 

Основ за 

изузеће 
Оквирни датуми Напомена 

 Радови 

2.3.1. 

Извођење радова на 

уградњи електронске 

браве за улазак у објекат 

управне зграде ГО 

Савски венац у Кнеза 

Милоша 47 

 

148.333 148.333 15/0602-

0001/51132

1/130/01 

39.2 

4/2015 4/2015 4/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

!  � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ) � � � � �  � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � 	 � � � & � � � � � �

� � ' � � � � � � � � � � � � ( � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � + � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

!  � 
 � � � � � �  � � � � � � � � � � �  ( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � 	 � � � �  � � � � � ) � � � � � � � � � � �  � ( � � � � �  � � �  �

 � � � � � �

2.3.2. 

Извођење радова на 

поправкама терасе на 

петом спрату зграде ГО 

Савски венац у Кнеза 

Милоша 69 

   

     

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

ОБРИСАН 

 � � � � � - . � � � � � � � � � � � ! 	 � � � � � � � � � � � � � �  � ( � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � �  � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �  � 
 � � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � ) � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � ! 	 � � �

� � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �

2.3.3. 

Извођење радова у 

хируршкој сали Клинике 

за урологију КЦС 

 

390.000 390.000 12/1801-

0001/130/5

11322/13 

39.2 

4/2015 4/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

!  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � �  � � � �  � �  � � � � � � 
 � � � � � �  � �  � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � " # $ % � � � � � � �
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вредности  � � 	 � � � 
 � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � 
 � � � � � �  � �  � � � �

!  � 
 � � � � � �  � � � � � � � � � � �  ( � � � � � � � � � � � �  � � � �  � � �  � �  � � � � �  � � � � � �

2.3.4. 

Извођење молерских и 

пратећих занатских 

радова у Дечијем 

културном центру 

"Мајдан" и Кући краља 

Петра 

391.667 391.667 Раздео 

2/0401-

1002/110/4

25191/06 

Чл. 39.2. 

5/2015 5/2015 6/2015  

Разлог и оправданост 

набавке; начин 

утврђивања процењене 

вредности 

Набавка се спроводи у циљу побољшања услова рада у канцеларијском простору ДКЦ "Мајдан", 

као и делу пословног простора којим располже ДКЦ "Мајдан". Такође, набавком се обезбеђују 

потребни технички услови у изложбеном простору и простору за одржавање културно-уметничких 

манифестација у Кући краља Петра у ул. Васе Пелагића 42. 

Процењена вредност је утврђена након израђеног предмера и сагледавањем цена предметних 

грађевинско-занатских радова на релевантном тржишту. 

 

Београд, 30.01.2015. 

Београд, 24.04.2015. прва измена 

Београд, 24.06.2015. друга измена 

Београд, 14.07.2015. трећа измена 
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. 
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14. ПОДАЦИ O ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.749/2015  

20. 10. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута градске 

општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13), уз 

позитивно мишљење Већа са 41. Седнице одржане 20.10.2015.године донео јеследећу:    

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА 

И УСТАНОВА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Из буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину, за суфинансирање програма 

невладиних организација, удружења, друштава и установа, на разделу Општинска управа, 

програм 2002 – основно образовање, пројекат 1003 – превоз ученика, функционална 

класификација 912, економска класификација 481991 – Дотације осталим непрофитним 

институцијама, извор финансирања 08, у износу од 273.000,00 (двеста седамдесет и три 

хиљаде) динара, одобравају се средства за суфинансирање следећих програма из области 

Социо-хуманитарних активности: 

 

- Програм пружања подршке деци нижих разреда основношколског узраста ради 

укључивања у редовно школовање и активности у заједници као и успостављања 

већег нивоа самосталности: 

 

1. Програм „Заједно“, Сунце – Асоцијација за помоћ лицима са посебним 

потребама, са седиштем у Београду, улица Сарајевска 41/20, у износу од 273 000 

динара. 

 

Уговор о суфинансирању програма са наведеном организацијом биће закључен у року од 15 

дана по коначности Одлуке. 

 

Овлашћује се Општинска управа – Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу да 

сачини уговоре о суфинансирању напред наведених програма. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     

 

Одлуком о буџету Општине за 2015. год. планирана су средства за суфинансирање програма 

невладиних организација и удружења из области социо-хуманитарних активности, у оквиру: 

раздео Општинска управа, програм 2002 – основно образовање, пројекат 1003 – превоз 

ученика, функционална класификација 912, економска класификација 481991 – Дотације 

осталим непрофитним институцијама, извор финансирања 08, у износу од 273.000,00 (двеста 

седамдесет и три хиљаде) динара. 
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Председник Општине је на основу Одлуке о областима за које се расписује Јавни позив бр I-03-

06-7.645/2015 од 18.09.2015. године и Одлуке о покретању поступка за суфинансирање 

програма невладиних организација из буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину 

бр. I-03-06-7.644/2015 од 18.09.2015. године, утврдио износ од 273.000,00 динара за 

суфинансирање програма невладиних организација и удружења и расписао Јавни позив 

невладиним организацијама, удружењима, друштвима и установама за суфинансирање 

предлога програма из социо-хуманитарне области, заштите инвалида и лица са посебним 

потребама и то: 

 

Програм пружања подршке деци нижих разреда основношколског узраста ради 

укључивања у редовно школовање и активности у заједници као и успостављања већег 

нивоа самосталности. 

 

На објављени Јавни позив 24. 09. 2015. Године пријаву је поднела следећа невладинa 

организација:  

 

 

Број пријаве VII-01-264 од 01.10.2015. - Сунце – Асоцијација за помоћ лицима са 

посебним потребама, адреса Сарајевска 41/20, Београд, са програмом „Заједно“. 

 

 

Комисија за спровођење поступка Јавног позива констатовала је да је на расписани Јавни 

позив, 

у периоду 24.09.2015.-01.10.2015. године благовремено пристиглa једна пријава. 

 

Неблаговремених пријава није било. 

 

На основу расписаног Јавног позива, учесници позива били су у обавези да доставе попуњену 

конкурсну документацију која садржи: пријавни образац; фотокопију решења о упису 

организације у регистар; фотокопију оснивачког акта (Статута); фотокопију финансијског 

извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину, потврду намере 

о сопственом новчаном учешћу, потврду пословне банке да текући рачун подносиоца захтева 

није у блокади и CV координатора и кључних стручњака. 

 

Програм који је благовремено пристигао имао је  тражену конкурсну документацију. Након 

детаљног увида, прегледања документације, читања програма, Комисија је бодовала према 

критеријумима датим у пријавном обрасцу и предложила за суфинансирање програме 

наведене у уводном делу Одлуке. Преглед бодовања за изабране програме, које је Комисија 

извршила премакритеријумимадатим у пријавном обрасцу: 

 

 

Програм пружања подршке деци нижих разреда основношколског узраста ради 

укључивања у редовно школовање и активности у заједници као и успостављања већег 

нивоа самосталности:  

 

 

Ред. 

