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1.

ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање Информатора
о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).
Овај Информатор је објављен дана 26. јула 2019. године, на интернет презентацији Градске општине Савски
венац на адреси: www.savskivenac.rs под насловом „Информатор о раду ГО Савски венац“.
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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 15:30 часова.
Писарница општине ради радним данима од 07:30 до 15:30 часова.
Издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству врши се у анексу зграде
сваког дана од 07:30 до 15:30 часова.
Градска општина Савски венац је обезбедила тумача за знаковни језик. Тумач ради
понедељком од 09:00 до 17:00 часова у просторијама Услужног центра општине, а
осталим радним данима по позиву.
Заказивање се врши на број телефона: 064/559-6561

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;
Милош Хркаловић, - 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;
Немања Стојнић, - податке о носачима информација;
Ивана Јокић, - за област јавних набавки;
Мирјана Јанковић, - за област прихода и расхода;
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;
Драгана Дукић, - за област информисања.
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Информатор је први пут објављен: 01. јануар 2006. године
Датум последње измене или допуне: 23. јул 2019. године
Увид у Информатор може да се изврши у Одељењу за скупштинске послове, у канцеларији број 77, на петом
спрату у згради у улици Кнеза Милоша 69.

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.
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 ДКЦ Мајдан (www.dkcmajdan.org.rs) као и Туристичке организације Савски венац
(www.tosavskivenac.rs)
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3.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

3.1. Графички приказ организационе структуре
Градска општина
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Веће Градске општине

Веће Градске општине

Председница Градске општине

Заменик председника Градске
општине
Чланови Већа Градске општине
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Управа ГО Савски венац
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Општинско правобранилаштво

Општинско
правобранилаштво

Општински
правобранилац

Заменици
општинског
правобраниоца
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Скупштина Градске општине

Скупштина градске општине
37 одборника

Председник Скупштине
Немања Берић
Заменица председника
Тања Маринковић
Секретар Скупштине
Сава Мартиновић
Заменица секретара
Сања Еминовски

Српска напредна странка – 13 одборника
Демократска странка-Социјалдемократска странка-Либерално демократска партија – 9 одборника
Социјалистичка партија Србије – 3 одборника
Демократска странка Србије-Двери – 2 одборника
Српска радикална странка – 2 одборника
Доста је било-Саша Радуловић – 1 одборник
Победимо странке изгласајмо народ-Локална самоорганизација Савски венац – 1 одборник
Самостални одборници – 6 одборника
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Председница Градске општине

ПРЕДСЕДНИЦА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Ирена Вујовић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Зоран Коцић

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ:
Александар Дујановић
Зоран Петровић
Радана Бодирога-Аврамовић
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3.2 Наративни приказ организационе структуре
Градска општина, послове који су јој поверени законима и Статутом града, врши преко својих органа и то:
Скупштине, председника, Већа и Управе.
3.2.1. 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:
-

доноси Статут Градске општине и Пословник Скупштине Градске општине;

-

доноси буџет и завршни рачун буџета Градске општине;

-

доноси Одлуку о начину образовања, пословима и начину финансирања послова месних заједница, или
другог облика месне самоуправе;

-

доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града,

-

доноси Одлуку о располагању имовином на којој има право својине или је уписано право коришћења, уз
сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

-

доноси прописе и друге опште и појединачне акте;

-

даје мишљење на урбанистичке планове који се односе на територију Општине;

-

одлучује о расписивању референдума;

-

одлучује о предлозима садржаним у народној иницијативи и утврђује предлог одлуке о увођењу
самодоприноса;

-

оснива органе и службе, јавна предузећа и друге организације и установе од интереса за Градску општину
утврђене овим статутом;

-

именује и разрешава управни и надзорни одбор установа, организација и служби чији је оснивач, именује и
разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и
врши друга оснивачка права у складу са законом, осим оних која су по одредбама овог статута у надлежности
другог органа;

-

именује и разрешава надзорне одборе и директоре општинских предузећа чији је оснивач; даје сагласност на
њихове статуте, на одлуке о задуживању општинских предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о
статусним променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, односно покрићу
губитака, као и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег
интереса, као и оснивачким актом, и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по
одредбама овог статута у надлежности другог органа;
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-

бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине Градске општине;

-

бира и разрешава председника Градске општине, заменика председника Градске општине и чланове Већа
Градске општине;

-

поставља и разрешава секретара Скупштине Градске општине и његовог заменика;

-

бира и разрешава чланове радних тела Скупштине Градске општине; именује и разрешава општинског
правобраниоца и заменика општинског правобраниоца општине; именује и разрешава председника и чланове
Изборне комисије Градске општине;

-

доноси стратешка документа;

-

доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне
намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар) по претходно прибављеној сагласности надлежних органа
Градске управе;

-

одлучује о додељивању награда и других општинских признања;

-

одлучује о приступању у чланство организације градова и општина у земљи и иностранству;

-

покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом;

-

усваја етички кодекс понашања функционера и обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града
Београда и овим статутом.
Пословник можете видети на: https://www.savskivenac.rs/informator/poslovnikSO.pdf.
Скупштина је формирала 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.
Комисија за здравство

3.2.2. Председник/ца 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 Градске општине и заменику председника, налазе се у Одељку 4. Описи функција
старешина.
Председник општине прима грађане једном недељно. Начин заказивања пријема код функционера Градске
општине, и начелника, као и осталих руководиоца у Управи Градске општине врши се телефонским путем, и то
на бројеве: 011/2061-800 и 011/2061-769.
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Председник
општине
обавља
послове
(https://www.savskivenac.rs/informator/statutSV.pdf):
-

-

прописане

Статутом

Градске

општине

представља и заступа Градску општину;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Градске општине;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине
наредбодавац је за извршење буџета;
може да оснује буџетски фонд и утврди програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
доноси програм о коришћењу прихода буџета чија је намена утврђена законом;
усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;
поставља и разрешава помоћнике председника Градске општине;
доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине Градске
општине;
даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета Градске општине којима се уређује
број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других носиоца која се ангажују
на остваривању програма или делова програма корисника буџета Градске општине у складу са законом;
одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у
закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Градске општине, у складу са законом;
одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних средстава за потребе органа
Градске општине;
закључује уговоре о донацији од физичког или правног лица;
образује стручна радна тела и
врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима Градске општине.
3.2.3

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 обавља послове прописане Статутом градске општине и то:
-

предлаже Статут Градске општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скуштина Градске општине;

-

непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Градске општине;

-

доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина Градске општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године;

-

врши надзор над радом Управе Градске општине, поништава или укида акте Управе Градске општине који
нису у сагласности са законом, овим Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина
Градске општине;

-

решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других
организација из надлежности Градске општине;

-

стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности града;

-

доноси општа акта када је то овлашћено законом, прописом Града Београда или прописом Скупштине Градске
општине;
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-

подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа
онемогућава вршење надлежности Градске општине;

-

даје сагласност на годишњи програм пословања и ценовник услуга општинског предузећа чији је оснивач
Градска општина;

-

разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;

-

даје сагласност на финансијски план месне заједнице;

-

поставља и разрешава начелника Управе Градске општине.
3.2.4. Управа Градске општине образује се као јединствена служба.
Управом руководи начелница Управе који има заменика. Послови које обавља начелник Управе описани су
Одлуком
о
Управи
градске
општине
(Одлуку
можете
видети
на:
https://www.savskivenac.rs/informator/odlukaoupravi.pdf).
Подаци о начелници и заменику 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.
Опис послова Одељења и Одсека садржан је у Одлуци о Управи Градске општине, а организација и
систематизација послова и у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске
општине Савски венац и Правобранилаштву Градске општине Савски венац (Правилник можете видети на:
https://www.savskivenac.rs/data/2019/Normativna%20akta/Pravilnik_o_organizaciji_i_sistematizaciji_radnih_mesta.
pdf).
Одељењима и одсецима руководе начелници или шефови, а ближи подаци о начелницима организационих
јединица садржани су у Одељку 4. Описи функција старешина.
Управа има као посебне организационе јединице које су организоване за вршење сродних управних, стручних,
организационих, административних и других послова Одељења и одсеке, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Одељење за општу управу
Одељење за финансије
Одељење за друштвене делатности
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одељење за инспекцијске послове и извршења
Одељење за пројекте развоја
Одељење за јавне набавке
Одељење за скупштинске послове

3.2.4.1. Послови одељења:
Одељење за општу управу
- послове писарнице и архиве;
- припрема обрасце за подношење захтева у Управи Градске општине;
- предлаже мере за бољу доступност управе лицима са посебним потребама, као и лицима која су у суштински
неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама;
- на нивоу Управе предлаже мере и стара се о заштити података о личности у складу са законом;
- прати и ажурира измене прописа којима се утврђује наплата такси и о томе обавештава надлежне
организационе јединице у Управи;
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- издавање потврда о животу и уверења о издржаваним лицима за кориснике пензија који имају
пребивалиште на територији Градске општине;
- евидентирање и достављање интерне и екстерне службене поште;
- пружање правне помоћи грађанима/грађанкама за остваривање њихових права,
- вођење бирачког списка;
- стручне и административне послове за спровођење избора и референдума;
- издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
- у области управљања људским ресурсима обавља стратешку, оперативну и административну функцију;
- предлаже израду и имплементацију стратегије управљања људским ресурсима, припрема планове из свих
области управљања људским ресурсима (кадровски, планови обуке, коришћење годишњег одмора);
- припрема унапређења мотивације запослених кроз предлагање мера напредовања и награђивања;
- праћење квалитета и побољшање интерне комуникације као и мерење задовољства запослених;
- спровођење обуке за руководиоце/руководитељке у циљу усавршавања техника руковођења;
- предлаже израду нормативних аката везаних за све сегменте управљања људским ресурсима;
- организација и руковођење процедуром новог запошљавања и увођење новозапослених у посао;
- води персоналне и друге евиденције у складу са законом,
- стара се о заштитној и радној одећи, обући и опреми;
- прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.
Одељење за финансије
- припреме и израде нацрта Одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине;
- припреме упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и
индиректних буџетских корисника;
- израде предлога финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
- израде периодичних извештаја о извршењу буџета;
- израде тромесечних квота за извршење буџета;
- израде предлога решења о одобравању средстава из текуће, сталне буџетске резерве и промене
апропријације;
- праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде;
- давање мишљења на програме пословања директних буџетских корисника;
- израде извештаја о извршењу прихода и расхода буџета;
- управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине;
- финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања;
- припреме, контроле и извршавање захтева за плаћање;
- вођење главне књиге, трезора, помоћних књига и евиденција;
- израде завршних рачуна;
- обрачун зарада и накнада зарада;
- извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом;
- праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

Одељење за друштвене делатности

- води поступак и доноси решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратних и
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мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине;
- врши послове исплате инвалидских принадлежности у складу са прописима Републике и Града;
- стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права
припадника националних мањина и етничких група;
- стручне послове у вези са статусом избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране
Комесаријата за избеглице Републике Србије;
- 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 инвалида и другим социјално - хуманитарним организацијама на свом подручју;
- обавља послове у вези са сахрањивањем лица без сродника и лица корисника материјалног обезбеђења;
- послове у вези са праћењем уписа деце у први разред основне или специјалне школе и покреће прекршајни
поступак против родитеља, односно старатеља у складу са Законом;
- 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;
- организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног
предшколског програма на удаљености већој од 2 км, и ученика/ученица основне школе на удаљености већој
од 4 км, од седишта школе
- превоз смештај и исхрану деце и ученика/ученица са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места
становања од школе, превоз ученика/ученица на републичка и међународна такмичења;
- прати и предлаже мере за подстицање развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом
подручју;
- обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину, у циљу
задовољавања потреба грађана/грађанки са свог подручја;
- прати и предлаже мере за задовољавање потреба грађана/грађанки у области спорта на подручју Градске
општине и предлаже нацрт програма развоја спорта;
- учествује у реализацији система школског спорта у Градској општини и обезбеђује услове за организовање и
одржавање спортских такмичења и манифестација;
- обавља стручне и административне послове у вези са суфинансирањем програма у области спорта;
- послове у вези са документацијом потребном за конкурисање за ученичке и студентске кредите и
стипендије;
- координација рада Комисије за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку детету и ученику;
- послове ажурирања Информатора о раду Управе Градске општине у складу са Законом о слободном
приступу информација од јавног значаја;
- стручне и административне послове за Фондацију „Мијодраг Станојевић“;
- води евиденцију фондова, фондација и задужбина на територији Градске општине;
- праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
- вршење управно-правних послова који се односе на експропријацију неизграђеног грађевинског земљишта
и објеката и административни пренос;
- вођење поступака по захтевима странака за поништај решења о експропријацији и административном
преносу;
- на основу акта Градоначелника/Градоначелнице, у име и за рачун Града, спроводи поступак јавног
надметања, односно прикупљања писмених понуда, за давање у закуп, односно отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 800 метара квадратних 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 метара квадратних бруто развијене
грађевинске површине;
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- спровођење поступака споразумног одређивања накнаде по правоснажности решења о изузимању, односно
експропријације непокретности;
- израде и закључивања анекса уговора о откупу;
- евидентирања општинске имовине и прикупљање документације за укњижбу непокретности Градске
општине;
- управно-правне послове у вези са исељењем бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије
стамбених зграда;
- регистрација стамбених заједница и Управника
- прикупљање архивске документације у вези са реституцијом;
- издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
- праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.
Одељење за грађевинске и комуналне послове
- одлучивање по захтевима за издавање грађевинских дозвола за изградњу или реконструкцију објеката до
800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине;
- одлучивање по захтевима за издавање одобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска
дозвола;
- издавање потврде и пријему техничке документације за почетак извођења радова;
- издавање одобрења за употребу објеката до 800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине;
- издавање извода спецификације из техничке документације;
- издавање потврда о усклађености изграђених темеља са главним пројектом;
- издавање одобрења за постављање и коришћење балон хала спортске намене,
- вођење електронске евиденције о предметима који се обрађују у поступку обједињене процедуре;
- одлучивање по захтевима за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2 метра
квадратна и која се не налазе над јавном површином;
- одлучивање по захтевима за сечу стабала;
- одлучивање по захтевима за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у
складу са законом;
- одлучивање по захтевима за одобравање продајног места на коме се обавља трговина на мало ван
продајног објекта;
- припремање и израда предлога планова за постављање привремених и покретних привремених објеката;
- предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда;
- учествовања у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси Град Београд за
територију Градске општине Савски венац;
- издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
- праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

Одељење за инспекцијске послове и извршења

- вршење инспекцијског надзора над коришћењем објеката, сходно Закону о инспекцијском надзору;
- вршење инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа који се односе на обављање комуналних
делатности, одлуку о комуналном реду, одржавање стамбених зграда, кућни ред у стамбеним зградама,
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оглашавање, одржавање и чишћење јавних површина, услове и начин постављања привремених и покретних
објеката, контролу услова и начина држања домаћих животиња, истицања радног времена, чишћења септичких
јама;
- спровођење поступка извршења;
- предлагање плана извршења решења комуналне инспекције;
- издавање потврда из службене евиденције;
- праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.
Одељење за пројекте развоја
- предлаже програме и спроводи пројекте развоја Градске општине Савски венац;
- стара се о унапређењу општег оквира за привређивање, у складу са актима Града,
- учествује у изради стратегија Градске општине Савски венац, прати стање и предузима мере за заштиту и
унапређење животне средине на свом подручју;
- припреме предлога и спровођење акционих и санационих планове од значаја за заштиту животне средине у
складу са актима Града;
- стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине;
- координира рад са туристичком организацијом ради промовисања туризма на подручју општине;
- прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа;
- предлаже пројекте за изградњу и одржавање спортских објеката на подручју Градске општине;
- предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавног осветљења;
- учествује у спровођењу стратегије и акционог плана политике за младе Гграда и координира рад
Канцеларије за младе;
- обавља послове везане за локални економски развој и стручно-административне послове везано за
европске пројекте;
- послове у вези са комуналним проблемима (водовод и канализација, телекомуникације, топлификација,
гасификација, јавне и друге зелене површине, саобраћај и пратећи проблеми, асфалтирање, јавна чистоћа и
електроенергетска мрежа) и у сарадњи са надлежним органима Градске управе учествује у решавању
проблема грађана/грађанки на територији Градске општине Савски венац;
- стручне, административне и техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације Градске општине и у
сарадњи са штабом учествује у планирању активности на заштити и спасавању, предлаже превентивне мере на
отклањању могућих узрока, учествује у планирању активности на санацији подручја на територији Градске
општине Савски венац погођених елементарним непогодама (пожара, поплава, клизиште, земљотрес и сл.) и
непосредно сарађује са другим државним органима и правним лицима у питању заштите и спасавања;
- послове одбране и израде нацрта плана одбране а на основу извода из плана одбране Републике Србије и
Града Београда;
- праћења и предлагања мера за одржавање споменика који проглашен за културно добро, спомен плоче или
скулптуралног дела које се налази на територији Градске општине Савски венац;
- стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу некатегорисаних путева;
- стара се о изради печата, води евиденцију израђених печата и запослених који су за њих задужени;
- стручне и административне послове у вези са месном самоуправом а ради задовољења потреба и интереса
становника Градске општине Савски венац;
- даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и
о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп пословног простора у управној згради и на другим
објектима датим на коришћење Градској општини;
- даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и
о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп простора враћеног на газдовање ГО Савски венац;
- послове превоза службеним моторним возилима;
- сарадње и координације рада са извршиоцима посла из других организација које за рачун Градске општине
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врше уговорене послове и услуге;
- стара се о одржавању и сервисирању опреме (осим рачунарске) које користе органи Градске општине;
- стара се о одржавању спољних делова објеката где је организован рад Управе и другим објектима датим на
коришћење Градској општини (фасаде, олуци, прозори, врата и сл.);
- праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

Одељење за јавне набавке
- послове јавних набавки у смислу Закона о јавним набавкама за потребе Градске општине који се односе на:
- планирање јавне набавке;
- спровођење поступка јавне набавке;
- израда конкурсне документације;
- израда аката у поступку јавне набавке;
- израда уговора о јавној набавци;
- праћење извршења јавне набавке као и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке;
- сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области
јавних набавки;
- послове формирања, ажурирања и рада са базама података за потребе Управе Градске општине у целини;
- одржавања и развоја јединственог информационог система за потребе Градске општине;
- стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу и коришћењу савремених информационих
технологија;
- стручних консултантских услуга код избора хардвера, софтвера и апликативних решења за потребе Градске
општине;
- пружања системске подршке корисницима персоналних рачунара као и координација приликом системског
одржавања,
- послове у вези са противпожарном заштитом, као и послове безбедности и заштите на раду запослених у
складу са законом,
- праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа,
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.
Одељење за скупштинске послове
- праћења активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине;
- пријема странака које се непосредно обраћају председнику / председници и заменику / заменици
председника / председници Скупштине Градске општине и члановима / чланицама Већа Градске општине;
- послове протокола председника / председнице и заменика / заменице председника / председнице
Скупштине Градске општине и чланова / чланица Већа Градске општине;
- координације рада Градске општине у сарадњи са Градом, органима Града и Градским општинама;
- информисање јавности о раду Скупштине Градске општине, њених радних тела, савета и комисија и о
функционисању Управе Градске општине;
- сарадње са средствима јавног информисања и старања о јавном обавештавању о питањима од значаја за
живот и рад грађана / грађанки на свом подручју;
- припреме нормативних акта која се односе на рад Скупштине и њених радних тела,
- давања мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине;
- учествује у припреми седница и обради аката усвојених на седницама Скупштине Градске општине и Већа
Градске општине;
20
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

- евиденције о одржаним седницама, врши административне и стручне послове за одборничке групе, радна
тела, комисије и савете;
- регулисање статусних права одборника / одборница, изабраних, именованих и постављених лица;
- врши стручно-административне послове за секретара / секретарку Скупштине и заменика / заменицу
секретара Скупштине
- врши стручно-административне послове и координацију послова везаних за припрему информација по
захтевима заинтересованих лица а у складу са Законом о доступности информација од јавног значаја;
- давања правних мишљења Скупштини Градске општине и Већу Градске општине и врши обраду општих
аката и материјала у вези са положајем Градске општине и других питања функционисања система локалне
самоуправе;
- праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
- обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом,
Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.
Интерни ревизор

Припрема Повељу интерне ревизије, припрема Етички кодекс, припрема Стратешки план интерне
ревизије за три године, Годишњи план интерне ревизије, извештаје за послове које реализује у
извештајном периоду. Пружа стручну подршку у процени ризика, спроводи ревизорске процедуре,
дефинише предмет ревизије, развија критеријуме и анализира доказе и документовање процеса и
процедура субјекта ревизије, утврђује узроке настанка слабости-утврђује последице и даје препоруке
за отклањање слабости. Идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке,
координира рад са Државном ревизорском институцијом.
3.2.5. Правобранилаштво ГО Савски венац - је посебан орган Градске општине Савски венац чији је рад
регулисан Законом о правобранилаштву („Службени гласник РС”, бр. 55/14) и Одлуком о
Правобранилаштву ГО Савски венац („Службени лист града Београда“, бр. 79/18).
Седиште Правобранилаштва је у Београду, Улица кнеза Милоша бр. 69.
Правобранилаштво врши послове правне заштите имовинских права и интереса ГО Савски венац, као
законски заступник Општине и њених органа, а јавна предузећа и установе, фондове, фондације чији је
Општина оснивач, као и месне заједнице- на основу овлашћења.
Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим
надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса Општине и њених органа и
организација који немају својство правних лица, месних заједница и јавних предузећа и установа чији је
Општина оснивач као и свих других правних лица чији је оснивач Општина.
Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад општинских органа, као и примену
закона и других општих правних аката, када је то од значаја за заштиту имовинских права општине и о
уоченим проблемима обавештава Општинско веће и Председника општине.
Уколико правна или физичка лица намеравају да покрену поступак против лица из става 3. могу се
обратити предлогом за споразумно решење спорног односа. Правобранилаштво је дужно да подносиоца
захтева, након спровођења поступка обавести у року од 15 дана од дана пријема захтева о предузетим
мерама.
Правобранилаштво даје лицима из става 3, на њихов захтев, правна мишљења у вези са имовинскоправним питањима.
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Функцију Правобранилаштва врши правобранилац и 4 заменика.
Правобранилац руководи управом у општинском Правобранилаштву у складу са Законом о
правобранилаштву, Законом о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе,
Одлуком о правобранилаштву ГО Савски венац, Правилником о управи у правобранилаштву ГО Савски
венац, Колективним уговором за управу ГО Савски венац и правобранилаштво ГО Савски венац, као и
другим позитивно правним прописима и одговоран је за правилан и благовремен рад Правобранилаштва,
уређује организацију и рад општинског Правобранилаштва, одлучује о правима у вези са радом заменика
правобраниоца и о радним односима осталих запослених у Правобранилаштву.
Правобраниоца именује Скупштина општине на предлог председника општине, а заменика
правобраниоца именује Скупштина општине на предлог правобраниоца, уз предходну сагласност
председника општине.
Правобранилац за свој рад и рад Правобранилаштва одговара Скупштини општине и Председнику
Општине.
Заменици Правобраниоца за свој рад одговарају Правобраниоцу, Скупштини општине и Председнику
Општине.
Надзор над радом Правобранилаштва врши Председник Општине, уз помоћ Општинског већа.
Правобранилаштво у свом саставу има писарницу која је организована по принципу судске писарнице
Средства за рад Правобранилаштва обезбеђују се у буџету Општине.
Трошкови заступања у судским и управним поступцима признају се Правобранилаштву по прописима о
награди и накнади трошкова за рад адвоката и чине приход Општине.
3.2.6. Заштитник грађана
Након што је 12. јуна 2017. године на седници Скупштине Градске општине Савски венац усвојена Одлука о
заштитнику/заштитници грађана, 31. августа 2017. године је изабран и заштитник грађана ГО Савски венац.
Заштитник/заштитница грађана/грађанки за свој рад одговара Скупштини Градске општине и подноси јој
извештај о раду најмање једанпут годишње.
Заштитник/заштитница грађана је овлашћен да контролише поштовања права грађана/грађанки, утврђује
повреде учињене актима, радњама или нечињењем Управе Градске општине и правних лица чији је оснивач
Градска општина, ако се ради о повреди прописа и општих аката Градске општине.
Заштитник/заштитница грађана може иницирати измену или допуну прописа и општих аката Градске општине,
ако сматра да до повреде права грађана/грађанки долази због недостатака у прописима, као и да иницира
доношење нових прописа и општих аката Градске општине, када сматра да је то од значаја за остваривање и
заштиту права грађана/грађанки.
Даје мишљење на нацрт прописа или општег акта Градске општине, када се њима уређују питања од значаја за
заштиту права грађана/грађанки и може поднети иницијативу за покретање поступка пред Уставним судом за
оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката којима се уређују питања која се односе
на права и интересе грађана/грађанки.
Ако нађе да у радњама руководећег радника или запосленог у субјекту конроле, има елемената кривичног или
другог кажњивог дела, заштитник/заштитница грађана/ грађанки је овлашћен да надлежном органу поднесе
захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка.
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НАЧИН ПОСТУПАЊА:
Заштитник/заштитница грађана/ки покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи.
Свако физичко и правно лице које сматра да су му актом, радњом или непоступањем субјеката контроле
повређена права, може се притужбом обратити заштитнику/заштитници грађана, а то може учинити и преко
одговарајућег удружења грађана. Притужбу у име малолетног лица подноси родитељ, односно законски
заступник.
Заштитник/заштитница грађана, по правилу, не поступа по анонимној притужби.
Подносилац притужбе је дужан да, пре подношења притужбе заштитнику/заштитници, покуша да заштити своја
права у одговарајућем правном поступку и неће поступати по притужби док претходно не буду исцпљена сва
правна средства у одговарајућем правном поступку. Изузето од овога, заштитник/ца може покренути поступак
и пре него што су исцрпљена сва правна средства, ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива
штета или ако оцени да је дошло до грубог кршења правила самосталности и законитости, стручности,
непристрасности и политичке неутралности, делотворности у остваривању права странака и поштовања
странака у субјекту конлтроле запослених у субјектима конлтроле.

Притужба се подноси у писаној форми или усмено уз записник, а за њено подношење се не плаћа никаква
такса. Мора да садржи: назив субјекта контроле, опис повреде права, чињенице и доказе који поткрепљују
притужбу, податке о искоришћеним правних средствима и податке о подносиоцу притужбе.
О покретању и завршетку поступка заштитник/заштитница грађана/грађанки обавештава подносиоца притужбе
као и субјект контроле против кога је притужба поднета. Субјект контроле против кога је притужба поднета
обавезан је да одговори на све захтеве заштитника/заштитнице грађана/грађанки, као и да му достави све
тражене инфомрације и списе у року који он одреди, а који не може бити краћи од 15, ни дужи од 30 дана.

Заштитник грађана/грађанки Градске општине Савски венац
Светислав Миловановић
Кнеза Милоша 99
E-mail: zastitnikgradjana@savskivenac.rs
Телефон: 011-3615- 392

Заменица заштитника грађана/грађанки Градске општине Савски венац
Милица Милићевић
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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 путем 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 Еминовски, 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

4. Управа Градске општине
а. Функцију начелнице Управе обавља Александра Кузмановић, дипломирана правница.
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 заменика начелнице Управе, обавља Владимир Јовановић, дипломирани правник.
У Управи Градске општине именована су три помоћника председника Градске општине, које је својим
решењем поставила председница Градске општине:
1. Александар Дујановић, помоћник председнице за област комуналних послова
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2. Зоран Петровић, помоћник председнице за област друштвених делатности
3. Радана Бодирога- Аврамовић, помоћница председнице за област пројеката развоја
5. Начелници одељења су:
-

Мирјана Јанковић, дипломирани економиста, начелница Одељења за финансије;

-

Неда Кажић, дипломирана правница, начелница Одељења за имовинско-правне и стамбене послове;

-

Дејан Фурјановић, дипломирани правник, начелник Одељења за грађевинске и комуналне послове;

-

Ивана Јокић, дипломирани економиста, начелница Oдељења за инвестиције и јавне набавке;

-

Марина Шибалић, дипломирана архитектица, начелница Одељења за инспекцијске послове и
извршења;

-

Марија Сушић, дипломирана правница, начелница Одељења за општу управу;

-

Владимир Настић, дипломирани економиста, начелник Одељења за пројекте развоја;

-

Тања Савић, дипломирана правница, начелница Одељења за скупштинске послове.

6. На функцију правобраниоца ГО Савски венац именован је Драгиша Р. Добрић, дипломирани правник.
Контакт са правобраниоцем се остварује електронском поштом dobricd@savskivenac.rs и телефонским
путем позивом на број 011/2061 911.
Функцију заменика правобраниоца врше:
• Дубравка Петковић Радека, дипл. правник, контакт: radekad@savskivenac.rs тел: 011/2061891,
• Ненад Прелић, дипл. правник, контакт: prelicn@savskivenac.rs , тел: 011/2061891,
• Татјана Манојловић, дипл. правник, контакт: manojlovict@savskivenac.rs, тел: 011/2061893,
• Дражен Мајсторовић, дипл. правник, контакт: majstorovicd@savskivenac.rs, тел: 011/2061735.
Административне послове у писарници обавља референт Правобранилаштва са звањем виши референт
Добринка Маловић, malovicd@savskivenac.rs , тел : 011/2061894.
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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 скупштинске послове (Контакти Одељења: 3615-382), 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)
б)
в)
г)
д)

о активностима из делокруга рада одборника, комисија Скупштине Градске општине и свим
осталим питањима, пројектима, иницијативама који су из делокруга рада Скупштине Градске
општине;
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;
о дневним активностима и раду органа Градске општине;
о јавним набавкама, тендерима и другим конкурсима Управе Градске општине;
о Услужним сервисима Управе Градске општине Савски венац.