Број 

Број 

захтева 

Подносилац 

захтева 

Назив 

пројекта 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ПОСЕБНИ 

КРИТЕРИЈУМ

И 

Укупн

о 

бодов
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По разматрању предлога Комисије, Председник Градске општине Савски венац је одлучио да 

предлог Одлуке о избору програма прихвати и уговоре о суфинансирању програма закључи са 

невладином организацијом предложениом од стране Комисије у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Учесници у поступку јавног позива имају право да поднесу приговор на Одлуку о избору 

програма Општинском већу Градске општине Савски венац у року од 8 дана од дана 

достављања Одлуке. 

 

Одлуку доставити учесницима Јавног позива и по коначности објавити на званичној интернет 

презентацији Општине www.savskivenac.rs. 

 

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу                                     Душан  Динчић 

- Архиви             с.р.    

 

 

 

 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 

 

  

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

К4 

 

К5 

 

К6 

 

К7 

 

К8 

 

К9 

а 

1. VII-01-

264 од 

01. 10. 

2015. 

године 

 

Сунце – 

Асоцијација 

за помоћ 

лицима са 

посебним 

потребама 

Заједно 30 20 14 10 10 25 20 6     10 145 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.645/2015  

18. 09. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута Градске 

општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13), члана. 

10. Одлуке о начину  суфинансирања програма невладиних организација, удружења, друштава 

и установа  из буџета Градске општине Савски венац, Општинског већа бр.06-2-10.1/2010–I-02 

од 19.05.2010. године, Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину ( Сл. 

лист града Београда број 103/14 од 30.12.2014. године), уз позитивно мишљење Већа ГО 

Савски венац са тридесетшесте седнице одржане дана 18.09.2015. године, донео јеследећу:   

 

О Д Л У К У 

 

О ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

I 

Утврђује се област за коју се расписује јавни позив за суфинансирање  програма невладиних 

организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске општине Савски венац за 

2015. годину и то: 

 

-   Социо-хуманитарна област,заштита инвалида и лица са посебним потребама 

 

- програм пружања подршке деци нижих разреда основношколског узраста ради 

укључивања у редовно школовање и активности у заједници као и успостављања већег 

нивоа самосталности.  

 

II 

Овлашћује се Комисија за спровођење  јавног позива  да исти спроведе у складу са утврђеном 

облашћу. 

 

III 

Одлуку доставити Комисији за спровођењe јавног позива, Одељењу за друштвене делатности 

и месну самоуправу и архиви Општине. 

 

 

ДОСТАВИТИ  `       ПРЕДСЕДНИК  

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу  

- Архиви         Душан Динчић, с.р. 

 

 

Тачност отправка  

овераваСекретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.644/2015  

18. 09. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута Градске 

општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13), члана 9. 

Одлуке о начину  суфинансирања програма невладиних организација, удружења, друштва и 

установа  из буџета Градске општине Савски венац, Општинског већа бр.06-2-10.1/2010–I-02 од 

19.05.2010 годинеи Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину ( Сл.лист 

града Београда број 103/14 од 30.12.2014. године), уз позитивно мишљење Већа ГО Савски 

венац са тридесетшесте седнице одржане дана 18.09.2015. године, донео јеследећу:   

 

О Д Л У К У 

 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА  НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 

УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

I 

Утврђује се да ће се за потребе Градске општине Савски венац у 2015. години суфинансирати 

програми невладиних организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске 

општине Савски венац из области: 

 

 - Социо-хуманитарна област,заштита инвалида и лица са посебним потребама 

 

II 

Средства за суфинанасирање програма невладиних организација, удружења, друштава и 

установа, планирана су у буџету општине Савски венац  за 2015. годину на разделу Општинска 

управа, програм 2002 – основно образовање, пројекат 1003 – превоз ученика, функционална 

класификација 912, економска класификација 481991 - Дотације осталим непрофитним 

институцијама, извор финансирања 08. 

 

III 

Обавезује се Комисија за спровођење јавног позива да спроведе поступак јавног позива у року 

од 5 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

IV 

Обавезује се Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу  да изврши стручне и 

административне послове за потребе Комисије за спровођење јавног позива. 

 

V 

Одлуку доставити Комисији за спровођење јавног позива, Одељењу за друштвене делатности 

и месну самоуправу и архиви Општине. 
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ДОСТАВИТИ   

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу  

- Архиви     

 

ПРЕДСЕДНИК 

Душан Динчић, с.р. 

 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.564/2015  

11. 08. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

На основу члана 19. Одлуке о начину суфинансирања програма невладиних организација, 

удружења, друштава и установа из буџета Градске општине Савски венац,  бр.06-2-10.1/2010 – 

I-02 од 19.05.2010.године и Одлуке  о изменама и допунама одлуке о начину суфинансирања 

програма невладиних организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске 

општине Савски венац,бр. 06-2-27/2015 –I-02 од 14.07.2015. год., члана 37. Статута Градске 

општине Савски венац  (Сл. лист града Београда, број 45/08,18/10, 33/13, 36/13 ) и Одлуке о 

буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину, уз позитивно мишљење Већа ГО Савски 

венац са тридесетпрве седнице одржане дана 11. 08. 2015. године, донео јеследећу:    

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА  

КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Из буџета  Градске општине Савски венац за 2015. годину, за суфинансирање програма 

невладиних организација, удружења, друштава и установа, раздео 3, програм 0401, пројекат 

0003, функција 490, економска класификација 481991дотације осталим непрофитним 

институцијама, извор 13, у износу од 250.000,00 динара, (двестотинепедесетхиљада динара) 

одобравају се средства за суфинансирање следећегпрограма из области Омладински 

активизам-програми Канцеларије за младе за предлоге програма у складу са Локалним 

акционим планом за младе ГО Савски венац: 

Под општим циљем  ред. бр. 4., специфичним циљем ред.бр. 4.1., а за реализацију 

активности/мере под  ред.бр. 4.1.3. Превенција болести зависности кроз радионице, 

кампање 

 

1.Програм Превенција у борби против наркоманије у школама,Центар за подршку и 

промоцију младих са седиштем у Београду, Господар Јевремова 29/3, у износу од 250.000,00 

динара 

 

Уговор о суфинансирању програма са претходно наведеним удружењем биће закључен у року 

од 15 дана по коначности Одлуке. 

 

Овлашћује се Општинска управа – Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу да 

сачини уговоре о суфинансирању напред наведених програма.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину планирана су средства за  

суфинансирање програма невладиних организација,удружења,друштава и установа из области 

Омладински активизам-програми канцеларије за младе у оквиру  раздела 3, програма 0401, 

пројекта 0003,функције 490,економске класификације 481991-дотације осталим непрофитним 

институцијам, извор13, у укупном износу од 250.000,00  динара. 

 

Председник Општине је на основу Одлуке о областима за које се расписује Јавни позив број 
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I-03-06-7.443/2015 од 14.7.2015. године и Одлуке о покретању поступка за суфинансирање 

програма невладиних организација из буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину 

бр. I-03-06-7.442/2015 од 14.7.2015. године, утврдио износ од 250.000,00 динара за 

суфинансирање програма невладиних организација и удружења и расписао Јавни позив 

невладиним организацијама, удружењима, друштвима и установама за суфинансирање 

предлога програма из области Омладински активизам-програми Канцеларије за младе за 

предлоге програма у  складу са Локалним акционим планом за младе ГО Савски венац: 

Под општим циљем  ред. бр. 4., специфичним циљем ред.бр. 4.1., а за реализацију 

активности/мере под  ред.бр. 4.1.3. Превенција болести зависности кроз радионице, 

кампање . 

 

На објављени Јавни позив 30.07.2015. године пријавује поднело следеће удружење: 

 

1. Број захтева VII-01-213 од 7.8.2015. године, Центар за подршку и промоцију младих, 

Београд, Господар Јевремова 29/3, Београд, са програмом „Превенција у борби против 

наркоманије у школама“. 

 

Комисија за спровођењепоступка Јавног позива констатовала је да је на расписани Јавни 

позив, у периоду 30.7.2015.-7.8.2015. године благовремено пристигла једна пријава. Комисија 

такође констатује да је један програм пријављен за област Омладински активизам-програми 

Канцеларије за младе за предлоге програма у  складу са Локалним акционим планом за младе 

ГО Савски венац: 

Под општим циљем  ред. бр. 4., специфичним циљем ред.бр. 4.1., а за реализацију 

активности/мере под  ред.бр. 4.1.3. Превенција болести зависности кроз радионице, 

кампање и то: 

бр захтева VII-01-213 од 7.8.2015. године, Центар за подршку и промоцију младих, програм 

„Превенција у борби против наркоманије у школама“. 

 

Неблаговремених пријава није било.  

 

На основу расписаног Јавног позива, учесници позива  били су у обавези да доставе попуњену 

конкурсну документацију која садржи: пријавни образац; фотокопију решења о упису 

организације у регистар; фотокопију оснивачког акта (Статута); фотокопију финансијског 

извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину, потврду намере 

о сопственом новчаном учешћу, потврду пословне банке да текући рачун подносиоца захтева 

није у блокади и CV координатора и кључних стручњака. 

 

Програм који је  благовремено пристигао и има комплетну тражену пројектну документацију, 

Комисија је бодовала према критеријумима датим у пријавном обрасцу, након детаљног 

увида, прегледања документације, читања и предложила за суфинансирање  програм наведен 

у уводном делу Одлуке.  

 

Преглед бодовања за изабрани програм, које је Комисија  извршила  према критеријумима 

датим у пријавном обрасцу: 
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По разматрању предлога Комисије, Председник Градске општине Савски венац је одлучио да 

предлог Одлуке о избору програма прихвати и уговор о суфинансирању програма закључи са 

удружењем предложеним од стране Комисије у диспозитиву ове Одлуке.  

 

Учесници у поступку јавног позива имају право да поднесу приговор на Одлуку о избору 

програма Општинском већу Градске општине Савски венац у року од 8 дана од дана 

достављања Одлуке. 

 

Одлуку доставити учесницима Јавног позива и по коначности објавити на званичној  интернет 

презентацији Општине www.savskivenac.rs. 

 

 

 

ДОСТАВИТИ   

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Канцеларији за младе  

- Архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Душан Динчић, с.р. 

 

 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.563/2015  

11. 08. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

На основу члана 19. Одлуке о начину суфинансирања програма невладиних организација, 

удружења, друштава и установа из буџета Градске општине Савски венац,  бр.06-2-10.1/2010 – 

I-02 од 19.05.2010.године и Одлуке  о изменама и допунама одлуке о начину суфинансирања 

програма невладиних организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске 

општине Савски венац,бр. 06-2-27/2015 –I-02 од 14.07.2015. год., члана 37. Статута Градске 

општине Савски венац  (Сл. лист града Београда, број 45/08,18/10, 33/13, 36/13 ) и Одлуке о 

буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину, уз позитивно мишљење Већа ГО Савски 

венац са тридесетпрве седнице одржане дана 11. 08. 2015. године, донео јеследећу:    

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА  

КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

 

Из буџета  Градске општине Савски венац за 2015. годину, за суфинансирање програма 

невладиних организација, удружења, друштава и установа, раздео 2, програм 0901, пројекат 

1001, функција 090, економска класификација 481991-228001 дотације осталим непрофитним 

институцијама, извор 06, у износу од 710.000,00 динара, (седам стотина десетхиљада динара) 

и раздео 3 програм 0602, програмска активност 0001, функционална класификација 

410,економска класификација 481911-332001 дотације осталим непрофитним 

институцијама,извор 08 у износу од 140.000,00 (сто четрдесет хиљада)динара, одобравају се 

средства за суфинансирање следећих програма из области спорта и рекреације: 

 

I ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА ОПШТИНСКОМ ПРОГРАМУ „БЕСПЛАТНО ПЛИВАЊЕ ЗА 

ОСНОВЦЕ“ 

 

1.Програм „Бесплатно пливање за основце-организациона подршка“, Савез спортова Савски 

венац са седиштем у Београду, улица Васе Пелагића 54 , у износу од 260. 000,00 динара 

 

II ПЛИВАЊЕ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ И ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

1.Програм „Деци годи пливање у води“, Спортско рекреативни  клуб „Aqua&Air“ са седиштем 

у Београду, улица Рајка од Расине 25 а, у износу од 340. 000,00 динара. 

 

III  ЕДУКАЦИЈА И ТАКМИЧЕЊЕ У МИСАОНИМ СПОРТОВИМА 

 

1. Програм „Бриџ за све“,Бриџ клуб “Савски Бг“ са седиштем у Београду, улица Војводе 

Миленка 7, у износу од 250. 000,00 динара. 

 

Уговор о суфинансирању програма са претходно наведеним организацијама и удружењима 

биће закључен у року од 15 дана по коначности Одлуке. 
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Овлашћује се Општинска управа – Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу да 

сачини уговоре о суфинансирању напред наведених програма.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком о буџету Општине за 2015. год. планирана су средства за   суфинансирање програма 

невладиних организација и удружења из области спорта и рекреације, у оквиру:  раздела 2, 

програм 0901, пројекат 1001, функција 090, економска класификација 481991-228001-дотације 

осталим непрофитним институцијама, извор 06, у износу од 710.000,00 (седам стотина десет 

хиљада) динара и раздела 3, програм 0602, програмска активност 0001, функционална 

класификација 410, економска класификација 481911-332001 дотације осталим непрофитним 

институцијама, извор 08 у износу од 140.000 ,00(сто четрдесет хиљада) динара. 