Информације о раду и програмима установа чији је оснивач Градска општина могу се видети на: ДКЦ „Мајдан"
www.dkcmajdan.org.rs и Туристичка организација Савски венац www.tosavskivenac.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:
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ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ-СТАРЕШИНЕ ОПШТИНЕ
Адреса

Кнеза Милоша 99

Редн
и број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1

Немања Берић

2

Тања
Маринковић

3

Сава Мартиновић

4

Сања Еминовски

Звање

Соба

Локал

Председник
Скупштине ГО
Савски венац
Заменица
председника
Скупштине ГО
Савски венац
Секретар
Скупштине ГО
Савски венац
Заменица
секретара
Скупштине ГО
Савски венац

Телефон

Факс

3615 382
3615 388
3615 382
3615 388
3615 390
3615 389
3615 381

3615394

3615 382

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1

Александар
Дујановић

2

Зоран Петровић

3

Радана
БодирогаАврамовић

Звање
Помоћник
председнице за област
комуналних послова
Помоћник
председнице за област
друштвених
делатности
Помоћница
председнице за област
пројеката развоја

Соба

Локал

Телефон

42

904

2061-904

48

800

2061-800

49

906

2061-906

Факс

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ, НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1

Ирена Вујовић

2

Зоран Коцић

Звање
Председница
Градске општине
Заменик
председнице
Градске општине

Соба

Локал

Телефон

45

769

2061-769

48

800

2061-800
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Факс

3

Александра
Кузмановић

Начелница Управе
Градске општине

45

800

2061-800

4

Владимир
Јовановић

Заменик начелнице
Управе Градске
општине

86

800

2061-800

5

Дарко Самарџић

Члан Већа Градске
општине

800

2061-800

6

Милош Видовић

Члан Већа Градске
општине

102

3615-388

7

Страхиња Кукић

Члан Већа Градске
општине

102

3615-388

8

Данијела
Мирјанић

Чланица Већа
Градске општине

107

3615-388

9

Владимир
Новаковић

Члан Већа Градске
општине

107

3615-382

10

Драгољуб
Николић

Члан Већа Градске
општине

109

3615-382

11

Мирослав
Божић

Члан Већа Градске
општине

109

3615-382

12

Миодраг
Прибиловић

Члан Већа Градске
општине

102

3615-382

13

Урош Трипковић

Члан Већа Градске
општине

113

3615-382

Кнеза
Милоша
99
Кнеза
Милоша
99
Кнеза
Милоша
99
Кнеза
Милоша
99
Кнеза
Милоша
99
Кнеза
Милоша
99
Кнеза
Милоша
99
Кнеза
Милоша
99
Кнеза
Милоша
99

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1

Тања Савић

2

Снежана
Микавица

3

Предраг
Кузмановић

Звање
Начелница
одељења
Саветница за
скупштинске
послове
Саветник за
скупштинске
послове

Соба

Локал

Телефон

41

869

2061-869

41

774

2061-774

77

759

2061-759

773

2061-773

Одсек за послове информисања
4

Драгана Дукић

Шеф одсека

50
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5

Весна Павић

Виша референткиња

46

769

2061-769

6

Светлана Ћирић

Виша референткиња
за послове
информисања и
адм.канц.послове

43

904

2061-904

7

Марија
Миразчијев

Виша референткиња

Кнеза
Милоша
99

8

Славица
Трнинић

Виша референткиња

46

3615-382
800

2061-800

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Редн
и број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Звање

Соба

Локал

Телефон

1

Марија Сушић

Начелница

17

713

2061 713
3614 073

719

2061 719

729

2061 729

701

2061 701

729

2061 729

хол

853

2061 853

хол

861

2061 853
2061 862

хол

706

2061 705

хол

705

2061 706

хол

702

2061 703

2

Јелена Ристић

3

Драгица Илић
Велимировић

4

Анкица Шашић

5

Ана Божовић

6

Љиља
Огњановић

7

Мирослава
Граовац

8

Радмила
Станимировић

9

Слађана
Ракочевић

10

Јасмина Бојић

11

Гордана
Бошковић-

Група послова за људске ресурсе
Млађа саветница за
послове управљања
18
људским ресурсима
Саветница за
послове правне
12
помоћи
Виша референткиња
за послове
1
експедиције поште
Млађа саветница за
послове управљања
12
људским ресурсима
Одсек за послове писарнице
Шефица Одсека за
послове писарнице
Виша референткиња
- послови писарнице
и архиве
Виша референткиња
- послови писарнице
и архиве
Млађа сарадница за
послове аутоматске
обраде података
Млађа сарадница за
послове аутоматске
обраде података
Виша референткиња
–
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Вучковић

12

Снежана
Малетић

13

Данило Кучевић

14

Радован
Радоњић

15

Зорица
Дурутовић

адм. техн.полови за
заштитиника
грађана
Виша референткиња
- послови писарнице
и архиве
Виши референт за
послове давања
обавештења
грађанима о раду
Управе градске
општине
Виши референт за
послове давања
обавештења
грађанима о раду
Управе градске
општине
Виша референткиња
- послови писарнице
и архиве

хол

703

2061-703

1

701

2061701

хол

700

2061700

архива

702

2061702

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р.бр

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1

Зоран Станковић

2

Невена Суботић

3

Снежана
Николић

Звање

Соба

Локал

Одсек за друштвене делатности
Саветник за
управно-правне
послове борачко33
710
инвалидске заштите
и друштвених
делатности
Млађа саветница за
материјалнофинансијске
34
824
послове борачкоинвалидске заштите
Повереница Репуб.
комесаријата за
31
839
избеглице

Телефон

2061-710

2061-824

2061-839

Одсек за културу

4

Гордана Рикић

Виша референткиња

30

766

2061-766
2061-756
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за адм.-канц.
послове

5
6

Душан
Танасковић
Бранка Родић

7

Јулијана Пантић

8

Наташа Жељски

Саветник за културу

33

Саветник за културу

Кнеза
Милоша
47

Саветница за
административне
послове за потребе
лица са посебним
потребама
Млађи саветник за
административне
послове за културу

783

2061-783
7151-846

Шалтер
у анексу
зграде

758

2061-758

31

889

2061-889

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Звање

Соба

Локал

Телефон

1

Ивана Јокић

Начелница

57

741

2061 741

2

Ивана Цветковић

59

816

2061 816

3

Бојана
Танасковић

58

740

2061 740

4

Дуња Станојевић

68

794

2061-794

5

Ранка Лазаревић

59

828

2061-828

6

Светлана
Живановић

76

842

2061 842

Саветница за
послове јавних
набавки
Виша референткиња
за адм.- канц.
послове
Саветница за правне
послове у области
јавних набавки
Виша референткиња
за административне
послове у постуку
јав. наб.
Дактилографкиња

Група послова за ИТ

7

Немања Стојнић

Млађи саветниксистем
администратор

8

Александар
Супуровић

Млађи саветник за
противпожарну
заштиту и систем

пети
спрат

881

2061 881

пети
спрат

883

2061 881
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администратор

9

Душан
Милановић

Млађи саветниксистем
администратор

пети
спрат

882

2061 882

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Редни
број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Звање

Соба

Локал

Телефон

1

Мирјана
Јанковић

Начелница

62

815

2061 815

818

2061 818

821

2061 821

821

2061 821

873

2061 873

2

Лазар Лучић

3

Љиљана Љубић
Кулунџић

4

Александра
Петровић

5

Маја Маријан

6
7

Татјана
Марковић
Јадранка
Милошевски

Одсек за буџет и трезор
Шеф одсека за буџет
63
и трезор
Саветницабилансиста главне
66
књиге и помоћних
књига трезора
Саветницабилансиста главне
66
књиге и помоћних
књига трезора
Млађа сарадница за
60
послове плаћања
Благајница

64

813

2061 813

Виша референткиња

64

822

2061 822

63

819

2061 819

65

748

2061 748

61

817

2061 817

65

748

2061 748

60

757

2061 757

Факс

Одсек за финансије
8

Нада Капичић

9

Гордана
Митровић

10

Маја Јовановић

11

Ивана Паљић

12

Тијана
Вујадиновић

Шефица одсека за
финансије
Млађа саветница за
књиговодствену
евиденцију
основних средстава
Виша саветница за
финансијске
послове
Саветник – послови
плаћања и обрачуна
зарада
Виша референткиња
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Звање

Соба

Локал

Телефон

Неда Кажић

Начелница

84

827

2061 827

2

Мирјана
Михаиловић

3

Софија
Марјановић

4

Јасмина
Будимировић

5

Предраг
Јовановић

6

Нада Мадић

7

Дубравка
Брадоњић

8

Марина
Иванковић

Виша референткиња
за
административноканцеларијске
послове
Виша референткиња
за
административноканцеларијске
послове
Виша референткиња
за
административноканцеларијске
послове

84

827

2061 827

анекс

746

2061 746

Саветник за
стамбене послове

80

831

2061 831

Одсек за имовинско правне послове
Шефица одсека –
самостални
84
834
саветник
Саветница за
послове вођења
анекс
871
збирки исправа
Виша референткиња
за
административно81
830
канцеларијске
послове

Факс

2061 834

2061 871

2061 830

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Редн
и број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Звање

Соба

Локал

Телефон

1

Дејан Фурјановић

79

799

2061 799

2

Јелена Видовић

Начелник одељења
Виша рефер. за
комуналне и
административне
послове

79

805

2061 805
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3

Дино Сивац

Млађи саветник за
техничке послове

78

907

2061 907

4

Светлана
Вучинић
Чанковић

Грађ. инспекторка

78

907

2061 907

5
6

7

8

9

10

Одсек за послове обједињене процодуре
Маја Зечевић
Шефица одсека
74
812
Милутин
Саветник за
74
826
Џудовић
комуналне послове
Саветница на
пословима
обједињене
Ивана Ђековић
74
806
процедуре и
управно-правни
поступак
Саветница за
Данијела Ђокић
грађевинске
анекс
746
послове
Саветница на
пословима
обједињене
Ивана Ћирић
73
785
процедуре и
управно-правни
поступак
Млађи саветник у
поступку
Тања Вујачић
73
811
обједињене
процедуре

2061 812
2061 826

2061 806

2061 746

2061 785

2061 811

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА
Редн
и
број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Звање

Соба

Локал

Телефон

Факс

1

Марина Шибалић

Начелница

51

782

2061 782

361 92
41

2

Душица Крстић

782

2061 782

3

Весна Ивановић

777

2061-777

4

Зорица Којић

787

2061 787

5

Душица Маленов

Комунална
инспекторка

55

790

2061 790

6

Милан Веселинов

Комунални
инспектор

56

789

2061-789

7

Сретна Прпић

Комунална
инспекторка

56

788

2061 788

Виша реф. за адм.53
канц. послове
Дактилографкиња
53
Одсек комуналнe инспекцијe
Комунална
54
инспекторка

Група послова за извршење
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8

Невена Пиваљевић

9

Драган Атлагић

10

Миленко Недић

Млађа саветница
за управно-правне
послове
Млађи саветник за
техничке послове
Саветник за
управно-правне
послове

53

857

2061 857

56

859

2061 859

53

776

2061 776

Локал

Телефон

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Редни
бр.
1
2
3

4

5

6

7

8

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Звање

Соба

Владимир Настић

Начелник одељења
39
752
2061-752
Одсек за инвестиционе пројекте
Миленко Мрвић
Шеф одсека
67
738
2061-738
Млађи саветник за
послове на
Јелена Шекуларац
36
752
2061-752
инвестиционим
пројектима
Саветница за
Тања Лучић
стручно-техничке
37
733
2061-733
послове
Сарадник за
техничке послове
Слободан Весовић
на
67
742
2061-742
инвестиоционим
пословима
Саветник за
послове на
Игор Спасов
40
2643-726
инвестиционим
пројектима
Млађи саветник за
Оливер
послове на
Чесмаџиски
инвестиционим
пројектима
Саветник за
Александра
послове на
38
761
2061-761
Петрић
инвестиционим
пројектима
Одсек за комуналне делатности и заједничке послове

9

Душан Стијепчић

Шеф одсека

10

Јован Јаковљевић

Намештеник –
возач моторног
возила

11

Драган Трнинић

Намештеник -

36

Кнеза

797

2061-797

3615-382
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домар

12

13

14

Бранислав Жугић

Намештеник –
давање
обавештења
грађанима

Сања Костић

Саветница за
послове месне
самоуправе

Ненад Симић

15

Мира Чучак

16

Јелена Ћурувија

Саветник за
послове месне
самоуправе
Виши референт за
административне
послове месне
самоуправе
Самостални
саветник за правне
послове

Милоша
99
Кнеза
Милоша
99

700

МЗ
Топчиде
рско
брдо Сењак
МЗ
Војвода
Мишић

3691-052

2648-948

МЗ
Зелени
венац
38

2061-700

2632-356

762

2061-762

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Редни
бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Звање

Соба

Локал

Телефон

1

Драгиша Р.
Добрић

Правобранилац

69

911

2061-911

2

Ненад Прелић

Заменик
правобраниоца

79а

891

2061-891

3

Татјана
Манојловић

Заменица
правобраниоца

72

893

2061-893

4

Дубравка Радека

Заменица
правобраниоца

72

891

2061-891

5

Дражен
Мајсторовић

Заменик
правобраниоца

72

735

2061-735

6

Добринка
Маловић

Референт

70

894

2061-894

ИНТЕРНА РЕВИЗОРКА
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Факс

1

Марија Вучетић
Радић

Самостална
саветницаревизорка

Кнеза Милоша 69

2061-794

Питања, примедбе, жалбе или сугестије грађани/јавна гласила могу упутити директно председнику Градске
општине преко веб сајта општине (Питајте председника) и преко Кабинета, усмено, писмено, телефонским
позивом или електронском поштом pitanja@savskivenac.rs (доступно на: www.savskivenac.rs) или преко Службе
за комуникацију и координацију односа са грађанима (Беоком сервис – електронска пошта:
bpc@beograd.gov.rs).
Одeљење за скупштинске послове 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.
Градска општина Савски венац издаје, а запослени у Одсеку за послове информисања Одељења за
скупштинске послове уређују 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, установа 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
http://www.savskivenac.rs/data/Savski_venac_info_april_2017.pdf
Грађани се, такође, путем плаката, флајера и брошура редовно информишу о активностима, акцијама и
програмима Градске општине Савски венац, као и свим осталим активностима, које се организују кроз
Канцеларија за младе, ДКЦ Мајдан и Куће Краља Петра.
Градска општина Савски венац поседује улаз који 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.
Услуге преводиоца са/на знаковни језик су на располагању грађанима са оштећењем слуха са циљем да се овој
категорији грађана обезбеде иста права у области размене информација и унапреди квалитет свакодневог
живота. Услуге су бесплатне и пружају се у објекту Градске општине Савски венац и на терену (у институцијама у
којима се одвија комуникација између глуве и чујуће особе), и то у следећим областима и ситуацијама: послови
у органима локалне самоуправе, образовању, здравству, полицији, суду, банци и др. Приликом састављања и
превођења писама, поднесака, телефонских разговора.
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 организује послове који се односе на превоз, смештај и исхрану деце и ученика са
сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе.
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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. поднето је 46 захтева за приступ информацијама од јавног
значаја и на све информације је одговорено. У 2017. години поднето је 46 захтева за приступ информацијама
од јавног значаја и на све информације је одговорено.
У 2018. години су поднета 34 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и на све је
одговорено, ниједан није одбијен, нити одбачен. Највише су се обраћали грађани (21 захтев) и невладине
организације (11 захтева), као и медији и политичка странка. Највише захтева се односило на Одељење за
грађевинске и комуналне послове (увид и копирање списа), Одељењe за имовинско-правне и стамбене
послове (увид и копирање списа, стамбене заједнице), Одељење за финансије (издвајања из буџета,
извештаји), Одељење за општу управу (бирачки спискови, број уписаних бирача), Одељење за јавне набавке
(записници са отварања понуда и пратећа документација), Одељење за инспекцијске послове и извршења
(записници и предмети), Одељење за скупштинске послове (Скупштина) и Одељење за друштвене делатности
(предмети). Трошкови нису наплаћивани.
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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
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;
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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 Oдељења за финансије
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 -др.закон);
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 142/14);
Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 усклађени дин.износи и 125/14-усклађени дин.износи);
Закон о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/11 и 123/14);
Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/05, 107/09 и 78/11);
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“,
бр. 119/12);
Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06);
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Сл.
гласник РС“, бр. 18/15);
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.
гласник РС“, бр. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 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 („Сл. гласник РС“,
бр. 99/11 и 106/13);
Правилник о списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 146/14);
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и
начину отварања и укидања подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, бр. 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 оба везно
социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 32/15);
Фискална стратегија за 2015. Годину са пројекцијама за 2016. И 2017. Годину („Сл. гласник РС“, бр.
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 („Сл. лист града Београда“, бр.
96/14);
Одлука о буџету Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр.
103/14,30.12.06.2014. године)и Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Гра дске општине
Савски венац за 2015, бр. 40/2015 од 10.07.2015;
Статут Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и
36/13).

Прописи који се примењују у раду Oдељења за имовинско-правне и стамбене послове
•
•
•

Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01, и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и
бр.18/16);
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14);
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“’, бр. 72/11, 108/13, 142/14 и

88/2015-Одлука УС);
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•
•
•
•
•
•
•

Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14);
Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, „Службени лист СРЈ“, бр. 16/01, „Сл. гласник РС“,
бр. 20/09 и 55/13);
Закон о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80,36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96,
„Сл. гласник РС“, бр. 115/05);
Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 93/14, 121/14 и 6/15);
Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 и 96/15);
Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове („Сл. гласник СРС“, бр.

24/88, 44/84 и 12/88);
•
•
•
•

Закон о престанку важења Закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у
станове („Сл. гласник РС“, бр. 46/94);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09, 36/2010);
Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09);
Одлука о начину поступања са стварима које су у јавној својини Града Београда, односно на којима

Град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист града Београда“, бр. 63/2016);
•
•
•
•
•
•
•

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 70/14, 19/15 и 83/15);
Уредба о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 43/93);
Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015);
Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15);
Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 52/58);
Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 52/58, 3/59,
24/59, 24/61 и 1/63 и „Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/67 и 32/68);
Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта („Сл. лист ФНРЈ“, бр.98/46 и 35/48);

•

Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Сл. лист
СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља);AEOGRADA

•

Одлука о Градској управи града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 8/13, 9/13, 61/13, 15/14, 34/14,
37/14, 44/14, 75/14, 89/14, 11/15, 43/15, 74/15, 37/16 и 73/16);
Статут града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Сл. гласник РС“, бр. 7/16);
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист града Београда“, бр.
50/14...96/16).

•
•

Прописи који се примењују у раду Одељења за пројекте развоја:
•

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон);

•

Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/1995, 46/1998, 1/2001 – одл. УС и
101/2005 – др. Закон, 27/2011 – одлука УС и 88/2011);

•

Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016);

•

Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. Закон, 72/2009
–др. Закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016);
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•

Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);

•

Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14);

•

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005);

•

Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 75/2014, 64/2015 и
68/2015 – др. Закон);

•

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014);

•

Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012);

•

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010);

•

Закон о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07);

•

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10);

•
•
•
•

Закон о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011);
Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр. 104/09);
Уредба о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. гласник РС“, бр.
100/11);

•
•

Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/10);
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010);

•

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010);

•
•
•

Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);
Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. Закон, 93/2012 i 84/2015);
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. И 14/16);

•

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009);

•

Национална стратегија за младе Републике Србије („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 66-1998/2015-1);

•

Локални акциони план за младе ГО Савски венац бр. 06-1-19.4/2014-I-01 од 30.12.2014;

•

Локални еколошки акциони план ГО Савски венац;

•

Стратегија развоја ГО Савски венац;

•

Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр.
30/91);

•

Правилник о документу о кретању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 114/13);

•

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово
попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 95/2010 и 88/2015);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Сл. гласник РС“,
бр. 21/2010 и 10/2013);
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/10);
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/15);
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015);
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којим се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр.
22/15);
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр.10/1993 и 14/1993);
Правилникa о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање
на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2009);
Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина;
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Београда“, бр. 3/2001,
15/2005 и 29/2007 – др. Одлука);
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град
Београд, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист града Београда“,
бр. 78/2014, 96/2014, 43/2015, 52/2015, 81/2015 и 73/2016);

•

Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Београда“, бр.
3/2001,15/2005 и 29/2007 – др. Одлука);

•

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град
Београд, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист града Београда“,
бр. 78/2014, 96/2014, 43/2015, 52/2015, 81/2015 и 73/2016);

•

Правилник о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање
на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2009);

•

Статут града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013 и „Сл. гласник РС“, бр.
7/2016 – одлука УС);

•

Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/10);

•

Статут Градске општине Савски венац („Сл.лист града Београда“, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13,
41/13 и 40/15);
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којим се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр.
22/15);
Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011);
Правилник о условима и садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде
(„Сл. гласник РС“, бр. 69/12).

•
•
•

Прописи који се примењују у раду Oдељења за јавне набавке
•
•
•

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС“, бр.
29/13);
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 29/13);
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•
•
•
•
•

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13);
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл. гласник
РС“, бр. 106/13);
Правилник о грађанском надзорнику („Сл. гласник РС“, бр. 29/13);
Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Сл.
гласник РС“, бр. 29/13);
Правилник о јавним набавкама (Доноси председница Градске општине, бр. I-03-06.7-147/2017 од
25.04.2017. године).

Прописи који се примењују у раду Oдељења за општу управу
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.
21/16 и 113/17);
Закон о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10. 99/14 ,47/2018 и 30/2018 – др. Закон);
Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016);
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон);
Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005,
101/2005 – др. Закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. Изн.., 55/2012 – усклађени дин.
Изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. Изн., 65/2013 – др. Закон, 57/2014 – усклађени дин. Изн., 45/2015 –
усклађени дин. Изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. Изн., 61/2017 – усклађени дин. Изн.,
113/2017, 3/2018 – испр. И 50/2018 – усклађени дин. Изн.);
Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист града Београда”, бр. 50/2014, 77/2014, 17/2015,
61/2015, 96/2016 i 67/2017);
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 80/92, 45/2016 и
98/2016);
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 10/93, 14/93 – испр.,
67/2016 и 3/2017);
Упутство о поступању Општинске управе у поступку заштите имовине умрлих лица („Сл. лист града
Београда“, бр. 17/05);
Статут Града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/08, 6/2010 и 23/13);
Статут Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и
66/16);
Закон о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/11);
Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/2017);
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/01, 62/06, 36/06, 116/08
– др. закон, 92/11, 99/11 – др. Закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон);
Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 113/17);
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 44/2008 – пречишћен текст и 2/2012);
Анекс Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 25/15, 50/15, 20/18 и
34/18);
Закон о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11);
Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 15/12) ;
Закон о избору народних посланика („Сл. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука
УС, 55/14 и 47/2018);
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Сл. гласник РС“, бр.72/14,
81/14 – испр.)
Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Сл. гласник РС“, бр. 44/93
и „Сл. лист СРЈ“, бр. 49/99);
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•

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр.
40/10, 42/17).

Прописи који се примењују у раду Oдељења за скупштинске послове
• Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018);
• Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,18/2016, 47/2018);
• Закон о главном граду („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 37/2019);
• Закон о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 34/2010 – одлука УС и 54/11);
• Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 34/01, 62/06 - др.
закон, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 - др. закон, 113/17 - др. закон,
113/17 - др. закон);
• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/2009 и
36/2010)
• Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење);
• Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/14 и 13/17 – одлука УС, 113/2017 и
95/18-аутентично тумачење);
• Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/09, 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и
„Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља);
• Закон о печату државних и других органа („Сл. гласник РС“, бр. 101/07);
• Закон о јавном информисању („Сл.гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – аутемтићно);
• Закон о агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010 и 66/11 – одлука УС,
67/2013 – одлука УС, 112/2013- аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС);
• Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 80/92,45/2016 и 98/2016);
• Статут града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13);
• 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 („Сл. 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, 33/13,36/13 и 66/16);
• Пословник Скупштине Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, бр. 13/09, 35/10, 55/12 и
14/17);
• Пословник о раду Већа ГО Савски венац бр. 06-2-32.1/2014-I-02 од 22.07.2014. год;
• Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.
21/16, 113/17 и 95/18 и други закони);
• Анекс Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18);
• Упутство за израду и објављивање Информатора о раду државних органа („Сл. гласник РС“, бр. 68/10).

Прописи који се примењују у раду Oдељења за друштвене делатности
•
•
•
•
•

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.закон);
Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени
дин. Изн. И 125/14 – усклађени дин. Изн.);
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/98,
29/98 – испр. И 25/00 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 101/05 – др. Закон и 111/09 – др. Закон);
Закон о основним правима носилаца „Партизанске споменице 1941“ („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/82, 25/85,
75/85, 44/89, 87/89, 20/90, 42/90 и 24/98);
Закон о основним правима носилаца лица одликованих орденом Народног хероја („Сл. лист СФРЈ“, бр.
68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл. гласник СРС“, бр. 54/89 и
„Сл. гласник РС“, бр. 137/04);
Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл. гласник РС“, бр. 52/96);
Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011);
Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“, бр. 18/92, „Сл. лист СРЈ“, „Сл. гласник РС“, бр. 45/2002);
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010);
Закон о управљању миграцијама („Сл. гласник РС“, бр. 107/2012);
Закон о азилу („Сл. гласник РС“, бр. 109/2007);
Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009);
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
Закон о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011);
Закон о задужбинама и фондацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010 и 99/2011 – др. Закон);
Закон о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011 и 99/2011);
Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013);
Закон о заштити података личности („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС);
Закон о култури („Сл. гласник РС“, бр. 7/2009, 13/2016 и 30/2016);
Одлука о буџету Градске општине Савски венац
Правилник о борачком додатку („Сл. лист СР“, бр. 37/98 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља);
Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Сл. лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Сл. лист СЦГ“, бр.
1/03 – Уставна повеља);
Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и
разврставању тих оштећења у степене („Сл. лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна
повеља);
Правилник о медицинским индикацијама за разврставања војних инвалида у степене додатка за негу и
помоћ („Сл. лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља);
Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по закону о основним правима
бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл. лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 –
Уставна повеља);
Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Сл. лист СРЈ“,
бр. 37/98 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља);
Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида („Сл. гласник РС“, бр. 45/09);
Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од Vдо
X групе из оружаних акција после 17. Августа 1990. Године („Сл. гласник РС“, бр. 42/2006);
Уредба о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца („Сл. гласник
РС“, бр. 82/2006);
Споразум о решавању стамбених потреба учесника народноослободилачког рата војних инвалида и
чланова породица палих и умрлих бораца („Сл. лист града Београда“, бр. 16 /86);
Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског
покрета у области борачко-инвалидске заштите („Сл. гласник РС“, бр. 51/2005);
Правилник о јединственој евиденцији података о корисницима права у области борачко-инвалидске
заштите („Службени гласник РС“, број 54/08);
Одлука о допунском материјалном обезбеђењу учесника НОР и чланова њихових породица („Сл. лист
града Београда“ , бр. 13/98);
Одлука о проширеном обиму заштите цивилних инвалида рата („Сл. лист града Београда“, бр. 12/84 и
10/98);
Одлука о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим
линијама у интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.
15/06, 24/06, 8/08, 6/09, 2/10, 15/10, 9/11 96/2014 и 1/2015);
Правилник о начину и поступку регистровања уговора о раду за обављање послова ван просторија
послодавца и послова кућног помоћног особља („Сл. гласник РС“, бр. 1/02);
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Статут града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13);
Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулпторалних дела на територији града Београда („Сл.
лист града Београда“, бр. 3/ 2000 и 19/2014);
Одлуку о измени и допуни Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на
територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 19/2014);
Правилник о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са
децом на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 57/13);
Правилник о додатној обравовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Сл. гласник
РС“, бр. 63/10);
Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама („Сл. гласник РС“, бр. 1/93 и
6/96);
Одлука о додатним правима у области друштвене бриге о деци у Београду(„Сл. гласник РС”, бр. 22/92 ,
25/93 и 16/94);
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду(„Сл. лист града
Београда“, бр. 57/13);
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у Београду („Сл. лист града Београда“, бр. 45 /14);
Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12).

Прописи који се примењују у раду Oдељења за грађевинске и комуналне послове
-

-

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС" бр.18/16)
Закон о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/09);
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 и 83/18)
Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр.104/2016)
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 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 заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр.135/2004, 36/2009 – др. закон, 72/2009 –
др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016);
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. и 111/2009, 20/2015, 87/18);
Закон о смањивању ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр.
87/2018);
Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015);
Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/2015, 106/16, 113/17).
Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр.,
61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени
дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 - усклађени дин. изн, 67/17,
113/17, 3/18, 50/18, 95/18)
Закон о хипотеци ("Службени гласник РС", бр. 115/05, 60/15, 63/15 и 83/2015);
Закон о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 и 108/16)
Закон о јавном окупљању („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016),
Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 одл. УС и
96/2015 и 47/17);
Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/18)
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-

-

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10);
Закон о јавном бележништву („Сл.гласник РС“ 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15, 106/15)
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС"
бр. 21/16, 113/17 и 113/17)
Уредба о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр 35/2015 и 114/2015);
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 80/92, 45/2016 и
98/2016)
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр.
40/2010 и 42/2017)
Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града
Београда“ бр.17/15, 43/2015, 71/2015 и 126/16);
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда“
бр.17/15, 43/2015 и 71/2015);
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист
града Београда“ бр. 11/14, 25/14, 34/14 2/15, 29/15, 63/2016 и 118/18);
Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда („Службени лист града
Београда“ бр. 10/11, 51/11, 10/14, 19/17);
Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 86/2016,
126/16, 36/17 и 96/17);
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, 17/15,
35/2015 и 19/17);
Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда“ бр.10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15,
61/15, 75/2016, 19/17, 50/18 и 92/18);
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, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15 и 19/17);
Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“ бр.50/14, 77/14,
17/15, 61/2015, 96/2016, 67/17 и 85/18);
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града Београда“, бр.
3/2001,15/2005 и 29/2007 – др. одлука);
Одлука о градској управи Града Београда („Службени лист града Београда“ бр.126/16, 2/17, 36/17,
92/18, 103/18)
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.
113/15, 96/16 и 120/17);
Правилник о посебној врсти објеката и посебноју врсти радова за које није потребно прибављати акт
надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу
решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације
која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС“ бр. 2/19)
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, 77/2015 и 58/2016);
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 и 29/2016);
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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 и 44/18);
Правилник о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе („Службени гласник
РС“, бр. 3/2010);
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....52/1990);
Правилник о типу, величини и другим карактеристикама киосака који се постављају на подручју
градских општина Врачар, Савски венац и Стари град ("Сл. лист града Београда" бр.89/2015)
Статут града Београда ("Сл. лист града Београда"бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013 и "Сл. гласник РС", бр.
7/2016 - одлука УС).
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10.

УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАНИ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

10.1 ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
- Стручне послове у вези са статусом избеглих и прогнаних лица поверених од стране Министарства,
Комесаријата за избеглице РС; 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 се о
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; 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 и
пружање 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.
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Одељење за друштвене делатности има један одсек и једну групу:
- Одсек за друштвене делатности
- Одсек за културу

1. ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. Услуге друштвених делатности
2. Издавање потврда корисницима борачко-инвалидске заштите
3. Издавање уверења избеглим, расељеним и прогнаним лицима
4. Поверени послови Републичког комесаријата за послове са избеглим лицима
5. Превоз, смештај и исхрану деце са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од
школе
6. Превоз ученика на међународна и републичка такмичења
7. Донешење мишљења Комисије за процену потреба за пружањем додатне здравствене, образовне или
социјалне помоћи детету и ученику.
8. Издавање потврда о просечном месечном приходу по члану домаћинства

Послови борачко – инвалидске заштите:
Евиденционо-статистички послови:
- Води регистре ратних, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата
и корисника породичне инвалиднине по палом борцу и умрлом војном инвалиду;
- Води регистар пасиве (умрлих, одсељених и оних који су изгубили право);
- Издаје уверења о статусу и правима корисника на усмени или писмени захтев
странке;
- Води евиденцију корисника који су остварили право на бесплатни превоз у возилима ГСП-а и на
субвенцију Инфостана;
- Води евиднцију деце палих бораца и корисника права на месечно новчано примање за незапослене;
- Води евиденцију корисника ортопедских помагала и издаје налоге према роковима доспећа;
- Води евиденцију носиоца партизанске споменице;
- Издаје књижице за повлашћену вожњу у међуградском саобраћају и годишњу оверу истих за војне
инвалиде и издаје одјаве за повлашћену вожњу за кориснике породичне инвалиднине по палом борцу.
- Доноси првостепена решења о признавању својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног
инвалида, цивилних инвалида рата, и решења о признавању права на породичну инвалиднину по
палом борцу и умрлом војном инвалиду;
- Доноси првостепена решења о праву на додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак
- Доноси решења о месечном новачном примању за незапослене и праву на борачки додатак;
- Доноси у првостепеном поступку, решења по захтеву за повећање процената инвалидитета;
- Доноси решења о праву на бесплатно путничко моторно возило;
- Доноси решења о месечном новачном примању, породични додатак и допунско
материјално обезбеђење за материјално необезбеђене кориснике;
- Доноси решења о обустави личних права и накнади трошкова сахране за ратне и мирнодопске војне
инвалиде, носиоце «Партизанске споменице 1941» и носиоце ордена «Народног хероја».

У Одсеку се пружају заинтересованим физичким лицима следеће услуге:
- Доношење решења о признавању својства ратног/мирнодопског инвалида и цивилног инвалида рата
- У овом поступку примењује се одредбе Закона о основним правима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца („Сл. лист СРЈ“ бр.24/98, 29/98 и 25/2000); Закон о правима цивилних инвалида
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рата („Сл. гласник РС“, бр. 52/96); Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“ број 30/10). Захтев се предаје у Одсеку или у писарницу и том приликом се
прилажу следећа документа:
• Копија личне карте,
• Уверење о држављанству,
• Уверење о учешћу у рату и повреди,
• Медицинска документација из периода повређивања и нова о лечењу,
• Уверење Фонда ПИО да ли је остварио накнаду за телесно оштећење
• Изјава странке да није до сада подносила захтев
Инвалидски предмет се доставља првостепеној комисији на вештачење. После налаза комисије, одсек
израђује решење на које странка има право жалбе која се изјављује преко овог одсека. Инвалидски
предмет са изјављеном жалбом или без ње се доставља другостепном органу– Градској управи на
ревизију. По извршеној ревизији или решеној жалби Градска управа враћа инвалидски предмет. По
коначном решењу војни инвалид се уводи у програм за исплату, врши се књижење и доставља налог
Поштанској штедионици за успостављање личне инвалиднине.