 

Председник Општине је на основу Одлуке о областима за које се расписује Јавни позив бр I-03-

6-7.512/2015 од 28.07.2015. године и Одлуке о покретању поступка за суфинансирање 

програма невладиних организација из буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину 

бр. I-03-6-7.513/2015 од 28.07.2015. године, утврдио износ од 850.000,00 динара за 

суфинансирање програма невладиних организација и удружења  и  расписао Јавни позив 

невладиним организацијама, удружењима, друштвима и установама за суфинансирање 

предлога програма из области спорт и рекреација: 

 

I  ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА ОПШТИНСКОМ ПРОГРАМУ „БЕСПЛАТНО ПЛИВАЊЕ ЗА 

ОСНОВЦЕ“ - у укупном износу од 260.000,00 динара 

 

II ПЛИВАЊЕ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ И ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА - у укупном 

износу од  340. 000,00 динара 

 

III  ЕДУКАЦИЈА И ТАКМИЧЕЊЕ У МИСАОНИМ СПОРТОВИМА- у укупном износу од 250. 000,00 

динара 

 

На објављени Јавни позив 30.07.2015. године пријаву су поднеле следеће невладине  

организације: 

 

1. Број пријаве VII-01-209 од 07.08.2015. године, Савез спортова Савски венац, Београд, Васе 

Пелагића 54, са програмом „Бесплатно пливање за основце-организациона подршка“. 

 

2. Број пријаве VII-01-214 од 7.08.2015. године, Спортско рекреативни  клуб „Aqua&air“ 

, Београд, Рајка од Расине 25 а, са програмом „Деци годи пливање у води“. 

 

3. Број пријаве VII-01-202 од 7.08.2015. године, Бриџ клуб “Савски Бг“, Београд, Војводе 

Миленка 7, са програмом „Бриџ за све“. 

 

Комисија за спровођењепоступка Јавног позива констатовала је да је на расписани Јавни 

позив,  у периоду 30.07.2015.-7.08.2015. године благовремено пристигло три пријавe. Комисија 

такође констатује да је један програм пријављен за област под I , један програм пријављен за 

област под  II  и један програм пријављен за област под III и то: 

бр захтева VII-01-209 од 07.08.2015. године, Савез спортова Савски венац, програм „Бесплатно 

пливање за основце-организациона подршка“за област под  I ; бр захтева VII-01-214 од 

7.08.2015. године , Спортско рекреативни  клуб „Aqua&Аir“ , програм „Деци годи пливање у 

води“  за област под  II; бр захтева VII-01-202 од 7.08.2015. године , Бриџ клуб “Савски Бг“, 

програм „Бриџ за све“ за област под  III. 
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Неблаговремених пријава није било.  

На основу расписаног Јавног позива, учесници позива  били су у обавези да доставе попуњену 

конкурсну документацију која садржи: пријавни образац; фотокопију решења о упису 

организације у регистар; фотокопију оснивачког акта (Статута); фотокопију финансијског 

извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину, потврду намере 

о сопственом новчаном учешћу, потврду пословне банке да текући рачун подносиоца захтева 

није у блокади и CV координатора и кључних стручњака. 

 

Сва три програма која су  благовремено пристигла имала су комплетну тражену конкурсну 

документацију. Након детаљног увида, прегледања документације, читања програма, 

Комисија је бодовала према критеријумима датим у пријавном обрасцу и предложила за 

суфинансирање  програме наведене у уводном делу Одлуке.  

 

Преглед бодовања за изабране програме, које је Комисија  извршила  према критеријумима 

датим у пријавном обрасцу: 

 

 

I  ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА ОПШТИНСКОМ ПРОГРАМУ „БЕСПЛАТНО ПЛИВАЊЕ ЗА 

ОСНОВЦЕ“ 

 

 

 

II ПЛИВАЊЕ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ И ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
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214 од 

7.08.20

15. 

године 

Спортско 

рекреативни  

клуб 

„Aqua&Аir“ 

„Деци годи 

пливање у 

води“ 

30 25 15 15 10 25 20 10 10 10 170 
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III  ЕДУКАЦИЈА И ТАКМИЧЕЊ У МИСАОНИМ СПОРТОВИМА 

 

 

По разматрању предлога Комисије, Председник Градске општине Савски венац је одлучио да 

предлог Одлуке о избору програма прихвати и уговоре о суфинансирању програма закључи са 

невладиним организацијама предложеним  од стране Комисије у диспозитиву ове Одлуке.  

 

Учесници у поступку јавног позива имају право да поднесу приговор на Одлуку о избору 

програма  Општинском већу Градске општине Савски венац у року од 8 дана од дана 

достављања Одлуке. 

 

Одлуку доставити учесницима Јавног позива и по коначности објавити на званичној  интернет 

презентацији Општине www.savskivenac.rs.  

 

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ   

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу  

- Архиви 

 

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

Владимир Новаковић, с.р. 

 

 

 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 

  

Ред. 

број 

 

Број 

захтева 

Подносилац 

захтева 

Назив 

пројекта 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ПОСЕБНИ 

КРИТЕРИЈУМ

И 

Укупн

о 

бодов

а  

К1 

 

К2 

 

К3 

 

К4 

 

К5 

 

К6 

 

К7 

 

К8 

 

К9 

 

К1

0 

1. VII-01-

202 од 

7.08.2015

. године 

 

 

Бриџ клуб 

“Савски Бг“ 

„Бриџ за 

све“ 

30 25 5 10 10 25 20 10 10 10 155 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.513/2015  

28. 07. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана 9. Одлуке о начину  

суфинансирања програма невладиних организација, удружења, друштва и установа  из буџета 

Градске општине Савски венац, Општинског већа бр.06-2-10.1/2010–I-02 од 19.05.2010 године, i 

oдлуке Општинског већа бр 06-2-27/2015-I-02 од 14.07.2015 године, члана 37. Статута градске 

општине Савски венац  ( Сл. лист града Београда, број 45/08, 18/10, 33/13, 36/13) и Одлуке о 

буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину, уз позитивно мишљење Већа ГО Савски 

венац са двадесетосме седнице одржане дана 28. 07. 2015. године, донео јеследећу:    

 

 

О Д Л У К У 

 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 

УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

 

I 

Утврђује се да ће се за потребе Градске општине Савски венац у 2015. години суфинансирати 

програми невладиних организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске 

општине Савски венац из области: 

 

- спорт и рекреација 

 

II 

Средства за суфинанасирање програма невладиних организација, удружења, друштава и 

установа, планирана су у буџету општине Савски венац  за 2015. годину,  

A)  раздео 2, програм 0901, пројекат 1001, функција 090, економска класификација 481991-

228001-дотације осталим непрофитним институцијама, извор 06, у износу од 710.000,00 (седам 

стотина десет хиљада) динара; 

В) раздео 3, програм 0602, програмска активност 0001, функционална класификација 410, 

економска класификација 481911-332001 дотације осталим непрофитним институцијама, 

извор 08 у износу од 140.000 (сто четрдесет хиљада) динара. 

 

 

III 

Обавезује се Комисија за спровођење јавног позива да спроведе поступак јавног позива у року 

од 5 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

 

IV 

Обавезује се Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу  да изврши стручне и 

административне послове за потребе Комисије за спровођење јавног позива. 
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V 

Одлуку доставити Комисији за спровођење јавног позива, Одељењу за друштвене делатности 

и месну самоуправу и архиви Општине. 

 

 

ДОСТАВИТИ   

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу  

- Архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Душан Динчић, с.р. 

 

 

 

 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.512/2015  

28. 07. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана. 10. Одлуке о начину  

суфинансирања програма невадиних организација, удружења, друштва и установа  из буџета 

Градске општине Савски венац, Општинског већа бр.06-2-10.1/2010–I-02 од 19.05.2010. године, 

oдлуке Општинског већа бр 06-2-27/2015-I-02 од 14.07.2015 године, члана 37. Статута Градске 

општине Савски венац  (Сл. лист града Београда, број 45/08,18/10, 33/13, 36/13 ) и Одлуке о 

буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину, уз позитивно мишљење Већа ГО Савски 

венац са двадесетосме седнице одржане дана 28. 07. 2015. године, донео јеследећу:    

 

О Д Л У К У 

 

О ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

I 

Утврђује се област за коју се расписује јавни позив за суфинансирање  програма невладиних 

организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске општине Савски венац за 

2015. годину и то: 

 

-   Област спорт и рекреација 

I    Организациона подршка општинском програму „Бесплатно пливање за основце“ 

II   Пливање за децу ометену у развоју и децу са посебним потребама. 

III  Едукацијаитакмичењеумисаонимспортовима. 

 

II 

Овлашћује се Комисија за спровођење  јавног позива  да исти спроведе у складу са утврђеном 

облашћу. 

 

III 

Одлуку доставити Комисији за спровођењe јавног позива, Одељењу за друштвене делатности 

и месну самоуправу и архиви Општине. 

 

ДОСТАВИТИ   

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу  

- Архиви  

ПРЕДСЕДНИК 

Душан Динчић, с.р. 

 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.443/2015  

14. 07. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана. 10. Одлуке о начину  

суфинансирања програма невадиних организација, удружења, друштва и установа  из буџета 

Градске општине Савски венац, Општинског већа бр.06-2-10.1/2010–I-02 од 19.05.2010. године, 

члана 37. Статута Градске општине Савски венац  ( Сл. лист града Београда, број 45/08,18/10, 

33/13, 36/13 ) и Одлуке оОдлуке о измени и допуни Одлуке о  буџету Градске општине Савски 

венац за 2015. годину (Сл. лист града Београда број 40/15),  уз позитивно мишљење Већа ГО 

Савски венац са двадесетседме седнице одржане дана 14. 07. 2015. године, донео јеследећу:    

 

О Д Л У К У 

 

О ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

I 

Утврђује се област за коју се расписује јавни позив за суфинансирање  програма невладиних 

организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске општине Савски венац за 

2015. годину и то: 

 -   Омладински активизам – програми Канцеларија за младе 

 

I    Превенција наркоманије код младих 

 

II 

Овлашћује се Комисија за спровођење јавног позива  да исти спроведе у складу са утврђеном 

облашћу. 

 

III 

Одлуку доставити Комисији за спровођењe јавног позива, Канцеларији за младе и архиви 

Општине 

 

ДОСТАВИТИ   

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Канцеларији за младе  

- Архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Душан Динчић, с.р. 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.442/2015  

14. 07. 2015. године  

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 9. Одлуке о начину  суфинансирања програма невладиних организација, 

удружења, друштва и установа  из буџета Градске општине Савски венац, Општинског већа 

бр.06-2-10.1/2010–I-02 од 19.05.2010. године, члана 37. Статута градске општине Савски венац  

( Сл. лист града Београда, број 45/08, 18/10, 33/13, 36/13) и Одлуке о измени и допуни Одлуке 

о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину (Сл.лист града Београда број40/15) 

Председник Градске општине доноси  

 

О Д Л У К У 

 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 

УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

I 

Утврђује се да ће се за потребе Градске општине Савски венац у 2015. години суфинансирати 

програми невладиних организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске 

општине Савски венац из области: 

 - Омладински активизам – програми Канцеларије за младе 

 

II 

Средства за суфинанасирање програма невладиних организација, удружења, друштава и 

установа, планирана су у буџету општине Савски венац  за 2015. годину, раздео 3, програм 

0401, пројекат 0003, функција 490, економска класификација 481991-дотације осталим 

непрофитним институцијама, извор 13, у износу од 250.000,00 (двестотинепедесетхиљада 

динара). 

 

III 

Обавезује се Комисија за спровођење јавног позива да спроведе поступак јавног позива у року 

од 5 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

IV 

Обавезује се Канцеларија за младе да изврши стручне и административне послове за потребе 

Комисије за спровођење јавног позива. 

 

V 

Одлуку доставити Комисији за спровођење јавног позива, Канцеларијизамладе и архиви 

Општине. 
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ДОСТАВИТИ   

- Комисији за спровођење јавног позива 

- Канцеларији за младе  

- Архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Душан Динчић, с.р. 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.240/2015  

5. 05. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

 

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута градске општине 

Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13), на основу члана 

19. Одлуке о начину суфинансирања програма невладиних организација, удружења, друштава 

и установа из буџета Градске општине Савски венац,  бр.06-2-10.1/2010 – I-02 од 19.05.2010. 

године,са позитивним мишљењем са 17. Већа одржаног 05.05.2015. год., донео јеследећу: 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА  

КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

 

Из буџета  Градске општине Савски венац за 2015. годину, за суфинансирање програма 

невладиних организација, удружења, друштава и установа, раздео 3, програм 0901, пројекат 

1001, функција 090, економска класификација 481991- дотације осталим непрофитним 

институцијама, извор 06, у укупном износу од 1.050.000,00 динара, (милион  педесет хиљада 

динара) одобравају се средства за суфинансирање следећих програма из области спорта и 

рекреације: 

 

I    Физичка припрема и веслање за децу и омладину 

 

1.Програм „Физичка припрема и веслање за децу и омладину“,Спортско рекреативног клуба 

„Гаја“, са седиштем у Београду, улица Бреговита  бр.33 , у износу од 500.000,00 динара. 

 

II   Карате за децу и омладину 

 

1.Програм „Карате школа за децу и омладину“,Савеза спортова Савски венац,са седиштем у 

Београду, улица Васе Пелагића бр. 54, у износу од 100.000,00 динара. 

 

Уговор о суфинансирању програма са претходно наведеним организацијама и удружењима 

биће закључен у року од 15 дана по коначности Одлуке. 

 

Овлашћује се Општинска управа – Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу да 

сачини уговоре о суфинансирању напред наведених програма.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком о буџету Градске општине Савски венац за 2015. годину,односно закључком о допуни 

буџета број I-03-06-7.96/2015 од 11.03.2015. године планирана су средства за  донације 

осталим непрофитним институцијама  у укупном износу од 1.310.000,00 динара. 