Доношење решења о повећању процента инвалидитета
У овом поступку примењује се одредбе Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца („Сл. лист СРЈ“, бр.24/98, 29/98 и 25/2000); Захтев се предаје у Одсек или у писарницу и том приликом се
прилаже медицинска документација. Инвалидски предмет се доставља на посебну комисију. Одсек израђује
решење после налаза комисије на које странка може уложити жалбу преко овог Одсека. Цео инвалидски
предмет са изјављеном жалбом или са позитивним решењем увек се доставља другостепном органу на
ревизију – Градској управи. По извршеној ревизији или решеној жалби Градска управа враћа инвалидски
предмет. По коначном позитивном решењу инвалид се уводи за исплату, врши се књижење и доставља се
налог Поштанској штедионици за исплату.
Доношење решења о признавању права на додатак за негу и помоћ и ортопедски додатак .
У овом поступку примењују се одредбе Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца („Сл. лист СРЈ“, бр.24/98, 29/98 и 25/2000); Захтев се предаје у Одсеку или у писарницу и том приликом
се прилаже следећа документација:
• медицинска документација не старија од 6 месеци,
• уверење Фонда ПИО
Инвалидски предмет се доставља на првостепену лекарску комисију. Одсек израђује решење после налаза
комисије на које странка може уложити жалбу преко овог Одсека.
Цео инвалидски предмет са изјављеном жалбом или са позитивним решењем увек се доставља другостепном
органу на ревизију – Градској управи. По извршеној ревизији или решеној жалби Градска управа враћа
инвалидски предмет. По коначном позитивном решењу инвалид се уводи за исплату, врши се књижење и
доставља се налог Поштанској штедионици за исплату.
Доношење решења о признавању права на накнаду за време незапослености
У овом поступку примењује се одредбе Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца („Сл. лист СРЈ“, бр.24/98, 29/98 и 25/2000); Захтев се предаје у Одсеку или у писарницу и том приликом
се прилаже следећа документација:
• уверење са НСЗ
• копија радне књижице
• уверење из ПИО
• уверење из управе прихода, катастра, Агенције за привредне регистре
Одсек израђује решење на које странка може уложити жалбу преко овог Одсека. Цео инвалидски предмет са
изјављеном жалбом или са позитивним решењем увек се доставља другостепном органу на ревизију – Градској
управи. По извршеној ревизији или решеној жалби Градска управа враћа инвалидски предмет. По коначном
позитивном решењу инвалид се уводи за исплату, врши се књижење и доставља се налог Поштанској
штедионици за исплату.
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Помоћ у случају смрти војног инвалида
У овом поступку примењује се одредбе Закона оосновним правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца („Сл. лист СРЈ“ бр.24/98, 29/98 и 25/2000); Захтев се предаје у Одсеку или у писарницу и том приликом
се прилаже следећа документација:
• извод из матичне књиге умрлих
• копија рачуна трошкова сахране
• фотокопија копија личне карте и текућег рачуна носиоца трошкова сахране Одсек израђује решење,
затим врши књижење по решењу а затим доставља Министарству рада и социјалне политике на
требовање средстава.
• право на субвенцију код „Инфостана“
У овом поступку примењује се одредбе Упутства за примену интервентних мера заштите најугроженијих
грађана(„Сл. лист града Београда“ , бр. 5/02).
Ратни војни инвалиди из рата 1990. И 1999. Године и корисници породичне инвалиднине по палом борцу могу
остварити ово право и при том прилажу:
• фотокопију личне карте
• уплатницу „Инфостана“
• фотокопију уговора о закупу стана овереног у суду (ако је подстанар)
Поверене послове Комесаријата за избеглице и миграције РС обавља Повереник уз примену правних прописа,
датих инструкција и упутстава и то:
• признавање статуса избеглог лица (доношење решења и прикупљање документације за израду
избегличке легитимације од стране МУП-а),
• укидање избегличког статуса (доношење решења, поступак по жалби другостепени орган је МУП и
управни спор – тужба пред Врховним касационим судом ),
• промена адресе боравка избеглог лица и инерно расељеног лица(давање сагласности повереника и
упис адресе, од стране МУП-а у избегличкој легитимацији),
• издавање потврда избеглим и инерно расељеним лицима на основу службене евиденције.
Израда нове избегличке легитимације
У овом поступку примењују се одредбе Закона о општем управном поступку, Закона о избеглицама и Закона о
министарствима .
Захтев се подноси у Поверенику за избеглице и том приликом се прилажу потребна документа:
• потврда (са пописа-ревизије статуса)
• две фотографије
• фотокопија старе избегличке легитимације
Предмет се доставља Полицијској станици Савски венац, ПС доставља повереништву податак о броју нове
избегличке легитимације, који се уноси у базу података.
Признавање статуса лица интерно расељеног са КиМ
У овом поступку примењује се Инструкција Републичког Комесаријата за избеглице. Захтева се подноси са
потребним документима:
За малолетне:
• извод из МКР
• две слике за старије од 14 год.
• фотокопија личних карата и расељеничких легитимација за оба родитеља
• фотокопије зелених картона за родитеље и за дете
• писмени захтев родитеља
За пунолетне:
• фотокопија личне карте
• фотокопија зеленог картона
• две слике
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• писмени захтев
Комплетан предмет са документацијом доставља се Републичком комесаријату. Републички Комесаријат
одлуку доставља поверенику.
Накнаду погребних трошкова за избегла – прогнана лица
Захтев подноси лице које је сносило трошкове сахране за лице које је имало последњу пријаву места боравка
на територији ове општине, под условом:
• да је преминуло лице имало статус избеглог, односно прогнаног лица и да до часа
• смрти није имало примања по било ком основу у Србији или земљи порекла,
• да лице које остварује право на накнаду за делимично покриће погребних трошкова нема приходе
веће од 7.256,71 дин. По члану породичног домаћинства,
Подносилац уз захтев прилаже:
• извод из МКУ,
• фотокопија избегличке легитимације преминулог лица,
• оригинал рачуна погребног предузећа који гласи на име подносиоца захтева,
• фотокопија легитимација подносиоца захтева и чланова његовог породичног
• домаћинства (избегличка легитимација, лична карта и извод из МКР за малолетне
• чланове породичног домаћинства),
• доказ о незапослености са тржишта рада,
• доказ о висини примања свих чланова породичног домаћинства,
• оверена изјава два сведока да преминуло лице није имало примања по било ком
• основу у РС и земљи порекла.
Захтев за накнаду погребних трошкова са свим доказима доставља се на одлучивање Комесаријату за
избеглице и миграције Републике Србије који ће захтев позитивно решити уколико су испуњени сви услови по
Инструкцијама Комесаријата за избеглице РС бр. 9-304 од 04.05 2004.године. Након тога, одобрена средства
Комесаријат уплаћује на рачун општине на основу њиховог решења . Незадовољна странка има право жалбе у
року од 15 дана од дана пријема решења Комесаријату за избеглице и миграције РС које се подноси преко овог
органа.
-повереник издаје уверења и потврде избеглим, расељеним и прогнаним лицима у вези са статусом избеглих
и прогнаних лица поверених од стране надлежног Министарства, Комесаријата за избеглице РС;
* Напомена: Сходно одредби члана 103. Става 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
бр. 18/2016) којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да изврши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, ова документација се, уз потписану Изјаву сагласности странке, може прибавити по службеној
дужности. Странка, на свој захтев, може документацију прибавити и сама.
Послови из области школства:
-

Организовање и праћење послова који се односе на превоз, смештај и исхрану деце и ученика са
сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе, као и превоз ученика на
републичка и међународна такмичења обавља се у сарадњи са васпитно образовним установама.

-

Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
детету и ученику и то на начин да у организованом процесу прикупљања података омогући стицање
комплетнe сликe о детету и ученику, његовим јаким странама и тешкоћама, али и слику о окружењу у
коме се дете и ученик са породицом наилазе, на препреке и подршку у процесу реализације својих
права. Процена се базира на целовитом и индивидуалном приступу који има за циљ израду
индивидуалног плана подршке за дете и ученика.
Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
детету и ученику за ГО Савски венац формирана је решењем градоначелника Београда, а седиште

-
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Комисије је у ГО Савски венац, Кнеза Милоша бр. 69. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обавља координатор, лице из редова запослених у Управи ГО Савски венац. Комисија се
састаје у Одељењу за друштвене делатности, у ГО Савски венац, на другом спрату. Комисију именује
Скупштина Града Београда, а трошкове рада ИРК сноси Градска управа Града Београда. Комисију чине
три стална члана: др Марица Милидраг, Даворка Филиповић, Биљана Јовичић
-

Услуга издавања потврда о просечном месечном приходу по члану домаћинства Уверење о просечном
месечном приходу по члану домаћинства је неопходан документ за потребе остваривања права на
ученичке и студентске кредите и стипендије, умањење трошкова школарине, смештаја у ученичке и
студентске домове, за остваривање права у области социјалне заштите и др. Уверење о просечном
месечном приходу по члану домаћинства издаје се у Одсеку за друштвене делатности (други спрат,
канцеларија 33) на основу следеће документације и то:
• Фотокопија обрасца Изјаве, оверене од стране два сведока, ко чини чланове домаћинства;
• Потврду о оствареним приходима за сваког члана домаћинства који остварује приход за
тражени период текуће године и то: 1. За запослене – потврда из фирме о просечном нето
личном дохотку оствареном у наведеном периоду; 2. За кориснике пензије – уверење
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о примљеним исплатама пензија за
наведени период. Уколико се ради о породичној пензији и копија умрлице лица чију пензију
користе чланови домаћинства; 3. За незапослене чланове домаћинства – уверење издато од
Националне службе за запошљавање да се лице налазило на евиденцији у наведеном периоду.
Уколико је лице примало надокнаду потребно је да уверење садржи и податке о висини
надокнаде за наведени период; 4. За лица која су незапослена, а не налазе се на евиденцији
Националне службе за запошљавање, оверена лична изјава да у наведеном периоду нису
остваривали приходе ни по ком основу.
• Потврда о редовном школовању осталих чланова домаћинства који похађају средњу школу. За
чланове породице који похађају основну школу довољно је навести ознаку „ОШ“ поред имена у
обрасцу Изјаве о броју чланова домаћинства;
• Копија индекса подносиоца захтева као и чланова домаћинства који су студирали о трошку
буџета за претходну школску годину. Уколико су били самофинансирајући студенти у тој
школској години, потребно је оверити личну изјаву да нису остваривали приходе ни по ком
основу у траженом периоду.
• Доказ о висини месечних примања на име издржавања чланова домаћинства по основу
пресуде о разводу брака (потребна и фотокопија исте) или оверена лична изјава о висини
примања или изостанку примања по овом основу. Личну изјаву може дати родитељ- старатељ
за малолетног подносиоца захтева или сам подносилац захтева уколико је пунолетан;
• Уверење Пореске управе – Филијале Савски венац о евиденцији пореског обвезника за све
пунолетне чланове домаћинства. Ово уверење се добија по захтеву који се попуњава и предаје
на шалтеру пореске управе и које пореска управа издаје након истека одређеног рока
предвиђеног за издавање уверења.
• Уверење о катастарском приходу за све пунолетне чланове домаћинства која се добија у
Катастарској управи према пребивалишту подносиоца захтева.

* Напомена: Сходно одредби члана 103. Става 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС”, бр. 18/2016) којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да изврши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, ова документација се, уз потписану Изјаву сагласности странке, може прибавити
по службеној дужности. Странка, на свој захтев, може документацију прибавити и сама.
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OДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове формиран је Одсек за имовинско-правне послове. У
Одељењу се обављају управно-правни послови у којима се одлучује о следећим захтевима:
Експропријација земљишта и објеката ради привођења планираној урбанистичкој намени
Предлог за експропријацију непокретности, у писменој форми, подноси корисник или крајњи корисник
експропријације (Град Београд, Република Србија, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 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).
Документација:
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
не може да отвори рачун код пословне банке, уз предлог за 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: Предлог за експропријацију може поднети корисник експропријације тек пошто је у
складу са овим законом утврђен јавни интерес за експропријацију непокретности. 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 и органа територијалне аутономије и локалне
самоуправе, објеката за потребе одбране земље, као и за изградњу станова којима се решавају стамбене
потребе социјално угрожених лица. У име аутономне покрајине, града Београда, предлог за експропријацију
подноси надлежни правобранилац, односно друго лице које заступа аутономну покрајину, град Београд.
Предлог за експропријацију подноси се Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове Градске општине
Савски венац, уколико се непокретност предложена за експропријацију налази на територији ГО Савкси венац, у
року од једне године од дана утврђивања јавног интереса за експропријацију. Поступак по предлогу за
експропријацију спроводи и решење доноси Одељење за имовинско-правне и стамбене послове градске
општине Савски венац. Након провере тачности података у предлогу, а 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. Пре доношења решења о експропријацији саслушаће се сопственик
непокретности о чињеницама од значаја за експропријацију непокретности. 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. Службено лице 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. 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. У зависности од околности случаја
заказује се увиђај на лицу места и изводи доказ вештачењем, односно издаје налог за вештачење сталним
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судским вештацима грађевинске и геодетске струке, а може се затражити и вештачење од научне или стручне
организације. 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. Жалба на решење о
експропријацији подноси се у року од 15 дана од дана уручења решења, преко овог Одељења другостепеном
органу, Министарству финансија Републике Србије.
Споразум о накнади за експроприсану непокретност
Након правоснажности решења о експропријацији општинска управа спроводи поступак за споразумно
одређивање накнаде за експроприсану непокретност, а корисник експропријације је дужан да органу управе
поднесе писмену понуду о облику и висини накнаде, у складу са одредбама чл. 56. Чл. 57. И чл. 61. Закона о
експропријацији („Сл. гласник РС” бр.53/95, 20/09 и 55/13).
КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА: Након правоснажности решења о експропријацији у Одељењу се спроводи поступак
за споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност. 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. 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. Вредност објекта који се даје у својину или
сусвојину на име накнаде 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. 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. Споразум о накнади има снагу извршне исправе, уколико Одељење не одбије закључење споразума.
Ако се споразум о накнади у целини не закључи пред органом управе списи предмета се достављају
надлежном суду ради одређивања накнаде. Споразум о новчаној накнади извршава надлежни суд а споразум
о другим облицима накнаде извршава Управа Градске општине.
Документација:
-правоснажно решење о експропријацији и писмена понуда о облику и висини накнаде

Поништај решења о експропријацији
На захтев ранијег сопственика експроприсане непокретности, односно његовог законског 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
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за поништај или измену правоснажног решења о експропријацији, 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: 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 који су достављени органу управе на оцену. 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. С обзиром да је поступак
двостраначки, Одељење је дужно да одржи усмену расправу ради изјашњавања странака у поступку. На
расправу се позивају све странке у поступку. У поступкудеекспропријације 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). Одељење
одређује вештачење на предлог и о трошку подносиоца захтева. У смислу одредби чл. 36. Став 3. Закона о
експропријацији 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 извршена експропријација
непокретности. На основу утврђеног чињеничног стања, када се на неспоран и несумњив начин докаже да
непокретност није приведена планираној намени за коју је експрописана, те да је подносилац захтева
овлашћено лице за 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 захтев усваја и поништава
решење о експропријацији или се захтев странке одбија, као неоснован. Жалба на решење доставља се органу
Управе који исту прослеђује другостепеном органу Министарству финансија Републике Србије. 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 бр.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 рок од пет година од дана
правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума о накнади, за подношење захтева
ранијег сопственика експроприсане непокретности, односно његовог наследника 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 се ценити 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.
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 – издаје Катастар непокретности,
Београд, ул.27. марта бр. 43-45);
4.Информација о локацији (издаје Градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе Града Београда ул.Краљице Марије 1/VIII-X)
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5.Копија плана парцеле (издаје Републички геодетски завод у Београду, ул.27.марта 43-45
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 Градске упрве града Београда 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);
8.Уверење о променама (кретању) парцеле, која је била предмет експропријације од првобитног премера до
данас (Републички геодетски завод у Београду,ул.27.марта 43-45)
Поништај решења о експропријацији уз заједнички захтев корисника
експропријације и ранијег сопственика
Правоснажно решење о експропријацији поништиће се или изменити увек када то корисник експропријације и
ранији сопственик заједнички захтевају, у смислу 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. Захтев за
поништај или измену треба да буде заједнички, независно да ли ће то бити у једном заједничком поднеску или
ће се то учинити посебним поднесцима. У случају поништаја решења ствар се враћа у пређашње стање,
односно корисник враћа непокретност, а ранији сопственик примљену накнаду. Посебно се одлучује о измени
решења зависно од природе и обима измене решења.
Поништај решења о изузимању земљишта
Решава се у поступцима који нису окончани, а започети су у складу са чл.99.ст. 1. 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 : 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 са одредбама чл. 173.
Закона о општем управном поступку; Орган управе одређује вештачење на предлог и о трошку подносиоца
захтева. У смислу члана 99. Ст.1. 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 наведених законских одредби, Одељење доноси решење којим се
поништава решење о изузимању. Жалба на решење подноси се у року од 15 дана од дана уручења решења,
преко овог Одељења другостепеном органу, Министарству финансија Републике Србије. По правноснажности,
решење којим се поништава решење о изузимању представља правни основ за упис права на предметној
непокретности у катастру непокретности.
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НАПОМЕНА : Одредбе члана 99. Ст. 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС “, бр. 72/2009, 24/2011 и
50/2013) практично су идентичне одредбама 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 („Сл.гласник РС”, бр. 72/09,
81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 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 (издаје Катастар непокретности,
Београд, ул. 27.марта бр. 43-45)
3. Информација о локацији (издаје Градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе
града Београда, ул.Краљице Марије 1/VIII-X)
4.Копија плана парцеле (издаје Републички геодетски завод, ул.27.марта 43-45)
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 Градске упрве града Београда ул.Краљице Марије у
Београду, 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,
7. уверење о кретању уписа права коришћења (издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 27. Марта бр. 4345), оставинска решења, уверење суда о законским наследницима,
8. Уверење о променама (кретању) парцеле, која је била предмет експропријације, од првобитног премера до
данас (издаје Републички геодетски завод у Београду, ул.27.марта 43-45).
Доношење решења о административном преносу права коришћења
на грађевинском земљишту
На захтев крајњег корисника доноси се 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 намени у складу са важећим
урбанистичким планом, на основу 70. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС “, бр. 53/95, 20/09 и 55/13).
КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА: Након што је решењем Владе Републике Србије утврђен јавни интерес за
административни пренос грађевинског земљишта на предметној кат.парцели, крајњи корисник подноси захтев
за административни пренос Одељењу за имовинско правне и стамбене послове градске општине Савски венац.
Службено лице овог Одељења на 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, а у случају потребе, ради разјашњења битних околности,
спроводи се увиђај на лицу места, изводи доказ вештачењем и после утврђивања свих релевантних чињеница
битних за одлучивање, службено лице овог Одељења доноси решење о административном преносу права
коришћења, предметног земљишта, уколико су испуњени законски услови.
Документација:
1. Лист непокретности за све катастарске парцеле које су предмет поступка – издаје Катастар непокретности,
Београд, ул. 27. Марта бр. 43-45,
2. Уверење РГЗ, Службе за катастар непокретности о формирању грађевинске парцеле,
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3. Копија плана парцеле (издаје Републички геодетски завод, ул.27.марта 43-45)
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 су средства за решавање имовинско правних односа,
6. План детаљне регулације,
7. Потврда о обезбеђеним финансијским средствима
Престанак права коришћења
Решавање 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)
КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА: Правобранилаштво Градске општине Савскив 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.47/03 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. Правоснажно решење којим се утврђује престанак права
коришћења објављује се у службеном гласилу надлежне јединице локалне самоуправе и представља основ за
промену уписа у јавној књизи о евиденцији непокрености и правима на њима.
Документација:
1. Решење о додели грађевинског земљишта,
2. Лист непокретности за све катастарске парцеле које су предмет поступка - издаје Катастар непокретности,
Београд, ул. 27. Марта бр. 43-45),
3. Информација о локацији (издаје Градски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе
града Београда, ул.Краљице Марије 1/VIII-X)
4. Копија плана парцеле (издаје Републички геодетски завод, ул.27.марта 43-45)
Поступак по замолници других органа

Чл.117 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је извођење доказа
пред замољеним органом. Орган који води поступак, по службеној дужности или на предлог странке, може да
одлучи да се доказни поступак изведе пред замољеним органом, ако је извођење доказа пред органом који
води поступак неизводљиво или скопчано са несразмерним трошковима или великим губитком времена.
Такође Чл.103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописана је и дужност
органа да прибави податке по службеној дужности. Наиме, орган је дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а
који су неопходни за одлучивање (члан 9. Став (3) овог закона). Ако службену евиденцију води други орган,
орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у
року од 15 дана, ако није друкчије прописано.
Одељење за имовинско правне и стамбене послове поступа и по захтевима Агенције за реституцију РС,
Општинског правобранилаштва и других органа и организација, за доставу података и докумената, давање
мишљења и изјашњења из имовинско-правне области, доноси предлоге одлука и других аката и обавља
послове 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
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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, 108/13, 142/14 и
88/2015-Одлука УС)
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, 108/13, 142/14 и 88/2015Одлука УС), Одељење за имовинско правне и стамбене послове издаје оверене фотокопије тражене
документације из збирке исправа, односно омогућава странкама увид у збирке исправа.
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 исправа, подносилац захтева се обавештава да може
приступити у Одељење ради вршења увида. Након извршеног увида подносиоцу захтева се уз потписану
службену белешку уручује оверене фотокопије тражене документације.
-уколико је поднет захтев за издавање оверене фотокопије тачне назначене документације из збирке исправа,
без вршења увида, подносиоцу захтева се у прилогу дописа овог Одељења достављају оверене фотокопије
тражене документације.
Документација:
Доказ да је подносилац захтева ранији сопственик или наследник ранијег сопственика или друго лице у складу
са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.
НАПОМЕНА: На основу члана 38. Став 1. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (‘’Сл. гласник
РС’’,бр.72/11, 108/13, 142/14 и 88/2015-Одлука УС), 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 РС. Ово Одељење по предметном захтеву поступа и решава у оквиру
законског рока од 30 дана.
СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
Анекс уговора о откупу стана који је закључен са Градском општином Савски венац
Сходно Закону о јавној својини (‘“Сл. гласник РС’’ бр.72/11, 88/13, 105/14) и Одлуци о начину поступања са
непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна
својинска овлашћења („Сл. лист града Београда” бр.63/2016) за поступање по захтевима за откуп станова
надлежан је Секретаријат за имовинске и правне послове Градске управе Града Београда. Одељење за
имовинско-правне и стамбене послове Градске општине Савски венац поступа само по захтевима за закључење
Анекса Уговора о откупу стана, у складу са чланом 17, став 2, горе наведене Одлуке. Подносилац захтева и
председница Градске општине Савски венац оверавају анекс уговора о откупу стана код Јавног бележника.
Потврда да је стан исплаћен у целости
Уколико је уговор о откупу закључен на рате, евиденцију о плаћању рата води Управа за трезор Секретаријата
за финансије Градске управе града Београда . После исплате откупне цене стана у целости, издаје се потврда о
измиреним обавезама из уговора о откупу стана. У овом поступку примењују се одредбе Закона о становању
(„Сл. 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,
26/2001, 101/2005, 99/2011).
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Прикупљање документације ради подношење захтева РГЗ Служби за катастар непокретности Савски венац за
упис права јавне својине Града Београда
Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Савски венац, подносе се захтеви за упис
права јавне својине у корист града Београда, на посебним деловима зграда и земљишту на основу решења о
национализацији, решења о експропријацији или решења о изузимању земљишта и др. Примењују се одредбе
Закона о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 18/10, 65/13,96/15), Закон о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС’’ бр.72/09, 81/09, 64/10,24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13,145/14), Закон о јавној
својини („Сл. гласник РС’’бр.72/11, 88/13, 105/14). Одељење доставља документацију којом располаже у
збиркама исправа на захтев Опшинског, одн. Градског правобранилаштва и др., ради уписа непокретности у
катастар непокретности.
Исељење бесправно усељених лица

ВРСТА ЗАХТЕВА: Исељење бесправно усељеног лица из станова или заједничких просторија стамбених зграда
на основу члан 77 Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).
КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА:Поступак се покреће по писменом захтеву странке која докаже власништво или
правни интерес за вођење поступка исељења бесправно усељеног лица. Подносиоци захтева могу да буду
физичка лица и правна лица. Рок за решавање по предмету је 60дана од дана подношења захтева.Уколико је
идентитет лица које користи стан непознат, Одељење упућује замолницу Полицијској станици Савски венац
ради утврђивања идентитета. У стамбеним предметима обавезне су усмене јавне расправе на које се позивају
све заинтересоване стране ради давања изјава.У циљу извођења доказа у стамбеним предметима могу се
саслушати сведоци, могу се ангажовати вештаци, а може се вршити и увиђај на лицу места уколико је спорно из
ког простора се захтева исељење.Након извођења свих доказних средстава, Одељење доноси решење о
исељењу уколико лице које користи предметни стан нема правни основ за коришћење, или користи стан без
закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор.Уколико лице које се налази у
стану има правни основ, па макар и споран (уговор, сагласност..) предлагач се упућује да у судском поступку
захтева исељење, јер орган управе није стварно надлежан да у управном поступку оцењује ваљаност неког
уговора или сагласности, већ исто може да учини само суд у парничном поступку.Ако орган који води поступак
наиђе на питање без чијег се решења не може решити сама управна ствар, а то питање чини самосталну правну
целину за чије је решење надлежан суд или други орган (предходно питање),он може,под условима из овог
закона сам расправити то питање, или поступак прекинути док надлежни орган то питање не реши.Такође,
странка у сваком моменту може да одустане од поднетог захтева,у ком случају се поступак обуставља.Уколико
захтев за исељење из заједничке просторије стамбене зграде подноси Стамбена зграда, захтев мора да
потпише председник исте, који мора да има одлуку већине власника станова да се то исељење захтева, као и
потписе већине власника станова у односу на број станова у згради.Уколико захтев за исељење из заједничке
просторије подноси физичко лице-власник стана у згради, онда мора да достави доказ о власништву на стану
или другом посебном физичком делу зграде (пословни простор, атеље, итд..).Решењем о исељењу налаже се
исељење у року од 8 дана од дана пријема решења, а жалба изјављена решење не задржава извршење.Након
извршности решења, на захтев предлагача, израђује се закључак о дозволи извршења у коме се утврђује да је
решење постало извршно.Закључак се такође доставља свим странкама.Решење о исељењу и закључак о
дозволи извршења достављају се као извршни део управног предмета Одељењу за инспекцијске послове ГО
Савски венац ради спровођења принудног извршења уз асистенцију полиције.О поднетој жалби на решење
одлучује Секретаријат за инспекцијске послове,Сектор за другостепени поступак и управно-правне послове за
грађевинску и урбанистичку инспекцију Града Београда,ул.27.марта бр.43-45, а против другостепеног решења
може се водити управни спор пред Управним судом Републике Србије.
Документација:
1. Захтев у слободној форми,
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2. доказ о власништву: Уговор о купопродаји или поклону, Оставинско решење, Решење Агенције за реституцију
о враћању стана, Уговор о суинвестирању и др.
3. Доказ о правном интересу за покретање поступка за исељење из заједничких просторија,
4. Доказ о плаћеној такси.

Регистрација стамбених заједница
Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године
престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 44/95, ..и 88/2011), на основу
кога је Градска општина Савски венац водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о
формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чл. 162. Закона о општем управном
поступку („Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010).
Стамбена заједница је у складу са чланом 40. Став 3. Закона дужна да у року од 60 дана од дана стицања
својства правног лица одржи прву седницу скупштине на којој је треба да изабере управника. Управник или
лице овлашћено одлуком стамбене заједнице дужно је у складу са чланом 40. Став 4. Закона да поднесе
пријаву за упис стамбене заједнице, упис или промену управника, односно регистрацију промене других
података који се региструју и објављују у Регистру стамбених заједница, у року од 15 дана од дана одржавања
седнице скупштине, односно настанка промене. У складу са прелазном одредбом члана 138. Став 2. Закона,
скупштина или савет зграде формиран у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона,
односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, дужни су да у
року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице у складу са
одредбама Законом. Регистар стамбених заједница је почео са радом 12. Јуна 2017. Године и од тог датума тече
рок од шест месеци за регистрацију стамбених заједница.
У складу са чл.22 поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Регистру од стране управника или
другог законом овлашћеног лица, а може да се покрене и по службеној дужности. Поступак се покреће
подношењем пријаве поднеском на обрасцу непосредно преко писарнице или поштом.
У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво
врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и
објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница
из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су
документи донети. Ако су испуњени формални услови за регистрацију и по извршеној контроли исправности
унетих података и докумената у централном информационом систему, Регистратор доноси решење о
регистрацији.
Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
2.
3.
4.
5.
6.

Додатак пријави
Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице
Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)
Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију
података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл.
гласник РС“, бр.49/17)
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
Услуге које органи пружа заинтересованим лицима
КРАТАК ОПИС ПОСТУПКА: Решавање по захтеву за коришћење пословног простора у управној згради општине
Савски венац, Кнеза Милоша 69, просторијама месних заједница ГО Савски венац у зградама Улица Поп Лукина
бр.17, Др Александра Костића бр.15, Светозара Марковића бр. 79, Стевана Филиповића бр. 28а, Динарска бр.14,
Васе Пелагића бр. 54, Миленка Веснића бр. 3а и Кнеза Александра Карађорђевића бр.29; и на дргим објектима
датим на коришћење Градској општини Савски венац- Кнеза Милоша 47 и Кнеза Милоша 99
ПРОПИСИ:
• Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град
Београд, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града
Београда”, бр. 78/2014, 96/2014, 43/2015, 52/2015, 81/2015 и 73/2016)
•

Правилник о коришћењу просторија органа општине и месних заједница ГО Савски венац (I-02-65.188/2005)

•

Ценовник изнајмљивања сала у објекту у улици Кнеза Милоша 47 (I-03-06-7.53/2014)

ТОК ПОСТУПКА: Подношење захтева у писменој форми за коришћење пословног простора у горе наведеним
објектима. Након обраде захтева, доставља се обавештење странци о одлуци о коришћењу пословног
простора.
ДОКУМЕНТАЦИЈА : Потребно је доставити захтев у коме се наводе подаци о подносиоцу захтева, разлог
коришћење сале, односно просторије и период коришћења простора. Захтев се подноси на писарницу ГО
Савски венац, радним даном од 7.30 до 15.30
Извештај о раду Одељења за пројекте развоја
Увођење стандарда менаџмента квалитета
На иницијативу начелнице Управе ГО Савски венац уведен је стандард менаџмента квалитета ISO 9001/2015
чиме је омогућена боља организација и продуктивност запослених у управи. Увођење стандарда менаџмента
квалитета ISO 9001 поспешује систематичну и ефикасну примену пословних процедура, законских прописа и
регулатива као и ажурност у реализацији послова у оквиру појединачних организационих јединица у оквиру
општинске управе. Примена ISO стандарда у пракси подржава принципе ЕУ који се односе на транспарентност,
ефикасност, одговорност и посвећену усмереност ка потребама корисника-грађана. Након успешне реализације
и увођења ISO стандарда, ГО Савски венац добила је и званични сертификат.
Побољшање приступачности зграде
У циљу побољшања социјално-економског статуса и других права особа са инвалидитетом, као и њихове што
успешније интеграције у радне и животне процесе, у фебруару 2018. године, потписан је споразум о сарадњи
између Градске општине Савски венац и Националне организације особа са инвалидитетом (НООИС) и пуштена
је у рад лифт платформа намењена особама са инвалидитетом.
На основу Уговора број XI-0 број 404-312/18 започети су радови на реконструкцији лифта и уградњи нове лифт
кабине са сертификатом од овлашћене релевантне установе. По завршеним радовима лифт ће возити до петог
спрата, уместо до четвртог, као раније, а биће повећана и површина лифта, а самим тим и његова
функционалност.
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На првом спрату управне зграде, отворен је „Беби кутак“ у коме родитељи могу дете да пресвуку, нахране или
анимирају док користе услуге Управе. Примећено је да је ''Беби кутак'' постао јако популаран и код родитеља и
код деце.
Инвестициони пројекти
У току године започети су радови на реконструкцији и адаптацији управних зграда у ул. Кнеза Милоша бр. 47 и
69, на чијим фасадама су постојала оштећења.
У оквиру радова на текућем одржавању објеката, у вртићима ''Дуга'' и ''Грофица Олга'' изведени су
керамичарски и молерско фарбарски радови, као и радови на елекроинсталацијама и на водоводним и
канализационим инсталацијама.