 

Председник Општине је на основу Одлуке о областима за које се расписује Јавни позив бр. I-

03-6-7.151/2015 од 31.03.2015. године и Одлуке о покретању поступка за суфинансирање 

програма невладиних организација из буџета Градске општине Савски венац за 2015. годину 

бр. I-03-6-7.152/2015 од 31.03.2015. године, утврдио износ од 1.050.000,00 дин за 

суфинансирање програма невладиних организација и удружења  и  расписао Јавни позив 

невладиним организацијама, удружењима, друштвима и установама за суфинансирање 

предлога програма из области: 

 

I    ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА И  ВЕСЛАЊЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

(Укупан износ за суфинансирање програма из ове области је 950.000,00 динара, а максималан 

износ одобрених средстава по програму је 500.000,00 динара) 

 

II     КАРАТЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

(Укупан износ за суфинансирање програма из ове области је 100.000,00 динара, а максималан 

износ одобрених средстава по програму је 100.000,00 динара) 

 

 На објављени Јавни позив 08.04.2015. године пријаву су поднеле следеће невладине  

организације: 

 

1. Број пријаве VII-01-126 од 20.04.2015. године, Спортско рекреативни клуб „Гаја“, Београд, 

Бреговита 33, са програмом „Физичка припрема и веслање за децу и омладину“.     

 

2. Број пријаве VII-01-127 од 20.04.2015. године, Спортско-рекреативно удружење „ Адски 

змајеви“, Београд, Луке Спасојевића 5, са програмом „Физичка припрема и веслање за децу и 

омладину “. 

 

3. Број пријаве VII-01-128 од 20.04.2015. године, Савез спортова Савски венац, Београд, Васе 

Пелагића 54, са програмом „Карате школа за децу и омладину “. 

 

Комисија за спровођењепоступка Јавног позива констатовала је да је на расписани Јавни 

позив,  у периоду 08.04.-20.04.2015. године благовремено пристигло три пријавe. Комисија 

такође констатује да је два програма пријављено за област под I  ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА И  

ВЕСЛАЊЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ и један програм за област под II  КАРАТЕ ЗА ДЕЦУ И 

ОМЛАДИНУ. Неблаговремених пријава није било.  

 

На основу расписаног Јавног позива, учесници позива  били су у обавези да доставе попуњену 

конкурсну документацију која садржи: пријавни образац; фотокопију решења о упису 

организације у регистар; фотокопију оснивачког акта (Статута); фотокопију финансијског 

извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину, потврду намере 

о сопственом новчаном учешћу, потврду пословне банке да текући рачун подносиоца захтева 

није у блокади и CV координатора и кључних стручњака. 

 

 Како пријава заведена на писарници ГО Савски венац под редним бројем  VII-01-127 од 

20.04.2015. године, Спортско-рекреативног удружења „Адски змајеви“, није као саставни део 
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конкурсне документације имала фотокопију финансијског извештаја, потврду намере о 

сопственом новчаном учешћу и  CV координатора и кључних реализатора, на основу члана 14. 

Одлуке о суфинансирању програма невладиних организација, удружења, друштава и установа 

из буџета Градске општине Савски венац, Комисија  је одбацила као неисправну. Поред овога  

наведено удружење је регистровано краће од једне године, те је сходно  члану 2. Одлуке о 

суфинансирању програма невладиних организација, удружења, друштава и установа из буџета 

Градске општине Савски венац, ова пријава такође неисправна. 

 

Преостала два благовремена и комплетна програма из области спорта и рекреације, Комисија 

је бодовала према критеријумима датим у пријавном обрасцу, након детаљног увида, 

прегледања документације, читања и предложила за суфинансирање  програме наведене у 

уводном делу Одлуке.  

 

Преглед бодовања за изабране програме, које је Комисија  извршила  према критеријумима 

датим у пријавном обрасцу: 

 

I    ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА И  ВЕСЛАЊЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

 

 

II     КАРАТЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 

 

Ред. 

број 

 

 

Број 

захтева 

 

Подносилац 

захтева 

 

Назив 

пројекта 

 

 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБНИ 

КРИТЕРИЈУМ

И 

 

 

 

 

 

 

Укупн

о 

бодов

а К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К1

0 

1. VII-01-

126   

20.04.1

5 

 

 

Спортско 

рекреативни 

клуб „Гаја“   

„Физичка 

припрем

а и 

веслање 

за децу и 

омладин

у “ 

26 24,

2 

13 15 10 14 13 10 10 10 145,2 

 

Ред. 

број 

 

 

Број 

захтева 

 

Подносилац 

захтева 

 

Назив 

пројекта 

 

 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБНИ 

КРИТЕРИЈУМ

И 

 

 

 

 

 

 

Укупн

о 

бодов

а К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К1

0 

1. VII-01- Савез спортова „Карате  30 22, 15 15 10 25 20 10 5 7 159,6 
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По разматрању предлога Комисије, Председник Градске општине Савски венац је одлучио да 

предлог Одлуке о избору програма прихвати и уговоре о суфинансирању програма закључи са 

невладиним организацијама предложеним  од стране Комисије у диспозитиву ове Одлуке.  

 

Учесници у поступку јавног позива имају право да поднесу приговор на Одлуку о избору 

програма  Општинском већу Градске општине Савски венац у року од 8 дана од дана 

достављања Одлуке. 

 

Одлуку доставити учесницима Јавног позива и по коначности објавити на званичној  интернет 

презентацији Општине www.savskivenac.rs.  

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ  

- Одељењу за финансије 

- Одељењу за друштвене дел. и месну самоуправу  

- На сајт ГО Савски венац   

- Архиви  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Душан Динчић, с. р.   

 

 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 

  

128 

20.04.1

5 

Савски венац школа за 

децу и 

омладин

у“ 

6 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.152/2015  

31. 03. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута градске општине 

Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13), члана. 10. Одлуке 

о начину суфинансирања програма невадиних организација, удружења, друштва и установа из 

буџета Градске општине Савски венац, Општинског већа бр.06-2-10.1/2010–I-02 од 19.05.2010. 

године и Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. Годину, уз позитивно 

мишљење Већа ГО Савски венац са дванаесте седнице одржане дана 31. 03. 2015. 

године,донео је следећу:  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 

УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

I 

Утврђује се да ће се за потребе Градске општине Савски венац у 2015. години суфинансирати 

програми невладиних организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске 

општине Савски венац из области: 

  - спорт и рекреација 

II 

Средства за суфинанасирање програма невладиних организација, удружења, друштава и 

установа, планирана су у буџету општине Савски венац  за 2015. годину, раздео 3, програм 

0901, пројекат 1001, функција 090, економска класификација 481991-дотације осталим 

непрофитним институцијама, извор 06, у износу од 1.050.000,00 (милион педесет хиљада) 

динара; 

III 

Обавезује се Комисија за спровођење јавног позива да спроведе поступак јавног позива у року 

од 5 дана од дана доношења ове Одлуке. 