Табела: Радови на текућем одржавању основних школа
Назив основне школе
„Војвода Мишић“
„Исидора Секулић“

„Радојка Лакић“

„Војвода Радомир Путник“
„Петар Петровић Његош“

„Стефан Немања“

„Антон Скала“

Врста радова
Молерски и керамичарски радови изведени су у сали за физичко и свлачионици
Спроведено је одржавање видео надзора школе
Паркетарски, молерски и керамичарски радови изведени су у сали за физичко и
свлачионици
Спроведено је одржавање видео надзора школе
Молерски радови изведени су у сали за физичко
Керамичарски радови изведени су у ходницима школе
У свлачионицама је извршена замена водоводних инсталација као и керамичарски
радови
Спроведено је одржавање видео надзора школе
Молерски радови изведени су у учионицама и ходнику на другом спрату
Спроведено је одржавање видео надзора школе
Молерско фарбарски и радови на електроинсталацијама изведени су у кабинету за
физику
Молерско фарбарски радови изведени у школској кухињи
Спроведено је одржавање видео надзора школе
Паркетарски и молерски радови изведени у сали за физичко и свлачионицама
Молерски радови у учионицама на првом спрату
Спроведено је одржавање видео надзора школе
У оквиру текућег одржавања изведена је замена електроинсталација у целом објекту

Урађена је анализа и попуњен је упитник за потребе пројекта „Паметни градови“ у коме учествујемо заједно са
градском управом и општином Врачар и у оквиру којег смо се определи за бесплатно инсталирање софтвера
који ће пружати информације возачима о слободним паркинг местима у најпрометнијем делу општине.
У оквиру пројекта „ЕКО ПАТРОЛА изведени су радови на 69 локација на катастарским парцелама које припадају
граду Београду или општини, као што су:
-

на углу улице Андре Николића и Васе Пелагића - радови на одржавању зелене површине, уклањању
дивље депоније и шибља, обради земљишта и сејању нове траве,
плато и степениште у улици.Ресавској од бр. 80 до 86 - радови на поправци постојећих оштећених
бетонских стаза,
стаза између улица Кронштатске и Уроша Предића - радови на уређењу зелене површине, уклањању
шибља и корова,
стаза у улици Вељка Лукића бр. 6 - радови на поправци оштећених бетонских површина у блоку зграда,
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-

стаза на Малешком брду од Малешке улице до прилаза за аутопут - радови на одржавању зелене
површине око степница, уклањању шибља и мањих депонија.

Изведени су радови на уређењу слободних површина у улицама Славка Ћурувије, Косте Главинића, Ситничкој и
Симе Лозанића, где је постављена опрема за спорт и мобилијар за игру и рекреацију деце.
Спроведена је и услуга осигурања имовине ГО Савски венац. За возила Управе извршена је регистрација,
редован и ванредни сервис и уредно вођење евиденције пређених километара и утрошеног горива, а возачи су
послати на годишњи лекарски преглед.
Као и претходних година, извршена је дистрибуција индустријске соли за грађане ГО Савски венац.
Заштита животне средине
У сарадњи са Комисијом са екологијом Већа ГО Савски венац, израђен је Годишњи оперативни план (ГОП) за
реализацију активности у области животне средине.
Табела - Реализоване активности у оквиру ГОП-а за заштиту животне средине
р.
бр.
1.

Активност

2.

Локална акција „НАЈЗЕЛЕНО
2018“
„Европска
недеља
мобилности“-Дан
без
аутомобила
„European mobility week“
/бициклистичкa тура
Међународни Дан реке Саве

3.

4.
.5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Акција „Сат за нашу планету“

Локална Акција „Сава у
срцу“
„Еколошки
едукативни
триатлон за децу“
Међународни Дан реке
Дунав
Посета
Институту
за
инжењерство
заштите
животне
средине
и
Природњачком музеју у
Новом саду
Посета Центру „Мали Дунав“
Програм „Наставак наше
мале
истраживачке
експедиције дуж савског
слива“
Годишњи
програм
„Заштитимо и сачувајмо
природне ресурсе“
Зелени дани Савског венца

Носилац
активности/реализатор
ГО Савски венац са WWF

Време одржавања

Број учесника
1000

ГО Савски венац

март/финална
манифестација
април-децембар

ГО Савски венац

16.-22. септембар

300

ГО Савски венац, БК Црвена
звезда
ГО Савски венац Републичка
дирекцијом
за
воде
и
удружења
ГО Савски венац

24. септембар

50

јун

250

јун

50

ГО Савски венац са Бео
пројектом
ГО Савски венац Републицка
дирекција за воде и удружења
ГО Савски венац/Маслачак арт

јун

50

јун, јул

100

јул

30

ГО Савски венац
ГО Савски венац, ПОД Театар уз
сарадњу са ПУ Савски венац

јун
јун

40
500

ГО Савски венац

децембар

50

ГО Савски венац

децембар-јануар

150

50
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По захтеву Секретаријата за заштиту животне средине доставили смо стручна мишљења о процени утицаја на
животну средину пројеката постављања станица мобилне телефоније. Урађени су годишњи извештаји за све
врста отпада и унети у еклектронску базу података Агенције за заштиту животне средине. Извршено је
рециклирање отпада насталог у процесу рада Управе.
Табела : Управљање отпадом за период јануар-децембар 2018.године
оператер
ЈКП Градска чистоћа
ЈКП Градска чистоћа
ЈКП Градска чистоћа
СЕТ Рециклажа

врста отпада
папирна и картонска амбалажа
пластична амбалажа
метална амбалажа
отпад од електронских и електричних производа

Количина
1,590 t
0.040 t
0.010 t
0.857 t

У току имплементације Акционог плана од значаја за заштиту животне средине расписана су три јавна конкурса
на којима су победили пројекти „Баш ми прија ова екологија“ „Екоосвешћивање“; „Буди еколошки агент
промене“; „Зелени квиско“, „Заступајмо природу“, „Екологија и нама прија“, „Зелени сусрети за зелену
будућност“ „Напад на отпад“, „ЕКО КВИЗ“, „Човек и природа“ и „Млади еколози“.
У Управној згради у ул. Кнеза Милоша бр. 99 која се греје на угаљ, предузете су мере на прибављању техничких
услова на прикључењу зграде на систем даљинског грејања.
Туризам
У сарадњи са Комисијом за туризам Већа ГО Савски венац реализоване су бројне активности од који је
најрепрезентативнија „Културно-туристичка бициклистичке тура“ која је јединствена у Београду и
карактеристична за нашу општину.
Прва пилот тура „Савска тура-бус-авантура“ обухвата обилазак отвореним аутобусом културно-историјских и
туристичких знаменитости Савског венца у пратњи туристичког водича.
Активност
Трка „Змајевих чамаца“
„Културно-туристичка
бициклистичке тура “
Прва пилот тура „Савска турабус-авантура“, /Дани европске
баштине
„Савско крстарење“, /Дани
европске баштине

Носилац
активности/реализатор
ГО Савски венац, „Dragon
boat” савез и ТОСВ

Време
одржавања
септембар

Број учесника

ГО Савски венац, БК Црвена
звезда, ТОСВ
ГО Савски венац

септембар,
октобар
септембар,
октобар

100

ГО Савски венац

септембар,
октобар

150

100

90

Канцеларија за младе
Едукативне радионице и пројекти/програми обухватили су радионице „Буди полиглота – школа страних језика
2018“ за младе од 15 до 30 година из енглеског и шпанског језика; Организовање бесплатних радионица из ИТ
области у оквиру пројекта „Покрени своју ИТ будућност“ одржаних у фебруару, марту и априлу, са више од 30
учесника у оба пројекта; Организовање припремне наставе из српског језика и математике за основце коју је
похађало 229 ученика са територије ГО Савски венац; реализација бесплатних радионица из сликарства за
младе са територије ГО Савски венац. У сарадњи са компанијом Coca Cola реализована је радионица на тему
„Подршка младима при запошљавању“, којој је присуствовало више од 100 младих.
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У поступку имплементације Локалног акционог плана за младе организовани су програми: припремна настава
за упис у средњу школу, програми за учење страних језика и ИТ области, промоција здравих стилова живота,
безбедност младих, подизање нивоа свести и мотивисање деце и младих, спортски и рекреативни садржаји за
младе.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

а) Одсек за послове писарнице
Послови писарнице се састоје од пријема захтева и других поднесака, класификација захтева и додељивање
бројева, шифрирање предмета за аутоматску обраду података, старање о правилном таксирању примљених
поднесака, здруживање новопримљених поднесака са предметима из текуће архиве, унос и скенирање
предмета у базу информационог система, распоређивање предмета по унутрашњим организационим
јединицама (одељењима и одсецима), штампање доставних књига-листинга, обавештавање странака о фази
поступка по поднетим захтевима, пријем завршених предмета за архивирање, здружења предмета, улагање
предмета у рок и брига о благовременом враћању из рока);
Послови архиве (развођење предмета и њихово улагање у одговарајуће фасцикле, здруживање предмета,
издавање предмета на реверс, обезбеђивање разгледања списа, издавање и оверавање списа предмета који су
саставни део архивске грађе, вођење архивске књиге, организовање излучивања безвредног регистратурског
материјала, старање о правилној примени Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања,
унос и скенирање архивске грађе);
Пријем, усмеравање и пружање услуга грађанима код иницирања поступака у надлежности Управе ГО Савски
венац
Електронску обраду докумената (увид, преузимање, унос или измена података у информационом систему у
складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању у органима државне управе)
Друге послове државне управе у складу са прописима
Радно време са странкама: радним даном од 7:30 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
Шеф одсека Љиља Огњановић: 2061-853
ognjanoviclj@savskivenac.rs
Потребна документација за пријем поднесака:
- зависно од одељења коме се странка обраћа и врсте поднеска, захтев и пратећа документација
- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксамаи
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
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б) Правна помоћ
Пружање правне помоћи грађанима врши се у оквиру Одељења у складу са Одлуком о Управи Градске општине
Савски венац
Радно време са странкама: радним даном од 7:30 до 15:30 часова
Телефон за информације: 2061-729
Канцеларија: број 12, I спрат
Правну помоћ пружа дипломирани правник са положеним правосудним испитом.
Правна помоћ пружа се грађанима са пребивалиштем на територији Градске општине Савски венац и бесплатна
је.
Правну помоћ грађани Савског венца могу да остваре у виду:
1. давања усмених правних савета,
2. састављањем поднесака: тужби, жалби, захтева, предлога, представки и слично
3. састављањем исправа: уговора, завештања, поравнања, пуномоћја и слично
Најчешће тражене информације су везане за оставински поступак, поступак за развод брака, остваривање права
на туђу негу и помоћ, права на издржавање од стране сродника, стамбени проблем, имовинско-правни и сл.

OДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
У Одељењу за грађевинске и комуналне послове формиран је Одсек за послове обједињене процедуре.
У Одељењу се обављају управно-правни послови у којима се одлучује о следећим захтевима:
ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
Издавање грађевинске дозволе
У овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о општем управном поступку,
Закона о становању и одржавању зграда.
Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави:
- локацијске услове
- пројекат за грађевинску дозволу
- извод из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од
стране главног пројектанта
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (доказ о праву својине на земљишту, односно
праву закупа на грађевинском земљишту у општинској својини, односно доказ о праву својине на
објекту ако се изводе радови на надзиђивању постојећег објекта
- други докази происани подзаконским актима којима се ближе уређује садржина и начин издавања
грађевинске дозволе
- доказ о уплати одговарајућих администаративних такси
Грађевинска дозвола се издаје у року од 5 радних дана од дана подношења уредног захтева уз који је поднета
сва неопходна документација. Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, такав захтев
се у истом року одбацује закључком.
Доказ о регулисању односа у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта подноси се уз пријаву
радова, коју инвеститор подноси органу који је издао грађевинску дозволу најкасније 8 дана пре почетка
извођења радова.
Прибављање доказа о праву својине (изузев кад се ради о доказивању својинских права у смислу Закона о
одржавању стамбених зграда) као и прибављање обрачуна доприноса који се плаћају у смислу уређивања
грађевинског земљишта, обавља се по службеној дужности од стране органа надлежног за издавање
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грађевинске дозволе у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконских аката којима је
регулисан поступак обједињене процедуре, а на исти начин се обавља и комуникација са осталим имаоцима
општинских овлашћења чије је учешће неопходно у поступку издавања грађевинске дозволе.
Примљену документацију прегледа извршилац за грађевинске послове и ако је документација са техничке
стране уредна, о томе саставља технички налаз. Предмет затим прегледа извршилац за управно-правне
послове и ако је документација са правне стране уредна саставља о томе налаз и доноси решење.
Током спровођења поступка обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености
формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити испитује веродостојност
докумената које прибавља у тој процедури, већ грађевинску дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у
складу са актима и другим документима из чл.8б. Закона о планирању и изградњи.
Надлежни орган проверава искључиво испуњеност следећих формалних услова:
- надлежност за поступање по захтеву, односно пријави;
- да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити
подносилац захтева односно пријаве;
- да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
- да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона;
- да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
- да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске
дозволе, у складу са издатим локацијским условима.
Жалба на решење о грађевинској дозволи подноси се преко овог органа другостепеном органу Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда, Сектор за другостепени управни
поступак из грађевинске и стамбене области и области грађевинске инспекције
Издавање решења којим се одобрава извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола
У овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о општем управном поступку,
Закона о становању и одржавању зграда.
Решење о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола издаје се инвеститору који уз
захтев за издавање решења достави:
- идејни пројекат урађен у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке
документације према класи и намени објекта, односно технички опис и попис радова на
инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за особе са инвалидитетом
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (доказ о праву својине на земљишту, односно
праву закупа на грађевинском земљишту у општинској својини, односно доказ о праву својине на
објекту ако се изводе радови на надзиђивању постојећег објекта
- други докази прописани подзаконским актима којима се ближе уређује садржина и начин издавања
грађевинске дозволе
- доказ о уређењу односа у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- доказ о уплати одговарајућих администаративних такси
Решење којим се одобрава извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола се издаје у року од 5
дана од дана подношења уредног захтева уз који је поднета сва неопходна документација. Ако нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву, такав захтев се у истом року одбацује закључком.
Надлежни орган одбиће решењем захтев ако је за радове наведене у захтеву потребно издавање грађевинске
дозволе, у року од 8 дана од дана подношења захтева
Прибављање доказа о праву својине (изузев када се ради о доказивању својинских права у смислу Закона о
одржавању стамбених зграда) као и прибављање обрачуна доприноса који се плаћају у смислу уређивања
грађевинског земљишта, обавља се по службеној дужности од стране органа надлежног за издавање решења у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконских аката којима је регулисан поступак
обједињене процедуре, а на исти начин се обавља и комуникација са осталим имаоцима општинских
овлашћења чије је учешће неопходно у поступку издавања грађевинске дозволе.
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Примљену документацију прегледа извршилац за грађевинске послове и ако је документација са техничке
стране уредна, о томе саставља технички извештај. Предмет затим прегледа извршилац за управно-правне
послове и ако је документација са правне стране уредна саставља правни налаз и доноси решење.
Током спровођења поступка обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености
формалних услова издавања одобрења за извођење радова и не упушта се у оцену техничке документације,
нити испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ решење издаје, а пријаву радова
потврђује, у складу са актима и другим документима из чл.8б. Закона о планирању и изградњи.
Надлежни орган проверава искључиво испуњеност следећих формалних услова:
- надлежност за поступање по захтеву, односно пријави;
- да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити
подносилац захтева односно пријаве;
- да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
- да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона;
- да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
Жалба на решење подноси се преко овог органа другостепеном органу- Секретаријату за инспекцијске послове,
Сектор за другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију Градске
управе града Београда.
Издавање употребне дозволе
У овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о општем управном поступку.
Уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже се:
- фотокопија правноснажне грађевинске дозволе
- извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са
предлогом да се може издати употребна дозвола
- пројекат за извођење или пројекат изведеног стања
- елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта
- елаборат геодетских радова за подземне инсталације
- сертификат о енергетским својствима објекта ако је за објекат прописана обавеза прибављања
сертификата о енергетским својствима
Употребна дозвола се издаје у року од 5 радних дана од дана подношења уредног захтева уз који је поднета сва
неопходна документација. Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, такав захтев се
у истом року одбацује закључком.
По пријему захтева приложену документацију прегледа извршилац за грађевинске послове и ако је
документација са техничке стране уредна, о томе саставља технички налаз. Предмет затим прегледа извршилац
за управно-правне послове и ако је документација са правне стране уредна саставља правни налаз и доноси
решење.
Током спровођења поступка обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености
формалних услова издавања употребне дозволе и не упушта се у оцену техничке документације, нити испитује
веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ решење издаје, у складу са актима и другим
документима из чл.8б. Закона о планирању и изградњи.
Надлежни орган проверава искључиво испуњеност следећих формалних услова:
- надлежност за поступање по захтеву;
- да ли је подносилац захтева лице које, у складу са овим законом може бити подносилац захтева;
- да ли захтев садржи све прописане податке;
- да ли је уз захтев приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима
донетим на основу овог закона;
- да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;

74
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

Жалба на решење подноси се преко овог органа другостепеном органу- Секретаријату за инспекцијске послове,
Сектор за другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију Градске
управе града Београда
Београда
Издавање уверења о спецификацији посебних делова зграде
У овом поступку примењује се Закона о општем управном поступку.
Странка која може да буде правно или физичко лице подноси захтев у писменој форми.
Уз захтев се подноси:
- Правноснажна грађевинска и употребна дозвола за предметни објекат и све измене дозволе (уколико
постоје), оверену оригиналним печатом Историјског архива града Београда, са одговарајућим
записником о извршеном техничком прегледу за предметни објекат-део објекта,
- Оверена архивска документација из Историјског архива града Београда (извод из архитектонскограђевинског пројекта: ситуација, основа предметне етаже објекта са видним пројектанским печатом и
одговарајућим табелама са уписаном наменом и површинама свих просторија објекта, као и сва остала
неопходна документација из које је могуће утврдити намену и површину посебних делова предметног
објекта).
Извршилац за грађевинске послове прегледа достављену документацију и ако је документација са техничке
стране уредна, о томе саставља технички налаз. Након тога извршилац за управно правне послове податке из
техничког налаза преноси у форму уверења.
У случају да нису испуњени услови за издавање уверења обавештава странку о томе.
Одређивање броја посебног физичког дела зграде
У овом поступку примењује се Закон о општем управном поступку.
Странка која може да буде правно или физичко лице подноси захтев у писменој форми.
Уз захтев се подноси:
- правноснажна грађевинска дозвола
- правноснажна употребна дозвола на основу којих је предметни стан изграђен и дозвољена његова
употреба
- Списак власника становау згради издат од ЈП „Градско стамбено“,
- Основ стицања стана (купопродајни уговор, уговор о откупу, уговор о поклону и др.),
- Доказ о плаћеним таксама.
Уколико је приложена сва потребна документација, извршилац за управно-правне послове шаље упит
надлежној Служби за катастар непокретности у циљу информисања о већ постојећим бројевима посебних
делова тог објекта и прибавља потпуни лист непокретности. Затим, поступајући извршици за грађевинске и
управно-правне послове излазе на лице места и након извршеног увиђаја на терену састављају записник о
утврђивању броја стана - пословног простора, на основу којег извршилац за управно-правне послове израђује
уверење.
Жалба на решење подноси се преко овог органа другостепеном органу- Секретаријату за инспекцијске послове,
Сектор за другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију Градске
управе града Београда.
Издавање одобрења за постављање балон хале спортске намене
У овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о општем управном поступку и
Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда.
Странка подноси попуњени и потписани захтев на писарници општине и уз захтев прилаже:
- доказ о праву својине, односно праву коришћења или праву закупа на грађевинском земљишту
(власнички лист, односно лист непокретности, копија плана парцеле, уговор о закупу, решење
надлежног органа о утврђивању права коришћења земљишта);
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-

доказ да је закуподавац сагласан са постављањем балон сале на закупљеном земљишту;
информација о локацији;
техничка документација у три примерка:
o главни пројекат балон-сале припремљен у складу са законом којим се уређује изградња
објеката и важећим стандардима и прописима,
o изјаву одговорног пројектанта одговарајуће струке да је техничка документација припремљена у
складу са важећим прописима и стандардима,
o услове и сагласност надлежне организације за заштиту културних добара када се балон-сала
налази у заштићеној околини непокретног културног добра или добра које ужива претходну
заштиту,
доказ о уплати административних такси.
Примљену документацију прегледа извршилац за грађевинске послове и ако је документација са техничке
стране уредна, о томе саставља технички налаз. Предмет затим прегледа извршилац за управно-правне
послове и ако је документација са правне стране уредна саставља правни налаз и доноси решење.
Жалба на решење којим се одлучује о захтеву за постављање балон- хале подноси се Већу градске општине у
року од 15 дана од дана достављања решења
Издавање одобрења за коришћење балон хале спортске намене
У овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о општем управном поступку и
Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда.
Странка подноси попуњени и потписани захтев на писарници општине и уз захтев прилаже:
- одобрење за постављање балон хале
- доказ о уплати административних такси
Одобрење за коришћење балон-хале издаје надлежни орган по поступку за утврђивање подобности објекта за
употребу предвиђеном законом којим се уређује изградња објеката, у року од 8 дана од дана достављања акта
о подобности објекта за употребу.

Вођење електронске евиденције о предметима који се обрађују у оквиру поступка обједињене процедуре
У овом Одсеку води се електронска евиденција о свим примљеним предметима као и о току и исходу тих
поступака.
Додатна посебна евиденција се води о предметима који се решавају по правилима обједињене процедуре у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.
Решења и закључци донети у оквиру поступака обједињене процедуре, објављују се на сајту Градске општине
Савски венац.

КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање привремених објеката – киоска
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о постављању привремених објеката на територији града
Београда, Правилника о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киоска који се постављају на
територији градске општине Врачар, Савски венац и Стари град, Закона о општем управном поступку и Плана
постављања привремених објеката који се доноси на период од пет година.
Одлуком о условима и начину постављања привремених објеката на општинским површинама, прописано је да
се место за постављање привремених објеката, њихов број, тип, величина, намена и услови коришћења
одређује Планом постављања привремених објеката, који доноси Скупштина Градске општине Савски венац.
По усвајању Плана, корисник локације се одређује на основу јавног конкурса који расписује Комисија Градске
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општине. Заинтересовани грађани приликом јављања на конкурс прилажу документацију која је одређена
условима конкурса. Комисија за привремене објекте прегледа поднете пријаве и приложену документацију и
уколико је пријава уредна доноси одлуку о избору корисника. Учесници у конкурсу имају право приговора
Већу градске општине на одлуку о избору. Када одлука Комисије постане коначна Комисија предлаже
надлежном Одељењу да донесе решење.
Одељење доноси решење о попстављању привременог објекта са важношћу до трајања важности плана.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу - Већу градске општине Савски венац.
Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање привремених објеката - башти
угоститељских објеката (отвореног типа)
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града
Београда и Закона о општем управном поступку.
Странка је правно лице или предузетник и подноси захтев у писменој форми.
Уз захтев се подноси:
- фотокопија решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности
- фотокопија акта пореске управе за пореско - идентификациони број - ПИБ
- катастарска парцела
- фотокопија доказа о правном основу коришћења пословног објекта
- изјава подносиоца захтева да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави потребне
сагласности на техничку документацију у његово име и за његов рачун са доказима о плаћеним
трошковима за њихово прибављање, потписана и оверена печатом привредног субјекта,
- техничка документација у 6 примерака, коју чине:
o графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њене димензије- волумен и положај у
односу на: елементе јавне површине (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште општинског градског
превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.); опрему јавне површине (клупа, жардињера,
ђубријера); привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни
објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над општинском површином), који је израђен
од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације.
Графички приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:500 и детаљног приказа у
размери 1:100;
o пројекат баште израђен од лица које поседује лиценцу дипл. инж. саобраћаја и дипл. инж. архитектуре –
одговорног пројектанта у складу са наменом површине на којој се башта поставља и садржи:
- графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који
је чине у размери 1:50 – 1:100;
- приказ елемената баште (цртеж фотографија и проспект);
- технички опис елемената баште и начин монтаже;
- пројекат прикључка на електроводове у случају загревања електричном енергијом и када се за расвету
баште не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта;
- пројекат ТНГ (течног нафтног гаса) инсталације, када је то условљено обезбеђивањем заштите од
пожара.
У зависности од захтева, поред наведене докуметације, подноси се и следећа документација:
- писмена сагласност Скупштине зграде, односно власника станова и пословног простора зграде ако се
башта поставља испред зграде и излази из нивоа и дужине угоститељског објекта, како је то прописано
Одлуком;
- писмена сагласност субјекта који управља површином на коју се башта поставља;
- писмена сагласност власника, односно корисника простора испред којег се башта поставља;
- сагласности организационих јединица Градске управе града Београда и организације којој је та
површина поверена на управљање, коришћење и одржавање.
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Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и уколико је захтев
уредан, упућује га на сагласност надлежним службама ради прибављања потребних сагласности. По приспећу
свих потребних сагласности израђује се решење.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу-Већу градске општине Савски венац.
Подносиоцу захтева коме је већ издато одобрење за постављање баште у складу са одредбама Одлуке, може
се на његов захтев издати одобрење за поновно постављање истоветне баште, када се прибавља потврда о
даљем важењу сагласности надлежних установа и власника односно корисника површине на коју се поставља.

Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање привремених објеката Забавних паркова, циркуса, спортских објеката и других привремених објеката за игру деце и рекреацију
грађана.
У овом поступку примењују се одредбе члана 19. Одлуке о постављању привремених објеката на територији
града Београда и Закона о општем управном поступку.
Странка подноси захтев у писменој форми. Уз захтев се подноси:
- решење о упису привредног субјекта у регистар, који води Агенција за привредне регистре
- решење или други акт о одређивању матичног и ПИБ броја
- саглсаност власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља, користи
или одржава површину на којој се привремени објекат поставља и
- сагласности организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове урбанизма,
организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове саобраћаја, надлежног
завода за заштиту споменика културе када се привремени објекат поставља на парцели културног добра
и његове заштићене околине, односно на парцели добра које ужива претходну заштиту или се налази у
просторно културно-историјској целини, односно целини која ужива претходну заштиту и организације
којој је та површина поверена на управљање, коришћење и одржавање, на техничку документацију.
- техничку документацију, коју чине: опис места постављања са наменом површине на којој се налази;
технички опис привременог објекта и његов изглед; графички приказ места постављања са уцртаним
привременим објектом и објектима у непосредном окружењу у размери 1:100 или 1:200 и фотографски
приказ површине на којој се постављање врши.
Техничка документација за постављање спортских објеката и других привремених објеката за игру деце и
рекреацију грађана мора бити припремљена од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта
архитектонске струке и лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне
сигнализације.
Одобрењем се одређује место, површина, период коришћења, време рада, посебни услови уређивања и
одржавања у току коришћења објеката, елементи ових објеката, приказ њиховог размештаја, као и обавеза
довођења те површине у првобитно стање по престанку коришћења.
Одобрење се доноси за одређени период у току године, или за текућу годину.
Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и уколико је захтев
уредан, упућује га на сагласност надлежним службама ради прибављања потребних сагласности. По приспећу
свих потребних сагласности израђује се решење.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу - Већу градске општине Савски венац.
Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање тезги и других покретних
привремених објеката по спроведеном конкурсу за постављање покретних привремних објеката
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објекатана
територији града Београда, Правилника о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама тезги које се
постављају на територији градске општине Врачар, Савски венац и Стари град и Закона о општем управном
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поступку и Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на општинским површинама у
Београду – подручје општине Савски венац, са роком важења од пет година .
Покретни објекат у смислу ове одлуке је:
- тезга
- апарат за сладолед, као самостални објекат,
- конзерватор за сладолед, као самостални објекат,
- апарат за кокице, кестен, кукуруз и слично,
- расхладна витрина за продају освежавајућих напитака,
- аутомати за продају робе на мало и пружање услуга (банкомати, аутомат за продају штампе, напитака,
кондиторских производа и сл.),
- -други покретни објекти за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга.
Корисник , који може бити правно и физичко лице регистровано за обављање одређене делатности, одређује
се конкурсом који расписује Комисија градске општине на основу Плана постављања наведених објеката, који
је јаван и објављује се у дневном листу. Заинтересовани грађани приликом јављања на конкурс прилажу
документацију која је одређена условима конкурса.
Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и уколико је захтев
уредан израђује решење.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу-Већу градске општине Савски венац.
Издавање решења за постављање конзерватора за сладолед , расхладне витрине и других покретних
објеката за продају уз малопродајни објекат на другој површини, и за време одржавање вашара, сајмова,
изложби и традиционалних манифестација
У овом поступку примењује се одредба члана 24. Става 2. и 3. Одлуке о постављању тезги и других покретних
привремених објекатана територији града Београда и Закона о општем управном поступку.
Односи се на издавање одобрења за оне покретне привремене објекте који нису обухваћени постојећим
Планом, јер се постављају на другим површинама, уз прибављену сагласност организационе јединице Градске
управе града Београда надлежне за послове саобраћаја и организације којој је та површина поверена на
управљање, коришћење и одржавање.
Странка подноси захтев у писменој форми. Уз захтев се подноси:
- решење о упису привредног субјекта у регистар, који води Агенција за привредне регистре
- решење или други акт о одређивању матичног броја и ПИБ броја,
- доказ о основу коришћења малопродајног објекта,
- техничку документацију у 6 примерака која се састоји од техничког описа покретног објекта и приказа
његовог изгледа, графичког приказа места постављања са уцртаним покретним објектом и објектима у
непосредном окружењу у размери 1:50 или 1:100 или 1:200 са фотографским приказом површине на
коју се постављање врши, припремљену од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта и
која је оверена од стране организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове
саобраћаја и Завода за заштиту споменика културе гтрада Београда и других субјеката који дају
сагласност у шест примерака.
Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и уколико је захтев
уредан, упућује га Секретаријату за саобраћај и другим и организацијама којим је та површина поверена на
управљање, коришћење и одржавање ради прибављања потребне сагласности. По приспећу сагласности
израђује се решење.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу - Већу градске општине Савски венац.

Издавање решења за постављање средства за оглашавање површине до 2 м2
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о оглашавању на територији града Београда и Правилника о
типу, величини, условима и поступку за постављање објеката исредстава за оглашавање на територији града
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Београда и односи се на објекте, односно средства за оглашавање на површини која није јавна, а видљива је са
јавне површине и користи се за оглашавање постављањем објекта, односно средстава за оглашавање чија је
површина мања од 2m².
Странка подноси захтев у писменој форми. Уз захтев се подноси:
- извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;
- фотокопија акта пореске управе за пореско идентификациони број ПИБ број;
- документација која га легитимише као власника/корисника, односно сагласност власника/корисника
објекта или друге површине на коју се поставља средство за оглашавање;
- пројекат средстава за оглашавање у 4 примерка који израђује овлашћена пројектна организација и који
је прописано комплетиран и запечаћен са потврдом и извештајем о извршеној техничкој контроли
(Пројекат садржи технички опис, техничке цртеже, статички прорачун и доказ носивости и стабилности
одговарајућег конструктивног решења носача средстава за оглашавање са детаљима монтаже носача
средства на објекат и монтаже средстава за оглашавање на носач и пројекат електроинсталација за
осветљена или просветљена средства за оглашавање, са описом начина промене рекламног садржаја и
замене расветних тела) и скицу средства за оглашавање са садржајем и техничким описом постављања
истог,
- електроенергетску сагласност на пројекат, ако се захтев подноси за осветљено или просветљено
средство за оглашавање;
- сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда у случајевима када се средство,
односно објекат, поставља у зони заштите културно историјске целине или на заштићени објекат и друге
сагласности у зависности од типа и места постављања (органа надлежног за противпожарну заштиту и
др.)
Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и уколико је захтев
уредан, а није потребно прибавити наведене сагласности, израђује решење.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу - Већу градске општине Савски венац.
Подносиоцу захтева коме је већ издато одобрење за постављање средства за оглашавање у складу са
одредбама Одлуке, може се на његов захтев издати одобрење за поновно постављање истоветног средства за
оглашавање, када се прибавља потврда о даљем важењу сагласности надлежних установа и сагласност
власника, односно корисника површине на коју се поставља..
Издавање решења за оглашавање путем паноа који носи физичко лице и средства за оглашавање које
физичко лице носи и/или дели из руке
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о оглашавању на територији града Београда и члана 13.
Правилника о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на
територији града Београда.
Уз захтев се подноси:
- извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;
- скицу паноа , односно летка са цртежом и текстом који се оглашава;
- траса кретања, димензије паноа, летак или опис другог средства које физичко лице дели из руке, места
задржавања, односно стајања и временски период у коме се врши оглашавање;
- доказ о плаћеној административној такси.
Дозвола за оглашавање из става 1. овог члана садржи: услове и време на које се издаје (трасу кретања,
димензије паноа, места задржавања, односно стајања и временски период у коме се врши оглашавање.
Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и уколико је захтев
уредан, израђује решење.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу - Већу градске општине Савски венац.
Издавање решења за сечу и орезивање стабала
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У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих
површина.
Странка, која може бити правно или физичко лице, подноси захтев у писменој форми. Уз захтев се подноси:
- доказ о праву власништва одн. корисништва на земљишту на којем се стабло налази , будући да
уређење и одржавање јавних зелених површина обављају правна и физичка лица која непосредно
користе те површине или којима су оне поверене на управљање, уређење и одржавање.
Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и уколико је захтев
уредан, упућује га стручној комисији Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда ради
прибављања сагласности. По приспећу сагласности израђује се решење.
За сечу и орезивање стабала на површинама у приватном власништву, захтеви се подносе ЈКП „Зеленило
Београд“ - Сектору одржавања зелених површина , Мали Калемегдан бр.8, на даљу надлежност, будући да
Комисија за давање сагласности о уклањању стабала са јавне зелене површине при Секретаријату за
комуналне и стамбене послове, не поступа по захтевима који се односе на сечу стабала на површинама у
приватном власништву, сходно Одлци о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
(``Сл.лист града Београда`` бр. 12/2001 ...35/2015), којом је прописано које површине спадају у јавне зелене
површине.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу-Већу градске општине Савски венац.
Примерак коначног решења доставља се ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“ које поступа по наведеном решењу.
Издавање решења за постављање објеката и опреме на јавним површинама и површинама у јавном
коришћењу
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о комуналном реду, на следећим објектима:
- Наменски монтажни објекат је мањи монтажни објекат привременог карактера за потребе
обезбеђивања објеката амбасада, односно конзуларних представништава, објеката државних органа и
других објеката јавне намене (чуварска кућица и слични објекат у функцији обављања послова
обезбеђења) односно за потребе обављања делатности општинских комуналних предузећа
(терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, опреме и сл.).
- Жардињере и друге посуда за биљне засаде,
- Клупе и сличне објекте намењени седењу
- Монтажно демонтажни објекат за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација
(трибине, позорнице и слично) и
- Поштански сандучићи, телефонске говорнице и соларни пуњачи.
Странка подноси захтев у писaној форми. Уз захтев се подноси:
- Решење о упису привредног субјекта у регистар, који води Агенција за привредне регистре,
- Решење или други акт о одређивању матичног и ПИБ броја,
- Писмена сагласност власника, односно корисника простора испред којег се објекат поставља.
- Фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од
стране лица које поседује одговрајућу лиценцу, у зависности од намене површине на коју се објекта
поставља, приказ објекта са техничким описом и фотографским или графичким приказом, у 5
примерака.
Сагласности организационих јединица Градске управе града Београда и организације којој је та површина
поверена на управљање, коришћење и одржавање, прибавља се уз допис Одељења за грађевинске и
комуналне послове Управе градске општине Савски венац.
Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и уколико је захтев
уредан, упућује га на сагласност надлежним службама ради прибављања потребних сагласности. По приспећу
свих потребних сагласности израђује се решење.
Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу - Већу градске општине Савски венац.
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11.

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Преглед података о пруженим услугама Одељења за друштвене делатности за 2016, 2017. и 2018. годину

Укупан
број
предме
та у
раду
у
извешт
ајном
период
у

Укупно
примљених предмета
у периоду од 01.01. до 06.09.2018.

Укупно
архивираних предмета
у периоду од 01.01. до 06.09.2018.

175

3

управн
и

вануправн
и

пресеље
ње

управн
и

вануправ
ни

пресељењ
е

125

50

2

0

3

0

Укупан
број
предме
та у
раду
у
извешт
ајном
период
у

Укупно
примљених предмета
у периоду од 01.01. до 31.12.2017.

Укупно
архивираних предмета
у периоду од 01.01. до 31.12.2017.

337

294

управн
и

вануправн
и

пресеље
ње

управн
и

вануправ
ни

пресељењ
е

72

265

9

76

218

10
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Активни
на дан
06.09.201
8.

58

Активни
на дан
31.12.201
7.

10

укупан
број
предме
та у
раду
у
извешт
ајном
период
у

Укупно
примљених предмета
у периоду од 01.01. до 31.12.2016.

Укупно
архивираних предмета
у периоду од 01.01. до 31.12.2016.

400

428

Активни
на дан
31.12.201
6.

70
управн
и

вануправн
и

пресеље
ње

управн
и

вануправ
ни

пресељењ
е

81

319

11

76

352

10
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Преглед података о пруженим услугама Одељења за инспрекцијске послове и извршења
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА
Одељење за инспекцијске послове и извршења се састоји од Одсека комуналне инспекције и Групе послова за извршење. Радно време Одељења је
од 7:30 до 15:30 часова. У дане државних и верских празника организују се накнадна дежурства комуналних инспектора. Грађани подносе пријаве на
писарници или путем телефонског позива на телефон 011/2061-782 а у електронском облику на e-mail Беоком-а, који прослеђује пријаве комуналним
инспекторима.
Kонтакт e-mail Одељења за инспекцијске послове и извршења : inspekcija@savskivenac.rs.
Табела - Број предмета примљених у 2017. години

Укупно

Бесправна
градња

Градња по
дозволи

Комунална
инспекција

Група за извршења

1232

458

123

499

152

Из 2016. године пренето је:

-

Одсек грађевинске инспекције 513 предмета,
Одсек комуналне инспекције 148 предмета и
Група за извршења 89 предмета.
Комунална инспекција

Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора у свим областима везаним за комунални ред и обављање комуналних делатности. О
свим предузетим мерама и поступцима комунални инспектори воде електронску евиденцију, обавезни су да сачине месечни извештај о раду, а збирни
извештај о раду Одсека сваког месеца се прослеђује Секретаријату за инспекцијске послове града Београда.
Табела – Упоредни преглед предмета комуналне инспекције у 2016. и 2017. години

Година

Укупно
предмета

2016.

582

2017.

499

Упоређивањем података из 2016. године и 2017. године, може се закључити да је Одсек комуналне инспекције појачавајући инспекцијски надзор
успео да уведе комунални ред. Ово посебно што је и најновија законска регулатива, а посебно Закон о инспекцијском надзору, омогућио превентивно
деловање комуналних инспектора на терену.
Укупан број предмета у раду Одсека комуналне инспекције у 2017. години био је 647 предмета (148 + 499), а са истеком године у раду је остао 41
предмет.
По основу издатих прекршајних налога наплаћено је укупно 65.000,00 динара.
Грађевинска инспекција
И протекле године је, као и у 2016. години, велики број поступака бесправне градње вођен за раније изграђене објекте без грађевинске дозволе који
су у употреби, јер је Законом о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“, бр. 96/15) прописано да грађевинска инспекција доноси решење о уклањању објекта, а
да се поступак извршења решења, односно рушења објекта, спроводи тек по правоснажно окончаном поступку озакоњења.
Табела - Упоредни преглед предмета грађевинске инспекције у 2016. и 2017. години
Укупно
предмета

Бесправна градња

Градња
по
дозволи

2016.

596

467

129

2017

581

458

123

Година

Укупан број примљених предмета у 2017. години, у Одсеку грађевинске инспекције је остао је приближан броју предмета примљених у 2016. години,
што се и види у табеларном приказу.
Укупан број предмета у раду Одсека грађевинске инспекције у 2017. години био је 1094 предмета (513 + 581), а са истеком године у раду је остало 80
предмета.
У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката решено је 183 предмета, који су прослеђени Секретаријату за послове легализације објеката
града Београда, на надлежност и даље поступање.
На територији ГО Савски венац спроводи се пројекат „Београд на води“, где је Одсек грађевинске инспекције завшио вођење свих управних
поступака за прву и другу фазу овог пројекта а реализација друге фазе се спроводи у сарадњи са градом Београдом.
У првој половини године започети су и окончани поступци инспекцијског надзора према објектима који су уклоњени због пројекта „Славија“, а у
другој половини године спроведени су поступци инспекцијског надзора према објектима који се налазе у зони изградње нове Сењачке пијаце.
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Грађевински инспектори су поступили по свим налозима за достављање информација које су добили од републичког грађевинског инспектора и
грађевинских инспектора Секретаријата за инспекцијске послове града Београда, који су овлашћени да врше надзор над радом грађевинских инспектора
градске општине и предузму законом предвиђене мере против њих уколико утврде да нису поступали у складу са својим правима, дужностима и
овлашћењима, а даље мере нису предузимане, јер нису утврђене неправилности.

Група за извршења
Група послова за извршење је у току 2017. године имала више активности на организовању послова извршења ван предвиђеног Плана и Програма
извршења за 2017. годину, обзиром да се на територији Градске општине Савски венац реализују веома важни пројекти уређења јавних површина, а чија
реализација је условљена уклањањем привремених објеката.
Група за извршења спровела је поступак извршења 6 решења грађевинских инспектора, 97 решења комуналних инспектора, 1 решење грађевинских
инспектора за пројекат „Београд на води“, као и 1 решење Одељења за имовинско-правне и стамбене послове – исељењем бесправно усељеног лица.
Табела - Упоредни преглед предмета Групе за извршења у 2016. и 2017. години
Година

Укупно
предмета

2016.

86

2017

152

Укупан број предмета у раду Групе за извршења у 2017. години био је 241 предмет (89 + 152), а са истеком године у раду је остало 60 предмета.
У табелама су приказани подаци о спроведеним извршењима у 2017. години
2017. ГОДИНА – ГРАЂЕВИНСКИ
Редни
број

Број решења
које се
извршава

Адреса на којој се налази
објекат

Датум
извршења

Напомена

1

356-118/17

Бул. Ослобођења-Катићева

12.06.2017.

извршио сам

2

356-110/16

Бул.Ослобођења-Катићева

12.06.2017.

извршио сам

3

356-182/16

Косте Главинића 3

05.09.2017.

извршио сам
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4

356-133/16

5

356-318/17

6

356-113/16

Мајора Јагодића 2а

19.10.2017.

извршио сам

Вишеградска 6

24.10.2017.

извршио сам

Баје Пивљанина 83

24.11.2017.

извршио сам

2017. ГОДИНА - КОМУНАЛНИ
Редни
број

Број решења које
се извршава

Адреса на којој се налази
објекат

Датум
извршења

Напомена

1

355-219/15

Андре Николића 1-3

14.02.2017.

извршио сам

2

355-478/15

Карађорђева бб

15.03.2017.

извршио сам

3

355-445/15

Александра Глишића 2

11.04.2017.

извршио сам

4

355-251/15

Бул. Војводе Мишића 33

31.03.2017.

извршио сам

5

355-738/15

Карађорђева 69

03.05.2017.

извршио сам

6

355-2140/13

Милоша Поцерца 21

10.04.2017.

извршио сам

7

355-750/15

Југ Богданова 6

07.02.2017.

извршио сам

8

355-126/15

Савски трг 3

28.03.2017.

извршио сам

9

355-428/15

Крупањска 10

04.05.2017.

извршио сам

10

355-380/15

Бул.К.А.Карађорђевића

31.03.2017.

извршио сам

11

355-381/16

Адмирала Гепрата 8

28.03.2017.

извршио сам

12

355-78/16

Краља Милутина 51

01.03.2017.

извршио сам

13

355-4/16

Бирчанинова 44

01.03.2017.

извршио сам

14

355-27/16

Југ Богданова бб

09.03.2017.

извршио сам

15

355-825/15

Дурмиторска 3а

23.03.2017.

извршио сам

16

355-202/16

Делиградска 1

22.02.2017.

извршио сам

17

355-108/16

Савски трг 2

28.03.2017.

извршио сам

18

355-221/16

Сарајевска 14

07.02.2017.

извршио сам

19

355-220/16

Вишеградска 6

07.02.2017.

извршио сам

20

355-213/16

Светозара Марковића 48

22.02.2017.

извршио сам

21

355-227/16

Милоша Поцерца 5

01.03.2017.

извршио сам
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22

355-297/16

Пастерова 14б

01.03.2017.

извршио сам

23

355-204/16

Словенска 2

03.03.2017.

извршио сам

24

355-183/16

Мостарска петља

03.03.2017.

извршио сам

25

355-56/16

Дурмиторска 3

23.03.2017.

извршио сам

26

355-252/16

Делиградска 15

22.02.2017.

извршио сам

27

355-211/16

Светозара Марковића 43

22.02.2017.

извршио сам

28

355-734/15

Вул.В. Мишића 37

14.02.2017.

извршио сам

29

355-791/15

Бирчанинова 4а

11.09.2017.

извршио сам

30

355-323/15

Ветерничка 10

06.12.2017.

извршио сам

31

355-182/16

Гаврила Принципа 3

15.03.2017.

извршио сам

32

355-86/16

Сарајевска 81

23.03.2017.

извршио сам

33

355-193/16

Сарајевска 43

23.03.2017.

извршио сам

34

355-313/16

Васе Пелагића 48

14.02.2017.

извршио сам

35

355-281/16

Љутице Богдана 24

14.02.2017.

извршио сам

36

355-254/16

Светозара Марковића 72

09.03.2017.

извршио сам

37

355-230/16

Трг Славија

15.05.2017.

извршио сам

38

355-411/16

Гаврила Принципа 35

15.03.2017.

извршио сам

39

355-408/16

Вишеградска 6

07.03.2017.

извршио сам

40

355-409/16

Вишеградска 6

07.03.2017.

извршио сам

41

355-374/16

Карађорђева 73

15.03.2017.

извршио сам

42

355-552/16

Железничка 4

30.01.2017.

извршио сам

43

355-1028/14

Краља Вукашина бб

03.08.2017.

извршио сам

44

355-29/17

Милована Глишића бб

11.02.2017.

принудно

45

355-30/17

Бул.В. Путника бб

12.02.2017.

принудно

46

355-565/16

Каменичка 6

12.09.2017.

извршио сам

47

355-574/46

Бошка Петровића 5

08.12.2017.

извршио сам

48

355-25/17

Карађорђева 91

13.12.2017.

извршио сам

49

355-69/17

Војислава Вучковића 24

17.05.2017.

извршио сам

50

355-91/17

Б.В. Мишића 33

01.08.2017.

принудно
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51

355-209/17

Бул. Ослобођења 18а

01.11.2017.

извршио сам

52

355-583/17

Југ Богданова 10

15.12.2017.

извршио сам

53

355-105/17

Гаврила Принципа 22

01.11.2017.

извршио сам

54

355-111/17

Козјачка 7

06.11.2017.

извршио сам

55

355-110/17

Славија

18.12.2017.

извршио сам

56

355-114/17

Пастерова-Др Суботића

18.12.2017.

извршио сам

57

355-142/17

Карађорђева 91

07.12.2017.

извршио сам

58

355-89/17

Бранкова 1

25.12.2017.

извршио сам

59

355-88/17

Бранкова 1

25.12.2017.

извршио сам

60

355-170/17

Сарајевска 81

20.12.2017.

извршио сам

61

355-207/17

Југ Богданова 2

25.12.2017.

извршио сам

62

355-208/17

Југ Богданова 2

25.12.2017.

извршио сам

63

355-171/17

Сарајевска 55

03.11.2017.

извршио сам

64

355-155/17

Бирчанинова 39

21.07.2017

извршио сам

65

355-191/17

Карађорђева 73

07.11.2017.

извршио сам

66

355-190/17

Карађорђева 75

07.11.2017.

извршио сам

67

355-227/17

Вишеградска 6

19.07.2017.

извршио сам

68

355-113/17

Бул.К.А.Карађорђевића

25.12.2017.

извршио сам

69

355-85/17

Мајора Јагодића бб

06.12.2017.

извршио сам

70

355-195/17

К. Милана и К.Милутина

18.12.2017.

извршио сам

71

355-35/17

Тиршова и Катићева

05.12.2017.

извршио сам

72

355-168/17

Хајдук В. венац 4

20.12.2017.

извршио сам

73

355-92/17

Гаврила Принципа 46

14.12.2017.

извршио сам

74

355-76/17

Коче Поповића 9

13.12.2017.

извршио сам

75

355-79/17

Бранков плато бб

11.12.2017.

извршио сам

76

355-157/17

Светозара Марковића 43

20.12.2017.

извршио сам

77

355-109/17

Делиградска 27

20.12.2017.

извршио сам

78

355-162/17

В. Гаћиновића 2ц

12.12.2017.

извршио сам

79

355-219/17

Немањина и К.Милутина

20.12.2017.

извршио сам
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80

355-123/17

Сењачка 1а

25.07.2017.

извршио сам

81

355-205/17

Васе Пелагића 48

18.12.2017.

извршио сам

82

355-203/17

Косте Главинића

18.12.2017.

извршио сам

83

355-251/17

Немањина 1-3

20.12.2017.

извршио сам

84

355-253/17

Хајдук Вељков венац 10

14.12.2017.

извршио сам

85

355-233/17

Карађорђева 46

13.12.2017.

извршио сам

86

355-275/17

Светозара Марковића 83

02.11.2017.

извршио сам

87

355-277/17

Сарајевска 43

05.12.2017.

извршио сам

88

355-281/17

Светозара Марковића 48

20.12.2017.

извршио сам

89

355-311/17

Бирчанинова 28б

15.12.2017.

извршио сам

90

355-312/17

Бирчанинова 28б

15.12.2017.

извршио сам

91

355-313/17

Бирчанинова 28б

15.12.2017.

извршио сам

92

355-302/17

Руска бб

08.12.2017.

извршио сам

93

355-140/17

Железничка 2

02.11.2017.

извршио сам

94

355-355/17

Сарајевска 17

07.12.2017.

извршио сам

95

355-337/17

Косте Главинића 3а

08.12.2017.

извршио сам

96

355-367/17

Бирчанинова 19

05.12.2017.

извршио сам

97

355-338/17

Сарајевска 55

14.12.2017.

извршио сам

2016. ГОДИНА – „БЕОГРАД НА ВОДИ“
Редни
број
1

Редни
број

Број решења које
се извршава
356-383/16

Број решења које
се извршава

Адреса на којој се налази
објекат
Железничка 4

Датум
извршења
09.06.2017.

2017. ГОДИНЕ- ИСЕЉЕЊА
Адреса на којој се налази
Датум
објекат
извршења

Напомена
извршио сам

Напомена
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1
2
3
4

По истеку рока од два месеца
Захтев одбачен

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Донесени закључци о дозволи
извршења
Извршење спроведено
принудним путем

Број поднетих
жалби
Од чега

17
18
19
20

353
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

360
0
745
47
792
742
17
15
55
2
696
8
774
18
4
0
4
0
0
0

46
0
8
33
41
12
6
18
1
3
11
1
36
5
0
0
0
0
0
0

465
0
13
9
22
9
2
11
1
0
12
0
22
0
0
0
0
0
0
0

0
766
90
856
763
25
44
57
5
719
9
832
24
4
0
4
0
0
0
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ПРИМЕДБЕ

Свега извршених предмета у
извештајном периоду

16

Свега жалби у извештајном
периоду

Првостепена одлука замењена

Број предмета решених у извештајном периоду

Жалба одбачена

Број нерешених предмета на крају
извештајног периода

С обзиром на решење захтева

Укупно решених предмета у
извештајном периоду

20.07.2017.

Поступак обустављен

С обзиром на рок

Захтев усвојен

Лазара Сочице 12

Захтев одбојен

У року од два месеца

5

У року од месец дана

360-43/17

Укупан број предмета у извештајном
периоду

Број активираних предмета у току
извештајног периода

Број предмета примљених у току
извештајног периода

Број нерешених предмета пренетих у
извештајни период

Класа предмета

1
извршио сам

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Решавање првостепених управних предмета за период 01.01.2018-01.09.2018.

Број административних
извршења

21

1
2
3
4

По истеку рока од два месеца
Захтев одбачен

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Донесени закључци о дозволи
извршења
Извршење спроведено
принудним путем

Број поднетих
жалби
Од чега

17
18
19
20

351
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

352
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

355
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

360
0
567
8
575
331
5
29
29
0
308
2
365
210
0
0
0
0
1
0

46
0
28
29
57
25
0
27
3
5
22
2
52
5
0
0
0
0
0
0

465
0
5
13
18
11
2
12
3
5
8
0
25
0
0
0
0
0
0
0

0
600
53
653
367
7
68
35
10
338
4
442
211
0
0
0
0
1
0

92
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.
ПРИМЕДБЕ

Свега извршених предмета у
извештајном периоду

16

Свега жалби у извештајном
периоду

Првостепена одлука замењена

Број предмета решених у извештајном периоду

Жалба одбачена

Број нерешених предмета на крају
извештајног периода

С обзиром на решење захтева

Укупно решених предмета у
извештајном периоду

Поступак обустављен

Захтев усвојен

С обзиром на рок

Захтев одбојен

У року од два месеца

5

У року од месец дана

Укупан број предмета у извештајном
периоду

Број активираних предмета у току
извештајног периода

Број предмета примљених у току
извештајног периода

Број нерешених предмета пренетих у
извештајни период

Класа предмета

Решавање првостепених управних предмета за период 01.01.2017-01.01.2018.

Број административних
извршења

21

Преглед података о пруженим услугама Одељења за друштвене делатности 2018. годину (до 21.03.2018)

Обједињена процедура (Е-дозволе)
Табела 1. - Преглед издатих грађевинских дозвола
Врста захтева
Начин решавања
Број
Подношење захтева за
издавање грађевинске
дозволе

Захтев одбачен

12

Захтев усвојен

14

УКУПНО

26

Одељење након провере испуњености формалних услова, поступа по захтеву тако што одбије или одбаци захтев за издавање грађевинске дозволе.

Табела 2. - Преглед издатих усаглашених захтева за издавање грађевинских дозвола
Врста захтева
Начин решавања
Број
Подношење усаглашеног
захтева за издавање
грађевинске дозволе

Захтев одбачен

3

Захтев усвојен

5

УКУПНО

8

Уколико Одељење утврди да захтев не испуњава формалне услове, такав захтев одбацује, те подносилац захтева подноси усаглашени захтев за
издавање грађевинске дозволе.
Под усаглашеним захтевом сматра се захтев који је поднет након предходно одбаченог захтева закључком због формалних недостатака. Ако подносилац
захтева поднесе усаглашени захтев у року од 30 дана од дана објављивања закључка о одбацивању на интернет страници овог органа управе, нема обавезу
плаћања административне таксе и осталих накнада.
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Табела 3. - Преглед издатих решења за измену грађевинских дозвола
Врста захтева
Начин решавања
Број
Подношење захтева за
измену грађевинске
дозволе

Захтев одбачен

6

Захтев усвојен

3

УКУПНО

9

Сходно члану 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017),
подноси се захтев за измену грађевинске дозволе и у зависности од испуњености формалних услова, захтев се усваја или одбацује.

Табела 4. - Преглед издатих усаглашених решења за измену грађевинских дозвола
Врста захтева
Подношење усаглашеног
захтева за измену
грађевинске дозволе

Начин решавања

Број

Захтев одбачен

3

Захтев усвојен

1

УКУПНО

4

Након отклањања недостатака, подноси се усаглашени захтев за издавање решења о измени грађевинске дозволе.
Под усаглашеним захтевом сматра се захтев који је поднет након предходно одбаченог захтева закључком због формалних недостатака. Ако подносилац
захтева поднесе усаглашени захтев у року од 30 дана од дана објављивања закључка о одбацивању на интернет страници овог органа управе, нема обавезу
плаћања административне таксе и осталих накнада.
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Табела 5. - Преглед издатих решења за извођење радова за које се не издаје
грађевинска дозвола већ одобрење за извођење радова (члан 145)
Врста захтева
Начин решавања
Број
Подношење захтева за
издавање решења о
одобрењу извођења радова
(члан 145. Закона о
планирању и изградњи)

Захтев одбачен

82

Захтев усвојен

79

УКУПНО

161

Одељење након провере испуњености формалних услова, поступа по захтеву тако што одбије или одбаци захтев за издавање решења за извођење
радова за које се не издаје грађевинска дозвола.

Табела 6. - Преглед издатих решења за усаглашене захтеве за које се не издаје грађевинска дозвола већ одобрење за извођење радова (члан 145)
Врста захтева
Подношење усаглашеног
захтева за издавање
решења о одобрењу
извођења радова

Начин решавања

Број

Захтев одбачен

11

Захтев усвојен

33

УКУПНО

44

Уколико Одељење утврди да захтев не испуњава формалне услове, такав захтев одбацује, те подносилац захтева подноси усаглашени захтев за
издавање решења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.
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Под усаглашеним захтевом сматра се захтев који је поднет након предходно одбаченог захтева закључком због формалних недостатака. Ако подносилац
захтева поднесе усаглашени захтев у року од 30 дана од дана објављивања закључка о одбацивању на интернет страници овог органа управе, нема обавезу
плаћања административне таксе и осталих накнада.
Табела 7. - Преглед издатих решења за употребну дозволу
Врста захтева
Начин решавања
Број
Подношење захтева за
издавање употребне
дозволе

Захтев одбачен

20

Захтев усвојен

4

УКУПНО

24

Одељење након провере испуњености формалних услова, поступа по захтеву тако што одбије или одбаци захтев за издавање решења за употребну
дозволу.
Табела 8. - Преглед издатих решења усаглашених захтева за издавање употребне дозволе
Врста захтева

Подношење усаглашеног захтева
за издавање употребне дозволе

Начин решавања

Број

Захтев одбачен

7

Захтев усвојен

9

УКУПНО

16

Уколико Одељење утврди да захтев не испуњава формалне услове, такав захтев одбацује, те подносилац захтева подноси усаглашени захтев за
издавање решења за употребну дозволу.
Под усаглашеним захтевом сматра се захтев који је поднет након предходно одбаченог захтева закључком због формалних недостатака. Ако подносилац
захтева поднесе усаглашени захтев у року од 30 дана од дана објављивања закључка о одбацивању на интернет страници овог органа управе, нема обавезу
плаћања административне таксе и осталих накнада.
Табела 9. - Преглед издатих пријава завршетка израде темеља
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Врста захтева
Подношење пријаве
завршетка израде темеља

Начин решавања

Број

Захтев одбачен

5

Захтев усвојен

11

УКУПНО

16

Надлежни орган без одлагања потврђује пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу, осим ако је подносилац у пријави навео податке
који нису у складу са подацима из грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона на основу којих се гради, те такав захтев усваја или одбацује.

Табела 10. - Преглед издатих пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
Врста захтева
Начин решавања
Број
Подношење пријаве
завршетка објекта у
конструктивном смислу

Захтев одбачен

3

Захтев усвојен

10

УКУПНО

13

Надлежни орган без одлагања потврђује пријем изјаве о завршетку изјаве темеља, осим ако је подносилац у пријави навео податке који нису у складу са
подацима из грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона на основу којих се гради, те такав захтев усваја или одбацује.

Табела 11 - Преглед издатих пријава радова
Врста захтева
Начин решавања
Број
Захтев одбачен

37

Захтев усвојен

50

Подношење пријаве радова

97
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

УКУПНО

87

Обавеза сваког инвеститора је да поднесе пријаву радова у складу са издатом грађевинском дозволом или решењем у складу са чл. 145. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009- 145/2014), те у зависности од испуњености формалних услова, ово Одељење поступа по захтеву тако
што одбије или одбаци захтев.

Табела 12 - Табела осталих захтева грађана по којима је ово Одељење поступало
(Е-дозволе).
Број извршених
Врста захтева
захтева
Достављање техничке документације у погледу мера заштите од
пожара

3

Достављање техничке документације у погледу мера заштите од
пожара на основу усаглашеног захтева

1

Подношење захтева за издавање локацијских услова

15

Подношење захтева за остале поступке (одустанак, клаузула
правноснажности, исправка техничке грешке и сл.)

85

Подношење захтева за прикључење на комуналну и другу
инфраструктуру

31

Упис права својине и издавање решења о кућном броју

9

УКУПНО

144
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СЕДНИЦЕ ВЕЋА

50

ОБРАЂЕНЕ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ
РЕД

151

ПОДАЦИ O РАДУ
РЕШЕЊА

46

ОДЛУКЕ

28

ЗАКЉУЧЦИ

22

ИЗВЕШТАЈИ

13

ПРАВИЛНИЦИ

10

ИНФОРМАЦИЈЕ

3

ЈАВНИ ПОЗИВИ

2

ПРОГРАМИ

2

ПЛАНОВИ

2
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СПОРАЗУМ

1

КОДЕКС

1

ЦЕНОВНИК

1

МЕМОРАНДУМ

1

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018.

Врста
предмета

број
седница

тачке
дневног
реда

записници

предлози и
акти

одборничка
питања

СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ

6

44

6

44

9

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА, КАДРОВСКА И МАНДАТНА ПИТАЊА
ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018.

Скупштинско тело

тачке
број
дневног
седница
реда

решења

извештаји о
престанку потврђивању
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КОМИСИЈА ЗА
АДМИНИСТРАТИВНА,
КАДРОВСКА И
МАНДАТНА ПИТАЊА

24

55

мандата

мандата

1

1

49

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018.

Скупштинско тело

КОМИСИЈА ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ, БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ

број
седница

4

тачке
дневног
реда

14

мишљења

позитивна

негативна

6

0
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12.

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Скупштина Градске општине Савски венац, на 23.седници одржаној дана 06.06.2019.године, на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о обиму средстава за вршење послова
Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно Градским општинама у 2019. години (Службени лист града Београда“, број 9/19 ) и члана 17.
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела je следећу

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2019 годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од 674.251.492 динара.
Обим средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2019 годину износи 517.742.169 динара и исказан је у ставу jедан овог члана.
Овај обим представља збир средстава опредељених Одлуком о изменама и допунама одлуке обиму средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и
примања који припадају Граду, односно Градским општинама у 2019 години (Службени лист Града Београда“, број 9/19) у износу 517.742.169 динара.
У ставу један, исказана су и средства осталих извора ( 07, 12, ) у укупном износу 3.259.500 динара. Такође у овом ставу су исказана и пренета средства из ранијих година (извор 13) у
износу 153.249.823 динара.

Члан 2.
У буџетску резерву издваја се 3.100.000 динара.
Члан 3.

Укупан износ средстава буџета , који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ДКЦ „Мајдан“ и „Туристичка организација Савски венац“ исказани
су у посебном делу буџета.
Члан 4.
Буџет Градске општине Савски венац за 2019.годину састоји се од :
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ОПИС
1

Економска
класификација

Средства буџета
(извор 01)

Средства буџета
(остали извори)

2

3

4

Укупна
средства

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

(3+7+8+9)

517.742.169

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (A)

7

517.742.169

517.742.169

A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

7

517.742.169

517.742.169

711

261.979.018

261.979.018

- Порез на зараде

711110

257.979.018

257.979.018

- Порез на приходе од самосталних делатности

711120

4.000.000

4.000.000

713

154.463.151

154.463.151

- Порез на имовину

713

126.163.151

126.163.151

- Апсолутна права

713

28.300.000

28.300.000

714

32.200.000

32.200.000

714

32.200.000

32.200.000

741

9.000.000

9.000.000

741100

9.000.000

9.000.000

742

48.000.000

48.000.000

Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг

742151

35.000.000

35.000.000

- Приходи од општинских административних такси

742251

3.000.000

3.000.000

Накнаде за уређење грађевинског земљишта

742253

10.000.000

10.000.000

743

100.000

100.000

743353

100.000

100.000

745

8.000.000

8.000.000

745151

8.000.000

8.000.000

772

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1. Порез на доходак

2. Порез на имовину

3. Порез на добра и услуге
- Локалне комуналне таксе
4. Приходи од имовине
- Камате
5. Приходи од продаје добара и услуга

-

6. Новчане казне и одузета имовинска корист
- Приходи од мандатних казни
7. Мешовити и неодређени приходи
- Остали приходи у корист нивоа општине
8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ
1. Донације и трансфери

156.509.323

674.251.492

73

259.500

259.500

733

259.500

259.500

220.000

220.000

- Текући трансфери од Града (извор 07)
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- Други текући трансфе. од Репуб.нивоу општине (извор 07)
ПРИМАЊА

(3+8+9)

39.500

39.500

156.249.823

156.249.823

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)

81

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)
-Отплата стамбених кредита

92

3.000.000

3.000.000

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)

321

153.249.823

153.249.823

156.509.323

674.251.492

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

(4+5+6)

517.742.169

4

465.862.169

578.441.492

1.1. Расходи за запослене

41

206.280.000

206.280.000

1.2. Коришћење роба и услуга

42

207.441.169

1.3 Казне за кашњење

44

100.000

100.000

1.4. Донације, дотације и трансфери

46

15.760.000

15.760.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

2.686.000

5.536.526

8.222.526

1.6. Остали расходи

48+49

33.595.000

40.373.146

73.968.146

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

51.880.000

40.930.000

92.810.000

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

0

0

0

1. Примања по основу отплате кредита

92

0

3.000.000

3.000.000

2. Износ датих кредита

62

0

92-62

0

3.000.000

3.000.000

517.742.169

674.251.492

-156.509.323

508.742.169

674.151.492

-165.409.323

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V

3.259.500

-156.509.323

-153.249.823

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - VI) = - V

3.259.500

153.249.823

156.509.323

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

66.669.651

274.110.820

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС
ДАТИХ КРЕДИТА( 1-2)

IV. РАЗЛИКА (1-2)

V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ
Примарни дефицит -суфицит

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

0

Укупни фискални резултат
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Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 156.509.323 динара, обезбеђена су из пренетих средстава из предходне године и планираних примања по
основу отплате кредита.

Члан 5.
Укупни приходи и примања буџе та планирају се у следећим износима:

Ек. клас.