IV 

Обавезује се Одељење за друштвене делатности и месну самоуправу и да изврши стручне и 

административне послове за потребе Комисије за спровођење јавног позива. 

 

V 

Одлуку доставити Комисији за спровођење јавног позива, Одељењу за друштвене делатности 

и месну самоуправу и архиви Општине. 

 

ДОСТАВИТИ     

- Комисији за споровођење јавног позива      

- Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу          

- Архиви 

          ПРЕДСЕДНИК 
          Душан Динчић, с.р. 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: I-03-06-7.151/2015  

31. 03. 2015. године  

Б е о г р а д  

 

 

Председник градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута градске општине 

Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13), члана. 10. Одлуке 

о начину суфинансирања програма невадиних организација, удружења, друштва и установа из 

буџета Градске општине Савски венац, Општинског већа бр.06-2-10.1/2010–I-02 од 19.05.2010. 

године и Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2015. Годину, уз позитивно 

мишљење Већа ГО Савски венац са дванаесте седнице одржане дана 31. 03. 2015. 

године,донео је следећу:  

 

О Д Л У К У 

 

О ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

I 

Утврђује се област за коју се расписује јавни позив за суфинансирање  програма невладиних 

организација, удружења, друштава и установа из буџета Градске општине Савски венац за 

2015. годину и то: 

 

-   Област спорт и рекреација 

 

I    Физичка припрема и веслање за децу и омладину 

II   Карате за децу и омладину 

 

II 

Овлашћује се Комисија за спровођење  јавног позива  да исти спроведе у складу са утврђеном 

облашћу. 

 

III 

Одлуку доставити Комисији за спровођењe јавног позива, Одељењу за друштвене делатности 

и месну самоуправу и архиви Општине. 

 

 

ДОСТАВИТИ     

- Комисији за споровођење јавног позива      

- Одељењу за друштвене делатности и месну самоуправу          

- Архиви 

          ПРЕДСЕДНИК 
          Душан Динчић, с.р. 

Тачност отправка оверава 

Секретар Већа Градске општине 

Драгица Илић Велимировић 
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 

Подаци о висини плата, односно зарада изабраних, именованих и постављених лица, 
као и запослених у Управи Градске општине Савски венац, приказани су на основу 
података о исплаћеним платама за октобар 2015. године. Приказане су нето зараде 
функционера и зараде запослених према школској спреми и звањима и износ просечне 
нето зараде за октобар 2015. године. 
 

Изабрана лица 

 

  

ФУНКЦИЈА 

Нето плата без 

мин. рада /у 

дин./ 

Председник 101.948,81 

Заменик председника 101.463,34 

Заменик председника Скупштине 101.463,34 

Члан општинског већа 100.977,87 

Преседник Скупштине - право на 

накнаду 30% од износа плате 30.584,65 

  

  
Постављена лица 

 

  

ФУНКЦИЈА 

Нето плата без 

мин. рада /у 

дин./ 

Секретар скупштине 99.043,73 

Заменик секретара Скупштине 96.201,97 

Помоћник председника 99.043,73 

Јавни правобранилац 104.601,88 

Заменик јавног правобраниоца 97.539,26 

Начелник Управе 104.601,88 

Заменик начелника Управе Породиљско 

 
 

Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец октобар 2015. године 

 

Звање - занимање 

Најнижа 

исплаћена нето 

плата /без мин. 

рада/ 

Највиша 

исплаћена 

нето плата 

/без мин. 

рада/ 

Начелник одељења 72.301,89 72.301,89 

Заменик начелника одељења 63.164,46 63.164,46 

Шеф кабинета 68.086,36 68.086,36 

Шеф одсека 58.105,83 58.105,83 

Шеф службе 72.301,88 72.301,88 
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Самостални стручни сарадник - 

Секретар већа 72.301,89 72.301,89 

Самостални стручни сарадник 50.517,90 65.739,35 

Виши стручни сарадник 47.601,21 54.756,20 

Стручни сарадник 45.413,70 50.016,59 

Виши сарадник 38.965,09 38.965,09 

Сарадник 32.539,27 35.797,75 

Виши референт 27.070,48 29.782,09 

Дактилограф 24.131,01 24.131,01 

КВ радник - домар 21.296,00 21.296,00 

НК радник - курир 21.296,00 21.296,00 
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

У следећој табели дати су подаци о непокретним и покретним стварима које представљају 

имовину Градске општине Савски венац, а према последњем попису у децембру 2014. године. 

 

Рачун Опис 
Набавна 

вредност  

Исправка 

вредности 

Садашња 

вредност 

011115 Остали стамбени простор 65.417.222,06 5.810.206,72 59.607.015,34 

011125 Пословни простор 1.344.652.386,09 153.122.861,77 1.191.529.524,32 

011193 Спортски и рек.објекти 122.720,00 80.995,20 41.724,80 

011211 Опрема за копнени саобраћај 4.094.709,47 4.044.365,22 50.344,25 

011216 Лизинг опреме за саобраћај 5.324.105,28 825.236,32 4.498.868,96 

011221 Канцеларијска опрема 25.187.142,02 19.174.524,88 6.012.617,14 

011222 Рачунарска опрема 16.718.820,17 12.953.370,66 3.765.449,51 

011223 Комуникациона опрема 4.019.739,59 3.381.828,92 637.910,67 

011224 Електронска и фотографска опрема 7.378.741,21 5.303.195,83 2.075.545,38 

011225 Опрема за домаћинство 1.328.702,04 997.822,57 330.879,47 

011231 Опрема за пољопривреду 21.044,00 10.435,80 10.608,20 

011241 

Опрема за заштиту животне 

средине 514.248,13 334.459,51 179.788,62 

011264 Опрема за спорт 712.049,31 299.308,76 412.740,55 

011281 Опрема за јавну безбедност 726.321,40 328.359,34 397.962,06 

011299 Немоторна опрема 274.073,43 153.450,53 120.622,90 

011311 Остале некретнине и опрема 64.520.990,14 0,00 64.520.990,14 

016111 Компјутерски софтвер 28.554.235,66 19.124.153,25 9.430.082,41 

016121 Књижевна и уметничка дела 3.532.002,97 0,00 3.532.002,97 

    1.573.099.252,97 225.944.575,28 1.347.154.677,69 

 

  



 

408 

Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 06.10.2016. 

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

Информације (подаци) које су примљене и настале у раду Управе Градске општине Савски 

венац се обрађују у складу са прописима који регулишу канцеларијско пословање. 

 

Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, 

достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко обрађивање аката, 

архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистраторског 

материјала и предају ахивске грађе надлежном архиву (Архив града Београда), као и праћење 

ефикасности и ажурности рада органа управе. 

 

Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је носилац информација папир. Сви 

носачи информација (податак) у папирном облику чувају се у Писарници и Архиви. 

 

У Архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, као и остали 

регистраторски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог уништења на основу 

писмене сагласности Архива града Београда. 