ПРИХОДИ

71

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Средства буџет

711111 Порез на зараде

257.979.018

711120 Порез на приходе од самосталних делатности
713120 Порез на имовину

126.163.151

713423 Порез на пренос апсолутних права

28.300.000

714500 Локалне комуналне таксе

32.200.000

СВЕГА 71 :
73

74

4.000.000

448.642.169

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина

220.000

733152 Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина
СВЕГА 73 :

39.500
259.500

ДРУГИ ПРИХОДИ
741151 Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака

9.000.000

742253 Накнаде за уређење грађевинског земљишта

10.000.000

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист нивоа општина

35.000.000

742251 Општинске административне таксе
743353 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина
745151 Остали приходи у корист нивоа општина
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3.000.000
100.000
8.000.000

СВЕГА 74 :
77

65.100.000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
772114 Меморандумске ставке за рефундације расхода буџета из предходне године
СВЕГА 77 :

92

4.000.000
4.000.000

Примања од продаје финансијске имовине
921651

321

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина

3.000.000

СВЕГА 92:

3.000.000

Пренета средства из претходне године

153.249.823

УКУПНИ ПРИХОДИ:

674.251.492
Члан 6.

Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су и распоређени су у следећим износима:

Ек.клас.

ОПИС

Средства буџета

4

Текући расходи

41

Расходи за запослене

206.280.000

411

Плате, додаци и накнаде запослених

166.497.512

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

6.350.000

414

Социјална давања запосленима

3.193.488

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.000.000
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29.239.000

42

Коришћење услуга и роба

274.110.820

421

Стални трошкови

34.794.000

422

Трошкови путовања

40.820.000

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

11.450.000

425

Текуће поправке и одржавање

58.830.820

426

Материјал

44

Пратећи трошкови задуживања

444

Пратећи трошкови задуживања

46

Донације дотације и трансфери

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Дотације Републици по закону

47

Социјално осигурање и социјална заштита

8.222.526

472

Накнаде за социјалну заштиту

8.222.526

48

Остали расходи

73.868.146

481

Дотације невладиним организацијама

30.590.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

11.905.000

483

Новчане казне и пенали

31.373.146

49

Средства резерве

3.100.000

499

Средства резерве

3.100.000

119.486.000

8.730.000
100.000
100.000
15.760.000
0
15.760.000

49911

Стална резерва

100.000

49912

Текућа резерва

3.000.000

5

Издаци за нефинансијску имовину

92.810.000

51

Основна средства

92.810.000

511

Зграде и грађевински објекти

88.080.000

512

Машине и опрема

3.500.000

515

Нематеријална имовина

1.230.000
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Укупни расходи:

674.251.492
Члан 7.

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

5.822.526.

090

Социјална заштита некласификованом на другом месту

7.450.000

110

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

130

Опште услуге

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

330

Судови

410
473

Општи економски и комерцијални послови
Туризам

490

Економски послови некласификовани на другом месту

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

15.241.000

810

Услуге рекреације и спорта

12.540.000

820

Услуге културе

50.519.000

912

Основно образовање

76.700.000

50.295.000
138.390.820
100.000
20.060.000
260.623.146
31.230.000
5.280.000

УКУПНО

674.251.492

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2019 годину у износу од 674.251.492 динара распоређују се по корисницима – носиоцима раздела и глава, према
програмима, програмским активностима и пројектима, економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.
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1
2101
2101-0001
110
411

412

423

465

481

2
2101

Позиција одлуке о буџету
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Политички систем локалне самоуправе
Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате по основу цене рада
Плата по осн це рада
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо
Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед б
Накнада за време привремене спречености
Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нер
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигу
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Накнаде цлановима управних и надзорних одбора и ко
Накнаде чл управних, надзорних одбора и комисија
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације по закону
Остале текуће дотације по закону
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације политичким странкама
Дотације политичким странкама
Укупно за функцију 110
Укупно за програмску активност 2101-0001
Укупно за програм 2101
Укупно за раздео 1
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК
Политички систем локалне самоуправе

0
9.525.000,00
9.525.000,00
9.525.000,00
4.220.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
70.000,00
70.000,00
150.000,00
150.000,00
800.000,00
800.000,00
695.000,00
490.000,00
490.000,00
205.000,00
205.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
9.525.000,00
9.525.000,00
9.525.000,00
9.525.000,00
0
40.770.000,00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Укупна средства

Средства из осталих
извора

План извор 01

Економска класификација

функција

Програмска активност

Глава

Раздео

ПОСЕБАН ДЕО

0
9.525.000,00
9.525.000,00
9.525.000,00
4.220.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
70.000,00
70.000,00
150.000,00
150.000,00
800.000,00
800.000,00
695.000,00
490.000,00
490.000,00
205.000,00
205.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
9.525.000,00
9.525.000,00
9.525.000,00
9.525.000,00
0
40.770.000,00

2101-0002
110
411

412

422

423

465

Функционисање извршних органа ГО
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате по основу цене рада
Плата по осн це рада
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо
Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед б
Накнада за време привремене спречености
Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нер
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигу
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови дневница (исхране) на службеном путу
Трошкови дневница (исхране) на службеном
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион
Трошкови смештаја на службеном путу
Трошкови смештаја на службеном путу
Накнада за употребу сопственог возила
Накнада за употребу сопственог аута
Трошкови дневница за службени пут у иностранство
Трошкови дневница за службени пут у инос
Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а
Трошкови превоза за службени пут у иност
Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство
Трошкови смештаја на службеном путу у ин
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Накнаде цлановима управних и надзорних одбора и ко
Накнада члановима управних,надзорних одбора и комисија
Репрезентација
Репрезентација
Репрезентација-Међународна сарадња
Поклони
Поклони
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације по закону
Остале текуће дотације по закону
Укупно за функцију 110
Укупно за програмску активност 2101-0002
Укупно за програм 2101

40.770.000,00
40.770.000,00
28.200.000,00
23.300.000,00
23.300.000,00
800.000,00
800.000,00
150.000,00
150.000,00
3.950.000,00
3.950.000,00
4.920.000,00
3.450.000,00
3.450.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
570.000,00
570.000,00
350.000,00
350.000,00
3.700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.100.000,00
1.200.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
40.770.000,00
40.770.000,00
40.770.000,00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40.770.000,00
40.770.000,00
28.200.000,00
23.300.000,00
23.300.000,00
800.000,00
800.000,00
150.000,00
150.000,00
3.950.000,00
3.950.000,00
4.920.000,00
3.450.000,00
3.450.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
570.000,00
570.000,00
350.000,00
350.000,00
3.700.000,00
700.000,00
700.000,00
2.100.000,00
1.200.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
40.770.000,00
40.770.000,00
40.770.000,00

3
401
0401-0001
560
423

424

481

602
0602-0001
90
472

130
425

Укупно за раздео 2
OПШТИНСКА УПРАВА
Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине-некласификована на другом месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале опште услуге
Остале опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Услуге очувања животне средине
Услуге очувања животне средине
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институција
Укупно за функцију 560
Укупно за програмску активност 0401-0001
Укупно за програм 0401
Опште услуге локалне самоуправе
Функ локалне самоуправе и градских општина
Социјална заштита некласификована на другом месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Накнаде из буџета у случају смрти
Нак из бу у сл смрти
Укупно за функцију 090
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда
Остале услуг и материја за текће попр и
Механичке поправке
Механичке поправке
Поправке електричне и електронске опреме
Поправке електричне и електронске опреме
Лимарски радови на возилима
Лимарски радови на возилима
Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај
Остале поправке и одржавање опреме за с
Рачунарска опрема
Рачунарска опрема
Опрема за комуникацију
Опрема за комуникацију
Опрема за домаћинство и угоститељство
Опрема за домаћинство и угоститељство
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед
Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност
Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме

40.770.000,00
0
5.241.000,00
5.241.000,00
5.241.000,00
1.041.000,00
1.041.000,00
1.041.000,00
0
0
0
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
5.241.000,00
5.241.000,00
5.241.000,00
264.910.000,00
261.310.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
59.380.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0
0
0
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0
0
0
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
122.023.146,00
121.023.146,00
0
0
0
0
0
59.250.000,00
10.120.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
410.000,00
410.000,00
1.570.000,00
1.570.000,00
430.000,00
430.000,00
400.000,00
400.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
490.000,00
490.000,00
110.000,00
110.000,00
600.000,00
600.000,00
60.000,00

40.770.000,00
0
15.241.000,00
15.241.000,00
15.241.000,00
1.041.000,00
1.041.000,00
1.041.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
15.241.000,00
15.241.000,00
15.241.000,00
386.933.146,00
382.333.146,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
118.630.000,00
10.120.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
410.000,00
410.000,00
1.570.000,00
1.570.000,00
430.000,00
430.000,00
400.000,00
400.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
490.000,00
490.000,00
110.000,00
110.000,00
600.000,00
600.000,00
60.000,00

426

482

511

512

515

Тек поправке и одржа произв, моторне, не
МАТЕРИЈАЛ
Канцеларијски материјал
Канцеларијски материјал
Расходи за радну униформу
ХТЗ опрема
ХТЗ опрема
Цвеће и зеленило
Цвеће и зеленило
Стручна литература за редовне потребе запослених
Стручна литература за редовне потребе за
Бензин
Бензин
Производи за чишћење
Производи за чишћење
Пића
Пића
Потрошни материјал
Потрошни материјал
Резервни делови
Резервни делови
Алат и инвентар
Алат и инвентар
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Порез на услуге
Порез на услуге
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Канцеларијске зграде и пословни простор
Капит одр посл згр и посл простора
Пројектна документација
Пројектна документација
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Намештај
Намештај
Рачунарска опрема
Рачунарска опрема
Електронска опрема
Електронска опрема
Фотографска опрема
Фотофрафска опрема
Опрема за домаћинство
Опрема за домаћинство
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Лиценце

0
7.800.000,00
1.820.000,00
1.820.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
800.000,00
800.000,00
200.000,00
200.000,00
450.000,00
450.000,00
0
0
0
51.580.000,00
50.500.000,00
50.500.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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60.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.350.000,00
9.350.000,00
9.350.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
0
0
2.050.000,00
600.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
830.000,00
830.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
1.230.000,00
1.230.000,00

60.000,00
7.800.000,00
1.820.000,00
1.820.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
800.000,00
800.000,00
200.000,00
200.000,00
450.000,00
450.000,00
9.350.000,00
9.350.000,00
9.350.000,00
88.080.000,00
87.000.000,00
87.000.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
2.050.000,00
600.000,00
600.000,00
400.000,00
400.000,00
830.000,00
830.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
1.230.000,00
1.230.000,00

180
444

410
411

412

413

414

416

421

Лиценце
Укупно за функцију 130
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Казне за кашњење
Казне за кашњење
Укупно за функцију 180
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате по основу цене рада
Плата по осн це рада
Дод за рад ду од прв
Додатак за рад дужи од пуног радног времена
Додатак за рад ноћу
Додатак за рад ноћу
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо
Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед б
Накнада за време привремене спречености
Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нер
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигу
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање
НАКНАДЕ У НАТУРИ
Превоз на посао и са посла (маркица)
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Отпремнина приликом одласка у пензију
Отпремнина приликом одласка у пензију
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор
Помоћ у случају смрти запосленог или чла
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по
Помоћ у медицинском лечењу запосл. или
Остале помоћи запосленим радницима
Остале помоћи запосленим радницима
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
Јубиларне награде
Јубиларне награде
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета
Трошкови платног промета
Услуге за електричну енергију

0
59.380.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
196.030.000,00
105.356.000,00
81.056.000,00
81.056.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
300.000,00
300.000,00
5.800.000,00
5.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
15.100.000,00
15.100.000,00
18.764.000,00
13.130.000,00
13.130.000,00
5.634.000,00
5.634.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
600.000,00
600.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
26.670.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
9.000.000,00
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1.230.000,00
59.250.000,00
0
0
0
0
0
61.493.146,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.230.000,00
118.630.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
257.523.146,00
105.356.000,00
81.056.000,00
81.056.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
300.000,00
300.000,00
5.800.000,00
5.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
15.100.000,00
15.100.000,00
18.764.000,00
13.130.000,00
13.130.000,00
5.634.000,00
5.634.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
600.000,00
600.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
26.670.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
9.000.000,00

422

Услуге за електричну енергију
Природни гас
Природни гас
Угаљ
Угаљ
Дрво
Дрво
Централно грејање
Централно грејање
Услуге водовода и канализације
Услуге водовода и канализације
Дератизација
Услуге дератизације
Одвоз отпада
Одвоз отпада
Телефон, телекс и телефакс
Телефон, телекс и телефакс
Интернет и слично
Интернет и слично
Услуге мобилног телефона
Услуге мобилног телефона
Пошта
Пошта
Осигурање зграда
Осигурање зграда
Осигурање возила
Осигурање возила
Осигурање запослених у случају несреће на раду
Осигурање запослених у случају несреће
Здравствено осигурање запослених
Здравствено осигурање запослених
Остали непоменути трошкови
Остали непоменути трошкови
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион
Трошкови превоза на службеном путу у зем
Трошкови смештаја на службеном путу
Трошкови смештаја на службеном путу
Такси превоз
Таxи превоз
Таxи превоз
Трошкови дневница за службени пут у иностранство
Трошкови дневница за службени пут у инос
Трошкови превоза за службени пут у иностранство
Трошкови превоза за службени пут у иност

9.000.000,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
50.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
700.000,00
700.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
600.000,00
600.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
420.000,00
420.000,00
450.000,00
450.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
200.000,00
200.000,00
330.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
0
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00

114
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220.000,00
0
0
0
0
220.000,00
0
220.000,00
0
0
0
0

9.000.000,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
50.000,00
4.700.000,00
4.700.000,00
700.000,00
700.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
600.000,00
600.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
420.000,00
420.000,00
450.000,00
450.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
200.000,00
200.000,00
550.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
30.000,00
220.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00

423

465

482

483

490
423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале компјутерске услуге
Остале компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге образовања и усавршавања запосл
Котизација за семинаре
Котизација за семинаре
Издаци за стручне испите
Издаци за стручне испите
Часописа
Услуге штампања часописа
Остале услуге штампања
Остале услуге штампања
Услуге информисања јавности
Услуге информисања јавности
Објављивање тендера и информативних огласа
Објављивање тендера и информативних ог
Медијске услуге радија и телевизије
Медијске услуге радија и телевизије
Остале стручне услуге
Остале стручне услуге
Остале опште услуге
Остале опште услуге
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације по закону
Остале текуће дотације по закону
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Регистрација возила
Регистрација возила
Остали порези
Остали порези
Судске таксе
Судске таксе
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
Новчане казне и пенали по решењу судова
Новчане казне и пенали по решењу судова
Новчане казне и пенали по решењу судова
Укупно за функцију 410
Економски послови некласификовани на другом месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале услуге штампања
Oстале услуге штампања-Изабери будућност
Остале стручне услуге
Остале стручне услуге-Изабери будућност
Репрезентација

24.810.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
1.460.000,00
1.460.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
700.000,00
700.000,00
800.000,00
800.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.100.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
800.000,00
800.000,00
0
0
0
0
196.030.000,00
5.000.000,00
0
0
0
0
0
0
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30.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.273.146,00
31.273.146,00
28.273.146,00
3.000.000,00
61.493.146,00
280.000,00
280.000,00
40.000,00
40.000,00
133.200,00
133.200,00
106.800,00

54.810.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
1.460.000,00
1.460.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
700.000,00
700.000,00
800.000,00
800.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.100.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
800.000,00
800.000,00
31.273.146,00
31.273.146,00
28.273.146,00
3.000.000,00
257.523.146,00
5.280.000,00
280.000,00
40.000,00
40.000,00
133.200,00
133.200,00
106.800,00

481

0602-0006
130
424

0602-0009
410
499

0602-0010
410
499

0602-0014
130
423

901
0901-0001
70
472

Репрезентација-Изабери будућност
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институцијама
Укупно за функцију 490
Укупно за програмску активност 0602-0001
Инспекцијски послови
Опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Остале специјализоване услуге
Остале специјализоване услуге
Укупно за функцију 130
Укупно за програмску активност 0602-0006
Текућа буџетска резерва
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
Средства резерве
Текућа резерва
Текућа резерва
Укупно за функцију 410
Укупно за програмску активност 0602-0009
Стална буџетска резерва
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
Средства резерве
Стална резерва
Стална резерва
Укупно за функцију 410
Укупно за програмску активност 0602-0010
Управљање ванредним ситуацијама
Опште услуге
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале стручне услуге
Остале стручне услуге
Укупно за функцију 130
Укупно за програмску активност 0602-0014
Укупно за програм 0602
Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Накнаде за становање и живот (из Буџета)
Накнаде за становање и живот из буџета
Једнократна помоћ
Једнократна помоћ
Укупно за функцију 070
Укупно за програмску активност 0901-0001

0
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
261.310.000,00
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
264.910.000,00
6.936.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
286.000,00
0
0
286.000,00
286.000,00
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106.800,00
0
0
0
280.000,00
121.023.146,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122.023.146,00
5.536.526,00
5.536.526,00
5.536.526,00
5.536.526,00
4.642.026,00
4.642.026,00
894.500,00
894.500,00
5.536.526,00
5.536.526,00

106.800,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.280.000,00
382.333.146,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
386.933.146,00
12.472.526,00
5.822.526,00
5.822.526,00
5.822.526,00
4.928.026,00
4.928.026,00
894.500,00
894.500,00
5.822.526,00
5.822.526,00

0901-0003
90
481

0901-0007
90
423

481

1102
1102-0009
130
424

425

1201
1201-0002
820
423

425

481

Подршка социо-хуманитарним организацијама
Социјална заштита некласификована на другом месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институција
Укупно за функцију 090
Укупно за програмску активност 0901-0003
Подршка старим лицима
Социјална заштита некласификована на другом месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале опште услуге
Остале опште услуге
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институција
Укупно за функцију 090
Укупно за програмску активност 0901-0007
Укупно за програм 0901
Комуналне делатности
Остале комуналне услуге
Опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Геодетске услуге
Геодетске услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање осталих објеката
Тек попр. и одрж ост објек "Узм рн и победи"
Текуће поправке и одржавање осталих обј.
Укупно за функцију 130
Укупно за програмску активност 1102-0009
Укупно за програм 1102
Развој културе и информисања
Јачање културне продукције и уметн стваралаштва
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале стручне услуге
Остале стручне услуге
Остале опште услуге
Остале опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање осталих објеката
Текуће поправке и одржавање осталих обј
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институција

5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
6.936.000,00
14.250.000,00
14.250.000,00
14.250.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
13.800.000,00
13.800.000,00
0
13.800.000,00
14.250.000,00
14.250.000,00
14.250.000,00
8.990.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
6.500.000,00
400.000,00
400.000,00
6.100.000,00
6.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.536.526,00
4.010.820,00
4.010.820,00
4.010.820,00
0
0
0
4.010.820,00
4.010.820,00
2.714.529,00
1.296.291,00
4.010.820,00
4.010.820,00
4.010.820,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
5.450.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
12.472.526,00
18.260.820,00
18.260.820,00
18.260.820,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
17.810.820,00
17.810.820,00
2.714.529,00
15.096.291,00
18.260.820,00
18.260.820,00
18.260.820,00
8.990.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
6.500.000,00
400.000,00
400.000,00
6.100.000,00
6.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00

1201-0003
820
423

472

482

1301
1301-0001
810
423

425

481

1502
1502-0002
473
423

2002

Укупно за функцију 820
Укупно за програмску активност 1201-0002
Унапређење систе очув и пред културно истор. наслеђа
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале стручне услуге
Остале стучне услуге
Остале опште услуге
Остале опште услуге
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Накнаде из буџета за културу
Накнаде из буџета за културу
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Остали порези
Остали порези
Укупно за функцију 820
Укупно за програмску активност 1201-0003
Укупно за програм 1201
Развој спорта и омладине
Подршка лок спорт орган,удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале стручне услуге
Остале стручне услуге-лекарски прегледи
Остале опште услуге
Остале опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање осталих објеката
Текуће поправке и одржавање осталих обј
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институција
Укупно за функцију 810
Укупно за програмску активност 1301-0001
Укупно за програм 1301
Развој туризма
Туристичка промоција
Туризам
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале опште услуге
Остале опште услуге
Укупно за функцију 473
Укупно за програмску активност 1502-0002
Укупно за програм 1502
Основно образовање и васпитање

8.500.000,00
8.500.000,00
490.000,00
490.000,00
365.000,00
300.000,00
300.000,00
65.000,00
65.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
490.000,00
490.000,00
8.990.000,00
9.540.000,00
9.540.000,00
9.540.000,00
550.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
0
0
0
8.990.000,00
8.990.000,00
8.990.000,00
9.540.000,00
9.540.000,00
9.540.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
70.711.169,00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0
0
0
0
0
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0
0
0
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.988.831,00

8.500.000,00
8.500.000,00
490.000,00
490.000,00
365.000,00
300.000,00
300.000,00
65.000,00
65.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
490.000,00
490.000,00
8.990.000,00
12.540.000,00
12.540.000,00
12.540.000,00
550.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
8.990.000,00
8.990.000,00
8.990.000,00
12.540.000,00
12.540.000,00
12.540.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
76.700.000,00

2002-0001
912
422

423

425

472

2002-1015
912
422

423

481

3.1.
1201
1201-0001
820
411

412

Функционисање основних школа
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Превоз ученика
Превоз уценика
Трошкови путовања ученика - такмичења
Превоз ученика на републичка и међународна такмичења
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Остале стручне услуге
Остале стручне услуге
Поклони
Репрезентација- поклони
Остале опште услуге
Остале опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање осталих објеката
Текуће поправке и одржавање осталих обј
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Исхрана и смештај ученика
Исхрана и смештај ученика
Укупно за функцију 912
Укупно за програмску активност 2002-0001
Безбедност сааобраћаја на путевима
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион
Трошкови превоза на службеном путу у земљи
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Котизација за семинаре
Котизација за семинаре
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним институцијама
Дотације осталим непрофитним институције
Укупно за функцију 912
Укупно за пројекат 2002-1015
Укупно за програм 2002
Укупно за
ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"
Развој културе и информисања
Функционисанје локалних установа културе
Услуге културе
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци накнаде запослених
Плата по осн це рада
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

69.711.169,00
69.711.169,00
38.200.000,00
38.050.000,00
38.050.000,00
150.000,00
150.000,00
10.200.000,00
9.150.000,00
9.150.000,00
600.000,00
600.000,00
450.000,00
450.000,00
19.811.169,00
19.811.169,00
19.811.169,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
69.711.169,00
69.711.169,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0
0
0
0
0
0
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
70.711.169,00
381.238.169,00

2.988.831,00
2.988.831,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.988.831,00
2.988.831,00
2.988.831,00
0
0
0
2.988.831,00
2.988.831,00
3.000.000,00
3.000.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
2.750.000,00
2.750.000,00
2.750.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.988.831,00
150.559.323,00

72.700.000,00
72.700.000,00
38.200.000,00
38.050.000,00
38.050.000,00
150.000,00
150.000,00
10.200.000,00
9.150.000,00
9.150.000,00
600.000,00
600.000,00
450.000,00
450.000,00
22.800.000,00
22.800.000,00
22.800.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
72.700.000,00
72.700.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
76.700.000,00
531.797.492,00

37.529.000,00
37.529.000,00
37.529.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
1.400.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0
0
0
0

41.529.000,00
41.529.000,00
41.529.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
1.400.000,00
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413

414

421

423

425

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигу
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање
НАКНАДЕ У НАТУРИ
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Отпремнине и помоћи
Помоћ у случају смрти запосленог или ужег члана породице
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у
Помоћ у медецинском лечењу запосленог или члана уже породице
Остале помоћи запосленим лицима
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Услуге за електричну енергију
Енергетске услуге - природни гас
Комуналне услуге
Одвоз отпада
Услуге водовода и канализације
Услуге комуникација
Услуге мобилног телефона
Пошта
Телефон, телекс и телефакс
Интернет и слично
Трошкови осигурања
Осигурање запослених у случају несреће
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Компјутерске услуге
Остале компјутерске услуге
Услуге информисања
Остале услуге штампања
Услуге информисања јавности
Стручне услуге
Накнаде цлановима управних и надзорних о
Остале стручне услуг
Репрезентација
Репрезентација
Остале опште услуге
Остале опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

1.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
400.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
275.000,00
150.000,00
150.000,00
125.000,00
65.000,00
60.000,00
5.564.000,00
100.000,00
100.000,00
4.300.000,00
2.000.000,00
2.300.000,00
550.000,00
300.000,00
250.000,00
414.000,00
270.000,00
20.000,00
24.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
18.340.000,00
50.000,00
50.000,00
1.600.000,00
600.000,00
1.000.000,00
9.890.000,00
3.200.000,00
6.690.000,00
200.000,00
200.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
400.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
275.000,00
150.000,00
150.000,00
125.000,00
65.000,00
60.000,00
5.564.000,00
100.000,00
100.000,00
4.300.000,00
2.000.000,00
2.300.000,00
550.000,00
300.000,00
250.000,00
414.000,00
270.000,00
20.000,00
24.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
18.340.000,00
50.000,00
50.000,00
1.600.000,00
600.000,00
1.000.000,00
9.890.000,00
3.200.000,00
6.690.000,00
200.000,00
200.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

426

465

482

483

512

3.2.
1502
1502-0002
473
411

412

413

Текуће поправке и одржавање опреме
Текуће поправке опреме за јавну безбедност
МАТЕРИЈАЛ
Административни материјал
Канцеларијски материјал
Материјали за саобраћај
Бензин
Материјали за образовање, културу и спорт
Материјал за образовање, културу и спорт
Материјали за домаћинство и угоститељство
Остали материјали за одржавање хигијене
Остали материјал за угоститељство
Материјали за посебне намене
Материјал за посебне намене
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације и трансфери
Oстале текуће дотације по закону
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Остали порези
Порез на услуге ПДВ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
Новчане казне и пенали по решењу судова
Новчане казне и пенали по решењу судова
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Административна опрема
Намештај
Укупно за функцију 820
Укупно за програмску активност 1201-0001
Укупно за програм 1201
Укупно за главу 3.1
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Развој туризма
Туристичка промоција
Туризам
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци накнаде запослених
Плата по основу цене рада
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање
НАКНАДЕ У НАТУРИ
Накнаде у натури
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла

0
0
450.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
37.529.000,00
37.529.000,00
37.529.000,00
37.529.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
450.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
41.529.000,00
41.529.000,00
41.529.000,00
41.529.000,00

28.620.000,00
28.620.000,00
28.620.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
930.000,00
600.000,00
600.000,00
330.000,00
330.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00

1.950.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30.570.000,00
30.570.000,00
30.570.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
930.000,00
600.000,00
600.000,00
330.000,00
330.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
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414

421

422

423

425

426

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у
Остале помоћи запосленим радницима
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Услуге за електричну енергију
Комуналне услуге
Услуге водовода и канализације
Услуге комуникација
Телрфон, телекс телефакс
Услуге мобилног телефона
Трошкови осигурања
Осигурање запослених у случају несреће на раду
Закуп имовине и опреме
Закуп нестамбеног простора
Закуп осталог простора
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови за пословна путовања у земљи
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службеног путовања у иностранство
Tрошкови служ пута у иностранство
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Остале услуге штампања
Стручне услуге
Накнаде члановима управних надзорних одбора и комисија
Остале стручне услуге
Репрезентација
Репрезентација
Остале опште услуге
Остале опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Oстале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање
МАТЕРИЈАЛ
Административни материјал
Канцеларијски материјал
Материјали за саобраћај
Бензин
Материјали за посебне намене
Остале услуге и материјал за посебне намене

100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.560.000,00
120.000,00
120.000,00
250.000,00
250.000,00
20.000,00
20.000,00
220.000,00
100.000,00
120.000,00
50.000,00
50.000,00
1.900.000,00
700.000,00
1.200.000,00
800.000,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
17.970.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
600.000,00
7.300.000,00
1.500.000,00
5.800.000,00
300.000,00
300.000,00
9.720.000,00
9.720.000,00
0
0
0
430.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000,00
800.000,00
800.000,00
0
0
0
0
0
0
0

100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.560.000,00
120.000,00
120.000,00
250.000,00
250.000,00
20.000,00
20.000,00
220.000,00
100.000,00
120.000,00
50.000,00
50.000,00
1.900.000,00
700.000,00
1.200.000,00
800.000,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
17.970.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
600.000,00
7.300.000,00
1.500.000,00
5.800.000,00
300.000,00
300.000,00
9.720.000,00
9.720.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
430.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00

465

482

512

4
602
0602-0004
330
411

412

414

422

423

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације и трансфери
Остале текуће дотације по закону
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Остали порези
Остали порези
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Административна опрема
Eлектронска опрема
Намештај
Укупно за функцију 473
Укупно за програмску активност 1502-0002
Укупно за програм 1502
Укупно за главу 3.2
Укупно за раздео 3
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Опште услуге локалне самоуправе
Општинско јавно правобанилаштво
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате по основу цене рада
Плате по основу цене рада
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо
Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болес.
Накнада за време привремене спречености
Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нер.
Накнада штете запослених за неиск год одмор
Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл. уж породице
Помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Трошкови смештаја на службеном путу
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Котизација за семинаре

500.000,00
500.000,00
500.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0
0
0
0
28.620.000,00
28.620.000,00
28.620.000,00
28.620.000,00
447.387.169,00

0
0
0
0
0
0
1.150.000,00
1.150.000,00
1.000.000,00
150.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
156.509.323,00

500.000,00
500.000,00
500.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.000.000,00
150.000,00
30.570.000,00
30.570.000,00
30.570.000,00
30.570.000,00
603.896.492,00

14.740.000,00
14.740.000,00
14.740.000,00
10.781.512,00
8.166.512,00
8.166.512,00
700.000,00
700.000,00
370.000,00
370.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
95.000,00
95.000,00
1.850.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
550.000,00
550.000,00
318.488,00
68.488,00
68.488,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
440.000,00
40.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14.740.000,00
14.740.000,00
14.740.000,00
10.781.512,00
8.166.512,00
8.166.512,00
700.000,00
700.000,00
370.000,00
370.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
95.000,00
95.000,00
1.850.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
550.000,00
550.000,00
318.488,00
68.488,00
68.488,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
440.000,00
40.000,00
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Котизација за семинаре
Услуге вештачења
426

465

5
602
0602-0005
330
411

412

465

МАТЕРИЈАЛ
Стручна литература за редовне потребе запослених
Стручна литература за редовне потребе запослених
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације по закону
Остале текуће дотације по закону
Укупно за функцију 330
Укупно за програмску активност 0602-0004
Укупно за програм 0602
Укупно за раздео 4
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Опште услуге локалне самоуправе
Заштитник грађана ГО Савски венац
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате по основу цене рада
Плате по основу цене рада
Додатак за време проведено на раду (минули рад)
Додатак за врем пров на рад (минули рад)
Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус болести
Нак зар за врем привр спречен за рад до 30 дан
Накнада за време привремене спречености
Накн зарад за врем одсус са рада - годиш одмор
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Доприноси за здравствено осигурање
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале текуће дотације по закону
Остале текуће дотације по закону
Укупно за функцију 330
Укупно за програмску активност 0602-0005
Укупно за програм 0602
Укупно за раздео 5
Приходи из буџета (01)
Трансфери из осталих нивоа власти(07)
Примања од отплат.кредита(12)
Пренета средства из ранијих година(13)
УКУПНО

40.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
14.740.000,00
14.740.000,00
14.740.000,00
14.740.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
14.740.000,00
14.740.000,00
14.740.000,00
14.740.000,00

5.320.000,00
5.320.000,00
5.320.000,00
4.140.000,00
3.530.000,00
3.530.000,00
15.000,00
15.000,00
65.000,00
65.000,00
530.000,00
530.000,00
680.000,00
480.000,00
480.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
5.320.000,00
5.320.000,00
5.320.000,00
5.320.000,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.320.000,00
5.320.000,00
5.320.000,00
4.140.000,00
3.530.000,00
3.530.000,00
15.000,00
15.000,00
65.000,00
65.000,00
530.000,00
530.000,00
680.000,00
480.000,00
480.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
5.320.000,00
5.320.000,00
5.320.000,00
5.320.000,00

259.500
3.000.000
153.249.823
156.509.323

517.742.169
259.500
3.000.000
153.249.823
674.251.492

517.742.169

517.742.169
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ПЛАН СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ДКЦ" МАЈДАН" ЗА 2019.годину
Програмска
активност /
пројекат

Функ.Кл

Ставка обавезе

Изв.фин

03

12010001

820

414411

04

Помоћ у мед.лечењу зап.иличланова уже породице

03

12010001

820

421111

04

Трошкови платног промета

1.673,03

03

12010001

820

421211

04

Услуге електричне енергије

99.508,93

03

12010001

820

421311

04

Услуге водовода и канализације

72.787,19

03

12010001

820

421324

04

Oдвоз отпада

29.686,42

03

12010001

820

421412

04

Интернет и слично

03

12010001

820

421221

04

Природни гас

03

12010001

820

421414

04

Услуге мобилног оператера

64.107,07

03

12010001

820

423291

04

Остале компјутерске услуге

24.000,00

03

12010001

820

423212

04

Услуге за одржавање софтвера

12.000,00

03

12010001

820

423711

04

Репрезентација

03

12010001

820

423911

04

Остале опште услуге

03

12010001

820

425222

04

Рачунарска опрема

3.380,00

03

12010001

820

426111

04

Канцеларијски материјал

5.760,00

03

12010001

820

483111

04

Новчане казне и пенали по решењу судова

4.916,80

03

12010001

820

512222

04

Штампачи

03

12010001

820

Раздео

Назив позиције финансијског плана

04

План 2019
78.274,00

8.040,00
173.677,71

3.763,55
359.968,80

16.490,00
Укупно

958.033,50

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
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 Председнице општине.
На основу акта Председнице општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода.
Члан 10.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8. 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 Председница општине и Веће Градске општине на предлог Одељења за
финансије.
Члан 11.
Средства одобрена овом Одлуком и тромесечним квотама, преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на основу финансијских планова.
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Члан 12.
Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председница општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за финансије може привремено обуставити
извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.

Члан 13.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему, а до износа средстава и за намене за које су им та средства опредељена
чланом 8. ове Одлуке.
Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Уговори о набавци добара , пружању услуга и извођењу грађевинских радова које закључују буџетски
корисници морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Набавком мале вредности , у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је
процењена вредност дефинисана Законом којим се уређује 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 Председнице 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 пренети у следећу годину и користити се за реализацију
пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председница 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 Председница 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 Председница општине или лице које овласти Председница 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 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 Председницу општине и Веће Градске општине.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председница општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај Скупштини општине 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-исправка, 108/2013,142 /2014, 68/2015- др. закон , 103/2015, 99/2016,
113/2017,95/2018 и 31/2019 ).
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 систему(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 ,93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.
закон , 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019 ).
Председница 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.
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, Председница 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 31.12.2019. године средства која нису утрошена за финансирање расхода и
издатака у 2019. години,а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Савски венац.
Члан 26.
У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019.годину и пројекцијама за 2020 и 2021 годину,које је донео министар надлежан за послове финансија на
основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исправка,108/2013,142/2014,68/2015- др.
закон , 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019 ) 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.
Број запослених код корисника средстава буџета Градске општине Савски венац (директних и индиректних), не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
У овој Одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1.овог члана :
- 99 запослених на неодређено време у управи Градске општине Савски венац
- 6 запослених на одређено време
- 26 изабрана ,постављена и именована лица
- 10 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан“ и 1 постављено лице.
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и 4 запослених на неодређено време
- 1 запослени на наодређено време у Правобранилаштву
IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО

127
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

Члан 27.
Средства буџета у износу 674.251.492 динара распоређена су по програмској структури расхода и издатака у датој табели и опредељена су за
извршавање предвиђених циљева и индикатора :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
у динарима
Програмска
aктивност
Програм

пројекат

1

2

2101

Назив
3
Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2019
4

0001

ПА- Функционисање скупштине

0002

ПА-Функционисање извршних органа
Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

40.770.000

0001

ПА – Управљање заштитом животне средине

15.241.000

0009

Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Остале комуналне услуге

18.260.820

0401
0401

План за

1102
0602

9.525.000

Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0001

ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0004
0005
0006

ПА – Правобранилаштво ГО Савски венац
ПА- Заштитник грађана
ПА- Инспекцијски послови

0009
0010
0014

ПА-Текућа буџетска резерва
ПА-Стална буџетска резерва
ПА-Управљање ванредним ситуацијама

3.000.000
100.000
500.000

0001

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА – Социјална помоћ

5.822.526

0003

ПА – Подршка социјално хуманитарним организацијама

5.450.000

0007

ПА-Подршка старим лицима

1.200.000

0901
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382.333.146
14.740.000
5.320.000
1.000.000

1201

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
0001

ПА - Функционисање локалних установа културе

0002

ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0003

ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

1301

41.529.000
8.500.000
490.000

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
0001

1502

ПА - Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима

12.540.000

Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
0002

ПА - Туристичка промоција
Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

31.230.000

0001

ПА - Функционисање основних школа

72.700.000

1015

ПР- Безбедност деце у саобраћају

2002

4.000.000

УКУПНО

674.251.492
Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Број: 06-1-23.2/2019-I-01 од 06.06.2019. године
Београд
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Берић
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Скупштина Градске општине Савски венац, на 23. седници одржаној дана 06.06.2019.године, на основу члана 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10,101/19, 101/11, 93/12,62/13, 62/13-исправка,108/13,142/14, 68/2015 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац
(„Службени лист града Београда”, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела je следећу

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

1.

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину износе:

1

2

3

Остварени приходи и примања:
– текући приходи (7)
– примања од продаје нефинансијске имовине (8)
– примања од продаје финансијске имовине (9)
– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)
Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (3+7+8+9)

535.524.949
0
2.803.902
153.239.737
691.568.588

Изршени расходи и издаци:
– текући издаци (4)
– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)
– Укупно извршени расходи и издаци (4+5)

472.121.389
36.913.334
509.034.723

-Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и
издатака (1-2)
– пренета неутрошена средства из ранијих година
–вишак новчаних прилива 2018. године

182.533.864
153.239.737
29.294.128

Члан 2.

У завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац, у Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу 1.695.197.000
динара и укупна пасива у износу 1.695.197.000 динара. Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији:
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АКТИВА
Синтетички
конто
011

Назив
Некретнине и опрема

ПАСИВА

Износ
935.481.000

Синтетички
конто
231
232
234
240

Назив

Износ

Обавезе за плате и додатке
Обавезе по основу накнада
запосленима
Обавезе по основу социјалних
доприноса

0

3.683.000

0
0

015

Нефинансијска имовина

31.855.000

251

Обавезе за остале расходе
Примљени аванси, депозити и
кауције

016

Нематеријална имовина

21.024.000

252

Обавезе према добављачима

021

Залихе

173.000

291

Пасивна временска разграничења

532.180.000
988.360.000

022
121

Залихе ситног инвентара
Новчана средства
Краткорочна
потраживања
Дати аванси, депозити и
кауције
Активна временска
разграничења

122
1232
131

Свега актива

1.007.000
16.055.000

3111

Нефинансијска имовина

0
154.761.000

3112
3115

173.000
2.804.000

535.848.000

3117

Нефинансијска имовина у залихама
Извори новчаних средстава
Пренета неутрошена средства из
ранијих година

0

3211

26.477.000

16.055.000

3213

Вишак прихода и примања-суфицит
Нераспоређен вишак прихода из
ранијих година

1.695.197.000

Свега пасива

6.581.000

117.877.000
1.695.197.000

Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџета и на подрачунима директних и индиректних корисника буџетских средстава градске општине Савски венац.
Пренета средства буџета у износу 153.247.823,29 и пренета средства сопствених прихода ДКЦ Мајдан у износу 488.933,17 распоредиће се одлуком о ребалансу буџета за
2019. годину.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода за 2018. годину (Образац 2), утврђени су:
– укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 538.328.851 динара
– укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 509.034.723 динара
– вишак прихода и примања – укупан суфицит износи 29.294.128 динара.
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Члан 4.
Буџетски суфицит/дефицит и укупан фискални резултат буџета утврђени су:
Назив
1

Укупна средства
3

Ек. класификација
2

I – УКУПНА СРЕДСТВА

3+7+8+9

691.568.588

II – УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1, Текући приходи

7+8+9
7

538.328.851
535.524.949

2.Примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од продаје финансијске имовине
III – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

8
9
3

2.803.902
153.239.737

IV – УКУПНИ ИЗДАЦИ
4. Текући расходи

4+5
4

509.034.723
472.121.389

5. Издаци за нефинансијску имовину
V – УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ
ИЗДАЦИ (I-IV)

5
(3+7+8)-(4+5+6)

VI -БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
VIII-УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

(7+8)-(4+5)
(7+8)-(4+5)+(92-62)

36.913.334
179.729.963
26.490.226
29.294.128

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању за 2018. годину (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу 2.803.902 динара и укупни издаци у
износу 36.913.334 динара.
Структура извора финансирања и издатака је:

Ек.класиф.
811
812
921

Опис

Износ

I. Примања
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје покретних ствари
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Укупна примања

2.803.902
2.803.902

II. Издаци
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511

Зграде и грађевински објекти

28.263.773

512
515

Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупни издаци

7.490.901
1.158.660
36.913.334

III Мањак примања ( I-II)

- 34.109.432

Члан 6.
У извештају о новчаним токовима у 2018. години (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу 538.328.851 динара, укупни новчани одливи 509.034.723 динара и салдо готовине на крају године у износу
153.249.823 динара. Структура новчаних токова је:
Ек. класиф.
I - Новчани приливи
7
8
9

Опис

Износ

Текући приходи
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

535.524.949
2.803.902

Укупни новчани прилив (7+8+9)

538.328.851

4
5

Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

472.121.389
36.913.334

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

II - Новчани одливи

Укупни новчани одливи (4+5+6)
III - Вишак новчаних прилива ( I-II)

509.034.723
29.294.128

IV - Салдо готовине на почетку године
V - Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну
VI - Кориговани одливи и исплаћена средства у обрачуну
Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)

153.239.737
538.328.851
509.034.723
153.249.823

Члан 7.
У извештају о извршењу буџета (консолидованог) за 2018. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 29.294.128 динара, између укупних прихода и примања у износу
538.328.851 динара и укупних расхода и издатака у износу 509.034.723 динара.
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Структура прихода и примања:
Ек. кл Приходи и примања

Република

Општине града

Остало

359.185.502

Укупно

71

Порези

73
74
77

Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке

3.701.989

56.260.127
57.443.593
58.933.738

7
8

Текући приходи
Примања од продаје нефин. имов.

3.,701.989

531.822.960
-

535.524.949
-

9

Примања од продаје фин. имовине
Укупни приходи и примања (7+8+9)

2.803.902
534.626.862

2.803.902
538.328.851

3.701.989

359.185.502
59.962.116
57.443.593
58.933.738

Структура расхода и издатака:
Ек. кл

Расходи и издаци

Република

Општине града

41 Расходи за запослене
42 Коришћење услуга и роба
44 Отплата камата и прат. трош. задуживања

Остало

Укупно

181.784.258
224.408.558
42.111

181.784.258
224.408.558
42.111

46 Донације, дотације и трансфери
47 Соц. осигурање и социјална заштита

15.862.689
2.728.743

15.862.689
2.728.743

48 Остали расходи
4
Укупни текући расходи
5 Издаци на нефинансијску имовину

47.295.030
472.121.389
36.913.334

47.295.030
472.121.389
36.913.334

509.034.723

509.034.723

Укупни расходи и издаци

Члан 8.
Укупан остварен приход сопствених средстава ДКЦ "Мајдан" (Извор 04) у 2018. години износи 8.709.369 динара. Планирани и реализовани расходи дати су у следећој табели:
Орган
из.
Класи
фикац
ија

Програмска
активност /
пројекат

Фун
к.Кл

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

Ра
зд
ео

Ставка
обавезе
411111
412111
415112

Изв.
фин
анс
ира
ња

Назив позиције финансијског плана

04

Плата по осн це рада

04

Допринос за пензијско и инвалидско осигу
Накнаде трошкова за превоз на посао и са
посла

04

План

Реализац
ија

154.018

75.881

50.000

49.870

51.000

50.830
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03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

421111
421211
421311
421324
421411
421412

04

Трошкови платног промета

13.000

12.160

04

Услуге електричне енергије

400.000

381.236

04

Услуге водовода и канализације

5.000

4.451

04

Одвоз отпада

38.000

37.826

04

Телефон,телекс и телефакс

6.000

5.304

04

Интернет и слично

12.000

10.968

04

Природни гас

375.000

374.143

04

ПТТ услуге

20.000

20.000

04

Услуге мобилног оператера

72.000

70.767

04

Трошкови превоза сл.пут у иностранство

46.000

46.000

04

Трошкови смештаја на пут.

63.000

62.600

04

Превоз ученика

120.000

119.000

04

Остале стручне услуге

2.106.000

2.105.780

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

03

СВ 22

12010001

820

423291

04

Остале компјутерске услуге

33.000

12.320

03

СВ 22

12010001

820

423321

04

Котизација за семинаре

12.000

11.760

03

СВ 22

12010001

820

423421

04

Услуге информисања јавности

3.000

3.000

03

СВ 22

12010001

820

423212

04

Услуге за одржавање софтвера

190.000

174.426

03

СВ 22

12010001

820

423591

04

Накнаде члановима уп.и над

450.000

414.557

03

СВ 22

12010001

820

423539

04

Остале правне услуге

14.000

13.640

03

СВ 22

12010001

820

423711

04

Репрезентација

585.600

585.600

03

СВ 22

12010001

820

423419

04

Остале услуге штампања

100.000

95.486

03

СВ 22

12010001

820

423911

04

1.884.956

1.883.792

03

СВ 22

12010001

820

423311

04

Остале опште услуге
Услуге образовања и усавршавања
запослених

20.000

16.764

421221
421421
421414
422221
422331
422411
423599
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03

СВ 22

12010001

820

424231

04

Услуге спорта

90.000

89.700

03

СВ 22

12010001

820

424911

04

Остале специјализоване услуге

74.540

74.534

03

СВ 22

12010001

820

425119

04

Текуће поправке и одржавање

545.000

544.440

03

СВ 22

12010001

820

425229

04

Остале поправ.и одр.опреме

62.000

61.500

03

СВ 22

12010001

820

426111

04

Канцеларијски материјал

100.000

99.756

03

СВ 22

12010001

820

426411

04

Бензин

260.000

260.000

03

СВ 22

12010001

820

426311

04

Стручна литература за ред зап

2.000

1.200

03

СВ 22

12010001

820

426631

04

Материјал за спорт

20.000

18.450

03

СВ 22

12010001

820

426819

04

Остали материјал за одржавање хигијене

110.000

102.964

03

СВ 22

12010001

820

426821

04

Храна

30.000

30.000

03

СВ 22

12010001

820

426822

04

Пиће

140.000

137.056

03

СВ 22

12010001

820

426911

04

Потрошни материјал

64.000

63.550

03

СВ 22

12010001

820

426919

04

Материјал за посебне намене

65.000

58.603

03

СВ 22

12010001

820

465111

04

Остале текуће дотације и трансфери

10.000

2.492

03

СВ 22

12010001

820

482122

04

Порез на услуге ПДВ

180.000

155.392

03

СВ 22

12010001

820

482313

04

Камате за неблаг.плаћање

14.000

13.308

03

СВ 22

12010001

820

512241

04

Електронска опрема

160.000

158.600

03

СВ 22

12010001

820

512641

04

Опрема за образовање, културу и спорт

6.930

6.930

03

СВ 22

12010001

820

04

Намештај

240.000

205.357

8.997.044

8.721.994

512211

Укупно

Подрачун Општинске управе - депозити у 2018. години
-

средства пренета из 2017. године

878.603

136
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

-

уплаћени депозити у 2018. години

10.359.265

-

стање депозита на дан 31.12.2018.

1.007.073

Подрачун Општинске управе – Рефундација боловања

преко 30 дана у 2018. години:
-

остварена средства у 2018. години
потрошена средства у 2018. години

374.365
374.365

Девизни рачун ГО Савски венац за пројекат „NewGenerationSkills“
-

средства уплаћена у 2018. години
уплаћена средства у буџет ГО у 2018. години
стање на дан 31.12.2018.

20.351,52 ЕУР
20.351,52 ЕУР
0

Напред наведена средства представљају рефундацију трошкова учешћа ГО Савски венац у ЕУ пројекту.

Средства подрачуна ДКЦ „Мајдан“ Кућа Краља Петра у 2018. години:
-

средства пренета из 2017. године

-

стање средстава 31.12.2018. године

14.686
0

Члан 9.
Биланс планираних и остварених прихода и примања, распоред расхода и издатака извршења буџета
ГО Савски венац, саставни су део ове Одлуке и приказани су табеларно уз образложење већих одступања:

План прихода извор 01
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
713 Порез на имовину
714 Порез на добра и услуге
716 Други порези
741 Приходи од имовине
742 Приходи од продаје добара и услуга
743 Новчане казне и одузета имовинска корист
745 Мешовити и неодређени приходи
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

План
2018
237.000.000
113.765.806
2.200.000
0
6.000.000
45.900.000
200.000
7.000.000
58.887.585

Остварено
%
у 2018
Остварења
243.170.560
102,60
113.669.499
99,92
932.204
42,37
1.413.240
10.405.428
173,42
38.129.530
83,07
55.000
27,50
8.853.635
126,48
58.933.737
100,08
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Укупно

470.953.391

475.562.833

100,98

Остали извори (7,12 и 13)
733 Трансфери од других нивоа власти
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине

(извор 07)
(извор 12)

56.744.536
3.000.000

59.962.116
2.803.902

105,67
93,46

311 Пренета средства

(извор 13)

153.239.737
212.984.273

153.239.737
216.005.755

100
101

Укупно

ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 01.01.2018.године - 31.12.2018.године

I ПРИХОДИ - Oбразложење одступања између плана и реализације
Изменом Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, осносно градским општинама у 2018
години утврђен је обим за потрошњу ГО Савски венац 412.065.806 динара. У извештајном периоду није било већих одступања између плана и реализације прихода и примања ,
осим прихода чије образложење дајемо у наставку, и то:
1. Приход од пореза на добра и услуге( 714 ) чине: комунална такса за коришћење рекламних паноа, комунална такса за држање моторних друмских и прикучних возила осим
пољопривредних, комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња, комунална такса за држање и коришћење пловила и коммунална такса за држање и
коришћење чамаца и сплавова на води. План ових прихода износи 2.200.000 динара, а остварени су у износу 932.204 динара. Проценат извршења износи 42,37 %. Општина
нема утицај на ову врсту прихода.
2. Други порези (716) обухватају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. У 2018.години остварен је приход од 1.413.240 динара, иако овај приход није
планиран Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду.
3. Планирани приход од камата на средства КРТ укључених у депозит банака по уговору (741) је био 6.000.000 динара. Проценат извршења износи 173,42 % односно 9.965.859
динара. Ово остварење је резултат повећаног обима слободних средстава који су пласирани преко ноћи код пословне банке са којом општина има уговор.
4. Приходи од продаје добара и услуга (742) остварен је 83,07 %. Смањење овог прихода је последица смањења броја локација, на којима су постављени киосци, од којих се
наплаћује накнада за заузеће јавне површине.
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УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
у динарима
Раздеоглава
1

План

Извршење

Опис

за 2018.

у 2018.

Проценат
извршењ
а

2

3

4

5

SV01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

7.515.601

6.537.867

86,99

SV02

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

36.716.500

34.274.833

93,35

SV20

ОПШТИНСКА УПРАВА

549.950.337

384.962.736

70,00

SV22

ДКЦ МАЈДАН

38.639.226

35.104.423

90,85

SV24

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ

33.046.000

31.998.607

96,83

SV04

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

13.298.000

11.697.948

87,97

SV05

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

4.772.000

4.458.308

93,43

683.937.664

509.034.723

74,43

УКУПНО

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Функц.
клас
1

Назив

План за 2018

Извршење у
2018.

% извршења

3

4

5

070

2
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту

6.063.460

655.434

10,81

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

6.250.000

6.220.912

99,53

110

Извршни и законодавни органи

47.232.101

42.782.543

90,58

130

Опште услуге

182.334.256

102.386.860

56,15

160

Опште јавне услуге некласификован на другом
месту

2.132.614

2.090.603

74,43
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180

Трансферу општег карактера између различитих
нивоа власти

330

Судови

410

Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада

473

Туризам

490
560

Економски послови некласиф. на другом месту
Заштита животне средине неквалификована на
другом месту

810

Услуге рекреације и спорта

820
912

100.000

42.111

42,11

18.070.000

16.156.256

89,41

280.938.807

209.899.996

74,71

34.156.000

32.875.707

96,25

9.635.000

8.184.813

84,95

13.275.000

10.627.191

80,05

7.250.000

6.779.500

93,51

Услуге културе

43.577.226

38.371.125

88,05

Основно образовање

32.923.200

31.961.672

97,08

683.937.664

509.034.723

74,43

УКУПНО:

II

РАСХОДИ : Oбразложење одступања између плана и реализације
Функционална класификација 070 – Социјалне помоћи и накнаде за становање и живот, економска класификација 472 се односи на социјална давања избеглим и
интерно расељеним лицима. Проценат извршења износи 10,81%. Ова средства трансферисана су од стране Републичког Комесаријата и проценат извршења условљен је
реализацијом расписаног конкурса, за намене збрињавања избеглих и интерно расељених лица(куповина кућа за смештај).
На функционалној класификација 130 проценат извршења расхода износи 56,15 %. Средства на овој позицији су највећим делом планирана за радове на зградама општине у
улици Кнеза Милоша број 47 и 69. Планом јавних набавки трансферна средства Града намењена за ове радове користе се у току 2019 године. Део средстава на овој функцији у
износу 29.294.042,06 динара који представља трансфер намењен за рушење бесправно подигнутих објеката на нашој општини је враћен у буџет Града.
Одступања везана за економске класификације 425, 511, 512 и 515 односе се, на реализацију расхода на текућем одржавању и радовима на објектима у власништву ГО
Савски венац као и набавци опреме и нематеријалне имовине за потребе општине. Ови планирани расходи и њихова реализација је у непосредној вези са планом јавних набавки
и одвија се у етапама током више од једне године.

2.

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи у 2018. години, и то према организационој класификацији(разделима и главама), а у оквиру ње према програмима и
програмским активностима и пројектима, функционалној и економској класификацији, као и према наменама и изворима финансирања дати су у наредној табели:
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Раз Гла Програм/ Фун Еконо
део ва Прог.акт/ кци мска
Пројекат ја класи
фика .
ција
1
1

2

3 4

5

2101
2101-0001
110
411
412
414
423
465
481

2
2101
2101-0002
110
411
412
422
423
465

ОПИС

План

6

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Политички систем локалне самоуправе
Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску активност
2101-0001
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0001
Извори финансирања за програм 2101
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 1
01 Приходи из буџета
Укупно за раздео 1
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК
Политички систем локалне самоуправе
Функционисање извршних органа ГО
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002

Извршено

% Проц.
изврше
ња

10

Преостало

8

9

11

2.734.000

2.162.267

79,09 %

571.733

444.600

387.046

87,05 %

57.554

1
3.700.000
287.000
350.000

1
3.422.306
254.844
311.404

50,00 %
92,49 %
88,80 %
88,97 %

1
277.694
32.156
38.596

7.515.601
7.515.601

6.537.867
6.537.867

86,99 %
86,99 %

977.734
977.734

7.515.601
7.515.601

6.537.867
6.537.867

86,99 %
86,99 %

977.734
977.734

7.515.601
7.515.601

6.537.867
6.537.867

86,99 %
86,99 %

977.734
977.734

7.515.601
7.515.601

6.537.867
6.537.867

86,99 %
86,99 %

977.734
977.734

26.829.000

25.403.012

94,68 %

1.425.988

4.628.500

4.368.160

94,38 %

260.340

620.000
1.639.000
3.000.000

215.379
1.381.529
2.906.754

34,74 %
84,29 %
96,89 %

404.621
257.471
93.246

36.716.500
36.716.500

34.274.833
34.274.833

93,35 %
93,35 %

2.441.667
2.441.667
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3
0401
0401-0001
560
421
423
424
426
481

0602
0602-0001
090
472

01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0002
Извори финансирања за програм 2101
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 2
01 Приходи из буџета
Укупно за раздео 2
OПШТИНСКА УПРАВА
Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине-некласификована на
другом месту
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
Извори финансирања за програмску активност
0401-0001
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0401-0001
Извори финансирања за програм 0401
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 0401
Опште услуге локалне самоуправе
Функ локалне самоуправе и градских општина
Социјална заштита некласификована на другом
месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
110
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
483
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
511
ЗГРАДЕ И ГРАÐ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

130
425
426
482
511
512

Извори финансирања за функцију 110
12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Укупно за функцију 110
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
ЗГРАДЕ И ГРАÐ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

36.716.500
36.716.500

34.274.833
34.274.833

93,35 %
93,35 %

2.441.667
2.441.667

36.716.500
36.716.500

34.274.833
34.274.833

93,35 %
93,35 %

2.441.667
2.441.667

36.716.500
36.716.500

34.274.833
34.274.833

93,35 %
93,35 %

2.441.667
2.441.667

50.000
424.000
9.600.000
101.000
3.100.000

30.000
241.485
7.168.080
89.626
3.098.000

60,00 %
56,95 %
74,67 %
88,74 %
99,94 %

20.000
182.515
2.431.920
11.374
2.000

13.275.000
13.275.000

10.627.191
10.627.191

80,05 %
80,05 %

2.647.809
2.647.809

13.275.000
13.275.000

10.627.191
10.627.191

80,05 %
80,05 %

2.647.809
2.647.809

13.275.000
13.275.000

10.627.191
10.627.191

80,05 %
80,05 %

2.647.809
2.647.809

750.000

739.312

98,57 %

10.688

750.000
750.000

739.312
739.312

98,57 %
98,57 %

10.688
10.688

2.000.000

1.969.842

98,49 %

30.158

1.000.000

1.000.000

3.000.000
3.000.000

1.969.842
1.969.842

20.468.864
9.980.000
8.600.000
50.499.933
6.636.277

17.244.515
6.517.468
8.337.237
13.727.921
6.565.788

65,66 %
65,66 %

1.030.158
1.030.158

84,25 % 3.224.349
65,31 % 3.462.532
96,94 %
262.763
27,18 % 36.772.012
98,94 %
70.489
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515

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
180
Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти
444
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

410
411
412
413
414
416
421
422
423
463
465
482
483

Извори финансирања за функцију 180
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 180
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за функцију 410
490
Економски послови некласификовани на другом
месту
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
426
МАТЕРИЈАЛ
481
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 490
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине

1.200.000

1.158.660

20.680.000
49.999.933
26.705.141
97.385.074

15.854.705
13.727.921
23.968.963
53.551.589

100.000

42.111

42,11 %

57.889

100.000
100.000

42.111
42.111

42,11 %
42,11 %

57.889
57.889

97.330.065

91.580.353

94,09 %

5.749.712

17.191.000

16.344.460

95,08 %

846.540

5.405.483 83,16 %
6.130.891 80,97 %
948.540 100,00 %

1.094.517
1.440.776
1

6.500.000
7.571.667
948.541
26.132.343
450.000
53.085.923
839.268
10.500.000
1.000.000
55.700.000

96,56 %

41.340

76,67 % 4.825.295
27,46 % 36.272.012
89,75 % 2.736.178
54,99 % 43.833.485

22.574.285 86,38 % 3.558.058
294.842 65,52 %
155.158
46.701.743 87,97 % 6.384.180
839.268 100,00 %
9.848.612 93,80 %
651.388
782.373 78,24 %
217.627
8.329.145 14,95 % 47.370.855

247.890.090
200.000

181.006.693
127.188

73,02 % 66.883.397
63,59 %
72.812

29.158.717
277.248.807

28.646.115
209.779.996

98,24 %
512.602
75,66 % 67.468.811

1.240.000
120.000
7.050.000

1.240.000
120.000
7.050.000 100,00 %

8.410.000
8.410.000

7.050.000
7.050.000

277.830.090
50.199.933
3.000.000

204.692.821
13.855.109
1.969.842

83,83 %
83,83 %

1.360.000
1.360.000

73,68 % 73.137.269
27,60 % 36.344.824
65,66 % 1.030.158
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Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за програмску активност 0602-0001
0602-0006
Inspekcijski poslovi
130
Опште услуге
424
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0006
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за програмску активност 0602-0006
0602-0009
Текућа буџетска резерва
410
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
499
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0009
0602-0010
Стална буџетска резерва
410
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
499
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010
0602-0014
Управљање ванредним ситуацијама
130
Опште услуге
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0602-1004

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0014
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0014
Пројекат-"Tекуће одржавање месних заједница"

55.863.858
386.893.881

52.615.078
273.132.850

94,18 % 3.248.780
70,60 % 113.761.031

27.870.387

948.433

3,40 % 26.921.954

27.870.387
27.870.387

948.433
948.433

3,40 % 26.921.954
3,40 % 26.921.954

27.870.387
27.870.387

948.433
948.433

3,40 % 26.921.954
3,40 % 26.921.954

3.470.000

3.470.000

3.470.000
3.470.000

3.470.000
3.470.000

3.470.000
3.470.000

3.470.000
3.470.000

100.000

100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

416.000

416.000

416.000
416.000

416.000
416.000

416.000
416.000

416.000
416.000
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130
425

Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за пројекат 0602-1004
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за пројекат 0602-1004

2.370.332

2.370.331 100,00 %

1

2.370.332
2.370.332

2.370.331 100,00 %
2.370.331 100,00 %

1
1

2.370.332
2.370.332

2.370.331 100,00 %
2.370.331 100,00 %

1
1

0602-1006
490
423

Економски послови некласификовани на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 490
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за пројекат 0602-1006
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 0602-1006

1.000.000

940.655

94,07 %

59.345

1.000.000
1.000.000

940.655
940.655

94,07 %
94,07 %

59.345
59.345

1.000.000
1.000.000

940.655
940.655

94,07 %
94,07 %

59.345
59.345

225.000

194.158

86,29 %

30.842

225.000
225.000

194.158
194.158

86,29 %
86,29 %

30.842
30.842

225.000
225.000

194.158
194.158

86,29 %
86,29 %

30.842
30.842

2.012.602

1.980.601

98,41 %

32.001

5.000 100,00 %
105.002 91,30 %

10.010

0602-1008
490
423

Економски послови некласификовани на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 490
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за пројекат 0602-1008
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-1008

0602-1009
160
416
421
426

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛ
Извори финансирања за функцију 160
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за пројекат 0602-1009
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-1009
Извори финансирања за програм 0602
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

5.000
115.012

2.132.614
2.132.614

2.090.603
2.090.603

98,03 %
98,03 %

42.011
42.011

2.132.614
2.132.614

2.090.603
2.090.603

98,03 %
98,03 %

42.011
42.011

282.041.090
52.332.547
3.000.000
87.104.577

204.886.979
15.945.712
1.969.842
56.874.498

72,64 % 77.154.111
30,47 % 36.386.835
65,66 % 1.030.158
65,29 % 30.230.079
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0901
0901-0001
070
472

година
Укупно за програм 0602
Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за функцију 070
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за програмску активност 0901-0001
0901-0003
Подршка социо-хуманитарним организацијама
090
Социјална заштита некласификована на другом
месту
481
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0003
0901-0007
Подршка старим лицима
090
Социјална заштита некласификована на другом
месту
481
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1102

Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0007
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0007
Извори финансирања за програм 0901
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за програм 0901
Комуналне делатности

424.478.214

279.677.031

65,89 % 144.801.184

6.063.460

655.434

10,81 %

5.408.026

286.000
987.460

507.460

51,39 %

286.000
480.000

4.790.000
6.063.460

147.974
655.434

3,09 %
10,81 %

4.642.026
5.408.026

286.000
987.460

507.460

51,39 %

286.000
480.000

4.790.000
6.063.460

147.974
655.434

3,09 %
10,81 %

4.642.026
5.408.026

4.500.000

4.481.600

99,59 %

18.400

4.500.000
4.500.000

4.481.600
4.481.600

99,59 %
99,59 %

18.400
18.400

4.500.000
4.500.000

4.481.600
4.481.600

99,59 %
99,59 %

18.400
18.400

1.000.000

1.000.000 100,00 %

1.000.000
1.000.000

1.000.000 100,00 %
1.000.000 100,00 %

1.000.000
1.000.000

1.000.000 100,00 %
1.000.000 100,00 %

5.786.000
987.460

5.481.600
507.460

94,74 %
51,39 %

304.400
480.000

4.790.000
11.563.460

147.974
6.137.034

3,09 %
53,07 %

4.642.026
5.426.426
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1102-0009
130
424
425
511

Остале комуналне услуге
Опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ И ГРАÐ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Извори финансирања за функцију 130
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
1102-0009
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за програмску активност 1102-0009
Извори финансирања за програм 1102
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за програм 1102
1201
Развој културе и информисања
1201-0002
Јачање културне продукције и уметн
стваралаштва
820
Услуге културе
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
481
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0002
1201-0003
Унапређење систе очув и пред културно исторг
нас
820
Услуге културе
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
472
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
482
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност
1201-0003
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0003
Извори финансирања за програм 1201
01 Приходи из буџета