 

Сређена и пописана архивска грађа по правилу требало би да се предаје на чување Архиву 

града Београда после 30 година, рачунајући од дана настанка грађе, с тим што овај рок може 

да буде и дужи (у складу са чланом 39. Закона о културним добрима „Сл. гласник РС“, бр. 

71/94). 

  

Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код референта задужених 

за те предмете. 

 

Регистраторски материјал који настаје у току рада Управе Градске општине дели се на управне 

и остале предмете у складу са канцеларијским пословањем, при чему се управним 

предметима сматрају предмети у којима се води управни поступак којима се решава о 

правима и обавезама и правним интересима грађана и правних лица. 

 

Све информације (подаци, предмети) који настају у Управи градске општине Савски венац, 

доступни су на увид грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном 

поступку за управне предмете, док за остале предмете у складу са позитивним прописима и 

актима Управе градске општине. 

 

Градска општина Савски венац поседује 38 лиценци електронског издања пакета прописа 

„Параграф-лекс“. 

 

Чврсти дискови рачунара 

 

На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду овог органа налазе се најзначајније 

врсте докумената. Према локацији и начину чувања података можемо издвојити две групе: 

 

1. подаци ускладиштени на радним састанцима; 

2. подаци ускладиштени на серверу. 

 

Подаци се, у зависности којој од ове две групе припадају, чувају, штите и спашавају на 

другачији начин. 
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Са циљем да се подигне ниво сигурности рачунарске мреже и мрежног окружења, а самим 

тим и података који се налазе на локалним и мрежним ресурсима, користи се анти-вирусни 

програм. 

 

УСБ уређаји 

 

Градска општина Савски венац поседује УСБ уређаје за пренос података. На УСБ уређајима се 

подаци не чувају трајно, већ привремено, ради преноса са једног на други рачунар, када је то 

потребно. Подаци снимљени на УСБ диск нису поверљиви и немају третман посебне заштите. 

 

Меморијске и СИМ картице 

 

На меморијским и СИМ картицама мобилних телефона чувају се контакт подаци (нпр .бројеви 

телефона сарадника). Привремено се на меморијској картици фотоапарата чувају фотографије 

забележене на значајним догађајима у организацији Градске општине Савски венац, 

фотографије се чувају на меморијској картици до момента преношења на радну станицу, када 

се бришу са меморијске картице. 

 

Фотографије 

 

Градска општина Савски венац поседује фотографије у електронском облику на којима су 

забележени неки значајни догађаји у организацији Градске општине Саски венац. Фотографије 

се складиште на рачунару у Одељењу за стручне и административне послове. 
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18. ВРСТЕ ИНФОМАЦИЈА У ПОСЕДУ И ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА 

ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

У начелу, све врсте информација које су садржане у неком документу којима располаже 
Градска општина Савски венац, а које су настале у раду или у вези са радом општине, могу се 
добити на основу захтева за приступ информацијама од јавног значаја. 

У поступању по захтевима за приступ информацијама, постоји могућност да приступ 

информацијама буде ускраћен на основу Закона. Ово значи да се тражиоцу неће омогућити 

остваривање права на приступ информацијама, ако би се тиме:  

1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;  

2) угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за 

кривично дело, вођење преткривичног поступка, извршење пресуде или спровођење казне, 

или који други правно уређени поступак, или фер поступање или правично суђење;  

3) озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, или међународни 

односи;  

4) битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно 

отежало остварење оправданих економских интереса;  

5) учинила доступним информација или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону одређено да се чува као службена, државна, пословна или друга 

тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле 

наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу 

над интересом за приступ информацији.  

 

Ако се захтев односи на неку информацију која се већ налази објављена на интернет 

презентацији Градске општине Савски венац или у Информатору, овлашћено лице за приступ 

информацијама може се позвати на то да је тражена информација већ доступна на интернету, 

и поступити на основу одредбе члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја тако што ће подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида или копије 

документа, доставити тачну интернет адресу на којој се информација може прочитати или 

документ преузети. 

 

Захтеви који се односе на неку од ниже наведених врста информација могу бити делимично 
или потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о слободном приступу информацијама. У 
свим овим случајевима, подносиоцу захтева, у начелу, неће бити омогућен приступ у личне 
податке, а биће омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје 
информације које се штите по овом основу, на начин предвиђен чл. 12. Закона. 

Када је реч о подацима о државним службеницима и намештеницима, Градска општина ће 
ускратити приступ њиховим личним подацима (нпр. матични број, датум рођења, кућну 
адресу и број телефона, националност, податке о здравственом стању, социјалном статусу и 
сл). 
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19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАНОГ ЗНАЧАЈА 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са 
радом Градске општине Савски венац и које се налазе на неком документу који је у поседу 
Градске општине Савски венац, може се поднети на неки од следећих начина: 

• у писаној форми на поштанску адресу: Кнеза Милоша 99, 11000 Београд, за овлашћено лице 
за слободан приступ информацијама, Сава Мартиновић, или предајом на Писарници Градске 
општине Савски венац, радним данима од 7:30 до 15:30 часова; 

• електронском поштом, на адресу martinovics@savskivenac.rs. 

Законске одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ 
информацијама су следеће:  

1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ 
информацијама;  

2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и 
што прецизнији опис информације која се тражи;  

3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;  

4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од 
следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се 
информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о 
томе да ли је информација иначе доступна;  

5. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и 
упућивања копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне 
трошкове које орган има у вези са поступањем по захтеву.  

Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa 
издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa („Сл. гласник РС“, бр. 8/2006), које је утврдила Влада Републике 
Србије: http://www.poverenik.org.rs/sr/pravni-okvirpi/podzakonski-akti/53-uredba-o-visini-
naknade-troskova.html. 

Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, 
aкo висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa, a пoсeбнo у случajу 
дoстaвљaњa крaћих дoкумeнaтa путeм eлeктрoнскe пoштe или тeлeфaксa.  

6. Лице овлашћено за слободан приступ информацијама је дужно да поступи по захтеву без 
одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана, у зависности од врсте тражене 
информације. Обавеза да се информација достави „без одлагања“ је основна, и значи да ће 
Градска општина Савски венац одговорити по захтеву одмах (чим буде у прилици да то 
учини); 

7. Лице овлашћено за слободан приступ информацијама је обавезно да или омогући приступ 
информацији или да донесе решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из 
разлога који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
Игнорисање захтева и упућивање неформалних обавештења уместо поступања по захтеву 
није допуштено;  

8. У случају да лице овлашћено за слободан приступ информацијама донесе решење којим се 
захтев одбија, или у случају да пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, 
подносилац захтева има право да покрене управни спор. Управни спор се покреће 
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подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања решења, односно 
у року од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити по захтеву;  

9. Подносилац захтева има право да покрене управни спор и у односу на закључак којим се 
његов захтев одбацује као неуредан, у року од 30 дана од дана достављања закључка. 