500.000
9.493.659
16.236.804

60.000
5.935.773
14.535.852

12,00 %
62,52 %
89,52 %

2.714.529
23.515.934
26.230.463

2.714.529
20.531.625
20.531.625

87,31 %
78,27 %

2.714.529
23.515.934
26.230.463

440.000
3.557.886
1.700.952

2.984.309
5.698.838

2.714.529
20.531.625
20.531.625

87,31 %
78,27 %

2.714.529

2.984.309
5.698.838
2.714.529

23.515.934
26.230.463

20.531.625
20.531.625

87,31 %
78,27 %

2.984.309
5.698.838

2.298.000
2.000.000

1.482.960
1.300.000

64,53 %
65,00 %

815.040
700.000

4.298.000
4.298.000

2.782.960
2.782.960

64,75 %
64,75 %

1.515.040
1.515.040

4.298.000
4.298.000

2.782.960
2.782.960

64,75 %
64,75 %

1.515.040
1.515.040

490.000
120.000
30.000

340.885 69,57 %
120.000 100,00 %
22.857 76,19 %

149.115

640.000
640.000

483.742
483.742

75,58 %
75,58 %

156.258
156.258

640.000
640.000

483.742
483.742

75,58 %
75,58 %

156.258
156.258

4.938.000

3.266.702

66,15 %

1.671.298

7.143
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1301
1301-0001
810
423
481

Укупно за програм 1201
Развој спорта и омладине
Подршка лок спорт орган,удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност
1301-0001
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001
1301-1002
спорт за грађане за 4 града
410
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 410
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за пројекат 1301-1002
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 1301-1002
Извори финансирања за програм 1301
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1301
1502
Развој туризма
1502-0002
Туристичка промоција
473
Туризам
421
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за програмску активност
1502-0002
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1502-0002
Извори финансирања за програм 1502
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 1502
2002
Основно образовање и васпитање
2002-0001
Функционисање основних школа
130
Опште услуге
425
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета

4.938.000

3.266.702

66,15 %

1.671.298

200.000
7.050.000

69.500
6.710.000

34,75 %
95,18 %

130.500
340.000

7.250.000
7.250.000

6.779.500
6.779.500

93,51 %
93,51 %

470.500
470.500

7.250.000
7.250.000

6.779.500
6.779.500

93,51 %
93,51 %

470.500
470.500

120.000

120.000 100,00 %

120.000
120.000

120.000 100,00 %
120.000 100,00 %

120.000
120.000

120.000 100,00 %
120.000 100,00 %

7.250.000
120.000
7.370.000

6.779.500 93,51 %
120.000 100,00 %
6.899.500 93,62 %

40.000
1.070.000

40.000 100,00 %
837.100 78,23 %

232.900

1.110.000
1.110.000

877.100
877.100

79,02 %
79,02 %

232.900
232.900

1.110.000
1.110.000

877.100
877.100

79,02 %
79,02 %

232.900
232.900

1.110.000
1.110.000

877.100
877.100

79,02 %
79,02 %

232.900
232.900

28.062.000

962.000

24.984.881

89,03 %

470.500
470.500

3.077.119

962.000
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912
422
423
426
472

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за функцију 130
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за програмску активност 2002-0001
2002-1015
Безбедност сааобраћаја на путевима
912
Основно образовање
422
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
481
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 912
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1015
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 2002-1015
Извори финансирања за програм 2002
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за програм 2002
Извори финансирања за
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
13 година
Укупно за
3.1
ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"
1201
Развој културе и информисања
1201-0001
Функционисанје локалних установа културе
820
Услуге културе
411
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
412
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
413
НАКНАДЕ У НАТУРИ

27.100.000
28.062.000

24.984.881
24.984.881

92,20 %
89,03 %

2.115.119
3.077.119

22.008.000
6.397.200
18.000
1.500.000

22.003.911
5.744.169

99,98 %
89,79 %

1.213.997

80,93 %

4.089
653.031
18.000
286.003

29.923.200
29.923.200

28.962.077
28.962.077

96,79 %
96,79 %

961.123
961.123

30.885.200

28.962.077

93,77 %

1.923.123

27.100.000
57.985.200

24.984.881
53.946.958

92,20 %
93,04 %

2.115.119
4.038.242

8.488 99,86 %
191.107 99,79 %
2.800.000 100,00 %

12
393

8.500
191.500
2.800.000

3.000.000
3.000.000

2.999.595
2.999.595

99,99 %
99,99 %

405
405

3.000.000
3.000.000

2.999.595
2.999.595

99,99 %
99,99 %

405
405

30.885.200

28.962.077

93,77 %

1.923.123

30.100.000
60.985.200

27.984.476
56.946.553

92,97 %
93,38 %

2.115.524
4.038.647

345.285.290
56.034.536
3.000.000

260.881.149
16.453.172
1.969.842

75,56 % 84.404.141
29,36 % 39.581.364
65,66 % 1.030.158

145.630.511
549.950.337

105.658.573
384.962.736

72,55 % 39.971.938
70,00 % 164.987.601

6.370.000

6.085.652

95,54 %

284.348

1.240.000

1.063.239

85,75 %

176.761

400.000

388.530

97,13 %

11.470
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414
421
423
425
426
465
482
483
512

3.2
1502
1502-0002
473
411
412
415
421
422
423
426
465
482
512

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за
функцију 820
Извори финансирања за програмску активност
1201-0001
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 1201-0001
Извори финансирања за програм 1201
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за
програм 1201
Извори финансирања за главу 3.1
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 3.1
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ
ВЕНАЦ
Развој туризма
Туристичка
промоција
Туризам
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

275.000
5.635.000
14.210.000
7.853.226
320.000
280.000
1.200.000
100.000

60.000
4.422.507
13.163.333
7.699.777
104.135
258.679
1.024.259
78.312

21,82 %
78,48 %
92,63 %
98,05 %
32,54 %
92,39 %
85,35 %
78,31 %

215.000
1.212.493
1.046.667
153.449
215.865
21.321
175.741
21.688

756.000

756.000 100,00 %

30.320.000
710.000
7.609.226

26.935.197 88,84 %
710.000 100,00 %
7.459.225 98,03 %

3.384.803

38.639.226

35.104.423

90,85 %

3.534.803

30.320.000
710.000
7.609.226
38.639.226

26.935.197 88,84 %
710.000 100,00 %
7.459.225 98,03 %
35.104.423 90,85 %

3.384.803

30.320.000
710.000
7.609.226

26.935.197 88,84 %
710.000 100,00 %
7.459.225 98,03 %

3.384.803

38.639.226

35.104.423

90,85 %

3.534.803

30.320.000
710.000
7.609.226
38.639.226

26.935.197 88,84 %
710.000 100,00 %
7.459.225 98,03 %
35.104.423 90,85 %

3.384.803

150.001

150.001
3.534.803

150.001

150.001
3.534.803

4.500.000

4.061.843

90,26 %

438.157

806.000

727.371

90,24 %

78.629

300.000
2.375.000

224.016
2.202.839

74,67 %
92,75 %

75.984
172.161

587.000
23.414.000
385.000
450.000
27.000
202.000

454.217
23.368.398
383.374
407.436

77,38 %
99,81 %
99,58 %
90,54 %

169.113

83,72 %

132.783
45.602
1.626
42.564
27.000
32.887
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4
0602
0602-0004
330
411
412
414
422
423
465
515

5
0602
0602-0005

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
Укупно за
функцију 473
Извори финансирања за програмску активност
1502-0002
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1502-0002
Извори финансирања за програм 1502
01 Приходи из буџета
Укупно за
програм 1502
Извори финансирања за главу 3.2
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 3.2
Извори финансирања за раздео 3
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за раздео 3
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Опште услуге локалне самоуправе
Општинско јавно правобанилаштво
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску активност
0602-0004
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0004
Извори финансирања за програм 0602
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 4
01 Приходи из буџета
Укупно за раздео 4
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Опште услуге локалне самоуправе
Заштитник грађана ГО Савски венац

33.046.000

31.998.607

96,83 %

1.047.393

33.046.000

31.998.607

96,83 %

1.047.393

33.046.000
33.046.000

31.998.607
31.998.607

96,83 %
96,83 %

1.047.393
1.047.393

33.046.000

31.998.607

96,83 %

1.047.393

33.046.000

31.998.607

96,83 %

1.047.393

33.046.000
33.046.000

31.998.607
31.998.607

96,83 %
96,83 %

1.047.393
1.047.393

408.651.290
56.744.536
3.000.000
153.239.737
621.635.563

319.814.954
17.163.172
1.969.842
113.117.799
452.065.767

78,26 %
30,25 %
65,66 %
73,82 %
72,72 %

88.836.336
39.581.364
1.030.158
40.121.938
169.569.796

9.528.000

8.742.222

91,75 %

785.778

1.780.000

1.550.417

87,10 %

229.583

108.972 36,32 %
72.216 72,22 %
274.150 80,63 %
949.971 100,00 %

191.028
27.784
65.850
29
300.000

300.000
100.000
340.000
950.000
300.000

13.298.000
13.298.000

11.697.948
11.697.948

87,97 %
87,97 %

1.600.052
1.600.052

13.298.000
13.298.000

11.697.948
11.697.948

87,97 %
87,97 %

1.600.052
1.600.052

13.298.000
13.298.000

11.697.948
11.697.948

87,97 %
87,97 %

1.600.052
1.600.052

13.298.000
13.298.000

11.697.948
11.697.948

87,97 %
87,97 %

1.600.052
1.600.052
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330
411
412
465

Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску активност
0602-0005
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0005
Извори финансирања за програм 0602
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 5
01 Приходи из буџета
Укупно за раздео 5
Извори финансирања укупно
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
12 Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО

3.712.000

3.444.599

92,80 %

267.401

660.000

616.583

93,42 %

43.417

400.000

397.126

99,28 %

2.874

4.772.000
4.772.000

4.458.308
4.458.308

93,43 %
93,43 %

313.692
313.692

4.772.000
4.772.000

4.458.308
4.458.308

93,43 %
93,43 %

313.692
313.692

4.772.000
4.772.000

4.458.308
4.458.308

93,43 %
93,43 %

313.692
313.692

4.772.000
4.772.000

4.458.308
4.458.308

93,43 %
93,43 %

313.692
313.692

470.953.391
56.744.536
3.000.000
153.239.737
683.937.664

376.783.910
17.163.172
1.969.842
113.117.799
509.034.723

80,00 %
30,25 %
65,66 %
73,82 %
74,43 %

94.169.481
39.581.364
1.030.158
40.121.938
174.902.941

3.ПРОГРАМСКИ ДЕО
Члан 11.
У складу са чланом 79. став 1 тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/19, 101/11, 93/12,62/13, 62/13-исправка,108/13,142/14, 68/2015 –
др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, сачињеног од стране Министарства финансија, предвиђена је обавеза
корисника буџета да прате и извештавају о учинки програма, програмских активности и пројеката. У даљем тексту дат је табеларни приказ Извештаја за 2018. годину, Градске
општине Савски венац.

Табеларни приказ учинка програма, програмских активности и пројеката у 000 динара

Шифра
програма

Назив програма

Шифра
програмске
активнпсти
/ пројекта

1102

Програм 2. Комуналне делатности

0009

Назив програмске активности
/ пројекта

Остале комуналне услуге

Усвојен
буџет за
2018

Текући
буџет
за 2018

Извршење
у 2018

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

26.230

26.230

20.532

78,3%
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1502
0401
2002
2002

Програм 4. Развој туризма
Програм 6. Заштита животне
средине
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
Програм 9. Основно образовање и
васпитање

0002

Промоција туристичке понуде

34.156

34.156

32.876

96,4%

0001

Управљање заштитом
животне средине

13.275

13.275

10.627

80,1%

57.965

57.985

53.947

93,0%

3.000

3.000

3.000

100,0%

0001
П1/1015

Функционисање основних
школа
Назив пројекта: Безбедност
саобраћаја на путевима

0901

Програм 11. Социјална и дечија
заштита

0003

Подршка социо-хуманитарним
организацијама

4.500

4.500

4.482

99,6%

0901

Програм 11. Социјална и дечија
заштита

0007

Подршка материјално
угрожених лица/породица

1.000

1.000

1.000

100,0%

1201

Програм 13. Развој културе и
информисања

0001

Функционисање локалних
установа културе

40.239

38.639

35.104

90,9%

1201

Програм 13. Развој културе и
информисања

0002

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

4.298

4.298

2.783

64,8%

1201

Програм 13. Развој културе и
информисања

0003

Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа

640

640

484

75,6%

1301

Програм 14. Развој спорта и
омладине

0001

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима
и савезима

7.250

7.250

6.780

93,5%

1301

Програм 14. Развој спорта и
омладине

П1/1001

120

120

120

100,0%

0602

Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе

385.284

386.894

273.133

70,6%

13.298

13.298

11.698

88,0%

4.772

4.772

4.458

93,4%

27.870

27.870

948

3,4%

3.500

3.470

0

0,0%

100

100

0

0,0%

1.000

1.000

941

94,1%

225

225

194

86,2%

2.133

2.133

2.091

98,0%

416

416

0

0,0%

2.370

2.370

2.370

100,0%

0602
0602
0602
0602
0602
0602

Програм 15.
самоуправе
Програм 15.
самоуправе
Програм 15.
самоуправе
Програм 15.
самоуправе
Програм 15.
самоуправе
Програм 15.
самоуправе

Опште услуге локалне
Опште услуге локалне
Опште услуге локалне
Опште услуге локалне
Опште услуге локалне
Опште услуге локалне

0001
0004

Назив пројекта: Спорт 4
ситизен
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Општинско/градско
правобранилаштво
Омбудсман

0005

Инспекцијски послови

0006

Текућа буџетска резерва

0009

Стална буџетска резерва

0010
П1/1006

Назив пројекта:Покрени своју
ИТ будућност

0602

Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе

П1/1008

Назив пројекта:Буди
полиглота-школа језика

0602

Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе

П1/1009

Назив пројекта:Избори за
одборнике Скупштине Града
Београда

0602

Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе

0014

0602

Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе

П1/1004

Управљање у ванредним
ситуацијама
Назив пројекта: Текуће
одржавање месних заједница
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2101

Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе

0001

2101

Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе

0002

УКУПНО:

Функционисање Скупштине
Функционисање извршних
органа

7.516

7.516

6.537

86.99%

36.717

36.717

34.275

93,4%

683.005

683.937

509.035

74,4%

4.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.

Завршни рачун буџета Градске општине Савски венац за 2018.годину садржи:
1.
2.
3.

Биланс стања на дан 31.децембра 2018.године ( Образац 1)
Биланс прихода и расхода у периоду 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године ( Образац 2)
Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године
( Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године ( Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године ( Образац 5)
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године
7. Извештај о учинку програма са образложењем за период од 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2018.године
10. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, као и извршеним отплатама кредита у периоду 1.јануара 2018.године до 31.децембра 2018.године
Члан 13.
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2018.годину неће бити предмет екстерне буџетске ревизије, с обзиром да ће кроз консолидовани завршни
рачун Града Београда бити предмет ревизије.
Члан 14.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Савски венац за 2018.годину објавити у „Службеном листу града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Број: 06-1-23.1/2019-I-01 од 06.06.2019. године
Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Берић
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Скупштина Градске општине Савски венац је на седници одржаној дана 27.12.2018.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 2019. години (Службени лист Града Београда“, број
118/18) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) донела следећу

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу 694.455.292 динара.
Обим средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2019. 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 2019. години (Службени лист Града Београда“, број
118/18) ,утврђује се у износу 517.472.169 динара и исказан је у ставу jедан овог члана.
У овом ставу исказана су укупна средства из осталих извора у износу од 176.713.123 динара, од чега процењена пренета средства из ранијих година
износе 173.493.123 динара, планирана примања од отплате датих кредита 3.000.000 динара и планирани трансфер града за рад матичне службе у износу од
220.000,00 динара.
Члан 2.
У буџетску резерву издваја се 3.600.000 динара. Од тога текућа буџетска резерва износи 3.500.000 динара, а стална буџетска резерва 100.000 динара.
Члан 3.
Укупан износ средстава буџета, који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ДКЦ „Мајдан“ и „Туристичка организација
Савски венац“ исказани су у посебном делу буџета.

Члан 4.
Буџет Градске општине Савски венац за 2019. годину састоји се од :
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ОПИС
1

Економска
класификација

Средства буџета
(извор 01)

2

3

Средства буџета
извори)

(остали

Укупна
средства

4

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

(3+7+8+9)

517.742.169

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (A)

7

517.742.169

517.742.169

A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

7

517.742.169

517.742.169

711

261.979.018

261.979.018

- Порез на зараде

711110

257.979.018

257.979.018

- Порез на приходе од самосталних делатности

711120

4.000.000

4.000.000

713

157.463.151

157.463.151

- Порез на имовину

713

129.163.151

- Апсолутна права

713

28.300.000

28.300.000

714

32.200.000

32.200.000

714

32.200.000

32.200.000

741

19.000.000

19.000.000

741100

9.000.000

9.000.000

741500

10.000.000

10.000.000

742

38.000.000

38.000.000

Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг

742151

35.000.000

35.000.000

- Приходи од општинских административних такси

742251

3.000.000

3.000.000

743

100.000

100.000

743353

100.000

100.000

745

8.000.000

8.000.000

745151

8.000.000

8.000.000

772

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1. Порез на доходак

2. Порез на имовину

3. Порез на добра и услуге
- Локалне комуналне таксе
4. Приходи од имовине
- Камате
-

Накнаде за уређење грађевинског земљишта

5. Приходи од продаје добара и услуга

6. Новчане казне и одузета имовинска корист
- Приходи од мандатних казни
7. Мешовити и неодређени приходи
- Остали приходи у корист нивоа општине
8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ
1. Донације и трансфери

176.713.123

694.455.292

129.163.151

73

220.000

220.000

733

220.000

220.000
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- Текући трансфери од Града (извор 07)

220.000

220.000

176.493.123

176.493.123

- Други текући трансфе. од Репуб.нивоу општине (извор 07)
ПРИМАЊА

(3+8+9)

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)

81

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)
-Отплата стамбених кредита

92

3.000.000

3.000.000

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)

321

173.493.123

173.493.123

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

(4+5+6)

517.742.169

176.713.123

694.455.292

4

452.592.169

132.783.123

585.275.292

1.1. Расходи за запослене

41

206.700.000

1.2. Коришћење роба и услуга

42

191.951.169

1.3 Казне за кашњење

44

100.000

100.000

1.4. Донације, дотације и трансфери

46

17.260.000

17.260.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

2.686.000

5.497.026

8.183.026

1.6. Остали расходи

48+49

33.895.000

61.750.000

95.645.000

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

65.150.000

40.930.000

106.080.000

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

206.700.000
65.536.097

257.487.266

0

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС
ДАТИХ КРЕДИТА( 1-2)
1. Примања по основу отплате кредита

92

0

2. Износ датих кредита

62

0

92-62

0

3.000.000

3.000.000

517.742.169

694.455.292

-176.713.123

508.742.169

694.355.292

-185.613.123

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V

3.220.000

-176.713.123

-173.493.123

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - VI) = - V

3.220.000

173.493.123

176.713.123

IV. РАЗЛИКА (1-2)

V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ
Примарни дефицит -суфицит

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

3.000.000

3.000.000
0

Укупни фискални резултат
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Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 176.713.123 динара, обезбеђена су из процењених пренетих средстава из претходне
године, планираних примања по основу отплате кредита и трансфера града.
Члан 5.
Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима :

Ек. клас.

ПРИХОДИ

71

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Средства буџет

711111 Порез на зараде

257.979.018

711120 Порез на приходе од самосталних делатности
713120 Порез на имовину

129.163.151

713423 Порез на пренос апсолутних права

28.300.000

714500 Локалне комуналне таксе

32.200.000

СВЕГА 71 :
73

451.642.169

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина
Текући трансфери од Републике у корист нивоа
733152 општина
СВЕГА 73 :

74

4.000.000

ДРУГИ ПРИХОДИ
Приход од камата на средства КРТ укључена у
741151 депозит банака
741538 Накнаде за уређење грађевинског земљишта
Приходи од продаје добара и услуга од стране
742151 трж. организ. у корист нивоа општина
742251 Општинске административне таксе

220000
0
220.000

9.000.000
10.000.000
35.000.000
3.000.000
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Приходи од мандатних казни у корист нивоа
743353 општина

100.000

745151 Остали приходи у корист нивоа општина

77

СВЕГА 74 :
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
Меморандумске ставке за рефундације расхода
772114 буџета из предходне године

8.000.000

Члан 6.

65.100.000

Расходи и издаци буџета по основним наменама,
утврђени су и распоређени су у следећим
износима:

1.000.000

СВЕГА 77 :
92

1.000.000

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од отплате кредита датих
921651 домаћинствима у земљи у корист нивоа општина

3.000.000

СВЕГА 92:

3.000.000

Процењена пренета средства из претходне
321 године

УКУПНИ ПРИХОДИ:

173.493.123

694.455.292

Ек.клас.

ОПИС

Средства буџета

4

Текући расходи

41

Расходи за запослене

206.700.000

411

Плате, додаци и накнаде запослених

166.030.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

6.350.000

414

2.815.000

416

Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи

42

Коришћење услуга и роба

30.505.000

1.000.000
257.487.266
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421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржава

426

Материјал

44

Пратећи трошкови задужи

444

Пратећи трошкови задужив

46

Донације дотације и транс

463

Трансфери осталим нивоим

465
47

Дотације Републици по зак
Социјално осигурање и соц
заштита

472

Накнаде за социјалну зашти

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним орга

482

Порези, обавезне таксе, каз

483

Новчане казне и пенали

49

Средства резерве

499

Средства резерве

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

5

Издаци за нефинансијску и

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објек

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
Укупни расходи:
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Члан 7.

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима :

Функција
070
090
110
130

Функционална класификација
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификованом на другом месту
Социјална заштита некласификованом на другом
месту
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

Средства буџета
5.783.026
7.450.000
53.190.000

180

Опште услуге
Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти

330

Судови

410
473

560

Општи економски и комерцијални послови
Туризам
Економски послови некласификовани на другом
месту
Заштита животне средине некласификована на
другом месту

810

Услуге рекреације и спорта

12.540.000

820

Услуге културе

50.369.000

912

Основно образовање

74.000.000

490

137.007.266
100.000
20.040.000
282.175.000
31.280.000
5.280.000
15.241.000

УКУПНО

694.455.292

II ПОСЕБАН ДЕО
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Члан 8

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину у износу од 694.455.292 динара распоређују се по корисницима – носиоцима
раздела према програмима, програмским активностима и пројектима, економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.

1

2101
2101-0001

110
411
412
423
465
481

01

Позиција одлуке о буџету
Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање скупштине
Извршни и законодавни
органи,финансијски и
фискални пос.и спољни
послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за
функцију 110
Приходи из буџета

Укупна средства

Средства из осталих
извора

План извор 01

Извор финансирања

Функција
Економска
класификација

Програмска активност /
пројекат

Глава

Раздео

ПОСЕБАН ДЕО

3.420.000

0

3.420.000

695.000
3.700.000

0
0

695.000
3.700.000

410.000

0

410.000

500.000

0

500.000

8.725.000

0

8.725.000
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01

01

01

2
2101
2101-0002

110
411
412
422
423
465

01

01

Укупно за функцију 110
Извори финансирања за
програмску активност 21010001
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2101-0001
Извори финансирања за
програм 2101
Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за
раздео 1
Приходи из буџета
Укупно за раздео 1
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ,
ПРЕДСЕДНИК
Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање извршних
органа ГО
Извршни и законодавни
органи,финансијски и
фискални пос.и спољни
послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за
функцију 110
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за
програмску активност 21010002
Приходи из буџета
Укупно за програмску

8.725.000

0

8.725.000

8.725.000

0

8.725.000

8.725.000

0

8.725.000

8.725.000
8.725.000

0
0

8.725.000
8.725.000

0
8.725.000
8.725.000

0
0
0

0
8.725.000
8.725.000

28.200.000

0

28.200.000

5.135.000
1.930.000
2.900.000

0
0
0

5.135.000
1.930.000
2.900.000

3.300.000

0

3.300.000

41.465.000
41.465.000

0
0

41.465.000
41.465.000

0
41.465.000
41.465.000

0
0
0

0
41.465.000
41.465.000
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01

01
3
0401
0401-0001

560
423
424
481

01
13

01
13

01
13

0602

активност 2101-0002
Извори финансирања за
програм 2101
Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за
раздео 2
Приходи из буџета
Укупно за раздео 2
OПШТИНСКА УПРАВА
Заштита животне средине
Управљање заштитом
животне средине
Заштита животне срединенекласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за
функцију 560
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560
Извори финансирања за
програмску активност 04010001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 0401-0001
Извори финансирања за
програм 0401
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програм 0401
Опште услуге локалне
самоуправе

41.465.000
41.465.000

0
0

41.465.000
41.465.000

41.465.000
41.465.000

0
0

41.465.000
41.465.000

1.041.000
0

0
10.000.000

1.041.000
10.000.000

4.200.000

0

4.200.000

5.241.000

0

5.241.000

0
5.241.000

10.000.000
10.000.000

10.000.000
15.241.000

5.241.000

0

5.241.000

0

10.000.000

10.000.000

5.241.000

10.000.000

15.241.000

5.241.000

0

5.241.000

0
5.241.000

10.000.000
10.000.000

10.000.000
15.241.000
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0602-0001

090
472

01

110
483
511

12
130
425
426
482
511
512
515

01
13

180

Функ локалне самоуправе и
градских општина
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за
функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извршни и законодавни
органи,финансијски и
фискални пос.и спољни
послови
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за
функцију 110
Примања од отпл дат кр и
прод фин имовине
Укупно за функцију 110
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за
функцију 130
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Трансфери општег карактера
између различитих нивоа

800.000

0

800.000

800.000
800.000

0
0

800.000
800.000

0

2.000.000

2.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0
0
0

3.000.000
3.000.000
0

3.000.000
3.000.000
0

0
7.780.000

9.240.000
0

9.240.000
7.780.000

0

9.000.000

9.000.000

65.000.000
0
0

36.500.000
2.050.000
1.230.000

101.500.000
2.050.000
1.230.000

0
72.780.000

0
0

0
72.780.000

0
72.780.000

58.020.000
58.020.000

58.020.000
130.800.000
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власти
444

01

410
411
412
413
414
416
421
422
423
465
482
483

01
07
13

490
423
481

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Извори финансирања за
функцију 180
Приходи из буџета
Укупно за функцију 180
Општи економски и
комерцијални послови и
послови по питању рада
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
Извори финансирања за
функцију 410
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 410
Економски послови
некласификовани на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

100.000

0

100.000

0
100.000
100.000

0
0
0

0
100.000
100.000

105.620.000

0

105.620.000

19.585.000
5.500.000

0
0

19.585.000
5.500.000

2.500.000

0

2.500.000

1.000.000
26.970.000
330.000
24.750.000

0
0
220.000
30.000.000

1.000.000
26.970.000
550.000
54.750.000

11.000.000

0

11.000.000

1.100.000

0

1.100.000

0

50.000.000

50.000.000

198.355.000

0

198.355.000

0

220.000

220.000

0
198.355.000

80.000.000
80.220.000

80.000.000
278.575.000

0
5.000.000

280.000
0

280.000
5.000.000
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01
13

01
07
12
13

0602-0006
130
424

13

13

0602-0009

410
499

01

ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за
функцију 490
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за
програмску активност 06020001
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од отпл дат кр и
прод фин имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 0602-0001
Inspekcijski poslovi
Опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Извори финансирања за
функцију 130
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за
програмску активност 06020006
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 0602-0006
Текућа буџетска резерва
Општи економски и
комерцијални послови и
послови по питању рада
Средства резерве
Извори финансирања за
функцију 410
Приходи из буџета

5.000.000

0

5.000.000

0
5.000.000

280.000
280.000

280.000
5.280.000

277.035.000

0

277.035.000

0

220.000

220.000

0

3.000.000

3.000.000

0

138.300.000

138.300.000

277.035.000

141.520.000

418.555.000

0

800.000

800.000

0
0

800.000
800.000

800.000
800.000

0

800.000

800.000

0

800.000

800.000

3.500.000

0

3.500.000

0
3.500.000

0
0

0
3.500.000
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01

0602-0010

410
499

01

01

0602-0014
130
423

01

01

01
07
12

Укупно за функцију 410
Извори финансирања за
програмску активност 06020009
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0602-0009
Стална буџетска резерва
Општи економски и
комерцијални послови и
послови по питању рада
Средства резерве
Извори финансирања за
функцију 410
Приходи из буџета
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за
програмску активност 06020010
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0602-0010
Управљање ванредним
ситуацијама
Опште услуге
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за
функцију 130
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за
програмску активност 06020014
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0602-0014
Извори финансирања за
програм 0602
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од отпл дат кр и

3.500.000

0

3.500.000

0
3.500.000

0
0

0
3.500.000

3.500.000

0

3.500.000

100.000

0

100.000

0
100.000
100.000

0
0
0

0
100.000
100.000

0
100.000

0
0

0
100.000

100.000

0

100.000

0
0
1.000.000

0
0
0

0
0
1.000.000

0
1.000.000
1.000.000

0
0
0

0
1.000.000
1.000.000

0
1.000.000

0
0

0
1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0
281.635.000

0
0

0
281.635.000

0
0

220.000
3.000.000

220.000
3.000.000
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13
0901
0901-0001

070
472

01
13

01
13

0901-0003

090
481

01

01

прод фин имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602
Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом
становништву,
некласификована на другом
месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за
функцију 070
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 070
Извори финансирања за
програмску активност 09010001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 0901-0001
Подршка социохуманитарним
организацијама
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за
функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за
програмску активност 09010003
Приходи из буџета

0
281.635.000

139.100.000
142.320.000

139.100.000
423.955.000

286.000

5.497.026

5.783.026

286.000

0

286.000

0
286.000

5.497.026
5.497.026

5.497.026
5.783.026

0
286.000

0
0

0
286.000

0

5.497.026

5.497.026

286.000

5.497.026

5.783.026

5.450.000

0

5.450.000

5.450.000
5.450.000

0
0

5.450.000
5.450.000

5.450.000

0

5.450.000
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0901-0007

090
423
481

01

01

01
13
1102
1102-0009
130
424
425

01
13

01
13

Укупно за програмску
активност 0901-0003
Подршка старим лицима
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за
функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за
програмску активност 09010007
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0901-0007
Извори финансирања за
програм 0901
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програм 0901
Комуналне делатности
Остале комуналне услуге
Опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за
функцију 130
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за
програмску активност 11020009
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак

5.450.000

0

5.450.000

200.000

0

200.000

1.000.000

0

1.000.000

1.200.000
1.200.000

0
0

1.200.000
1.200.000

1.200.000

0

1.200.000

1.200.000

0

1.200.000

6.936.000

0

6.936.000

0
6.936.000

5.497.026
5.497.026

5.497.026
12.433.026

450.000

0

450.000

0

3.957.266

3.957.266

450.000

0

450.000

0
450.000

3.957.266
3.957.266

3.957.266
4.407.266

450.000
0

0
3.957.266

450.000
3.957.266
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01
13

1201
1201-0002
820
423
425
481

01

01

1201-0003
820
423
472
482

01

прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 1102-0009
Извори финансирања за
програм 1102
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програм 1102
Развој културе и
информисања
Јачање културне продукције
и уметн стваралаштва
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за
функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за
програмску активност 12010002
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1201-0002
Унапређење систе очув и
пред културно исторг нас
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
Извори финансирања за
функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за

450.000

3.957.266

4.407.266

450.000

0

450.000

0
450.000

3.957.266
3.957.266

3.957.266
4.407.266

6.500.000

0

6.500.000

300.000

0

300.000

1.500.000

0

1.500.000

8.300.000
8.300.000

0
0

8.300.000
8.300.000

8.300.000

0

8.300.000

8.300.000

0

8.300.000

365.000

0

365.000

100.000

0

100.000

25.000

0

25.000

490.000
490.000

0
0

490.000
490.000
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01

01
1301

1301-0001
810
423
425
481

01
13

01
13

01
13
1502
1502-0002
473

програмску активност 12010003
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1201-0003
Извори финансирања за
програм 1201
Приходи из буџета
Укупно за програм 1201
Развој спорта и омладине
Подршка лок спорт
орган,удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за
функцију 810
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за
програмску активност 13010001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 1301-0001
Извори финансирања за
програм 1301
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програм 1301
Развој туризма
Туристичка промоција
Туризам

490.000

0

490.000

490.000

0

490.000

8.790.000
8.790.000

0
0

8.790.000
8.790.000

550.000

0

550.000

0

3.000.000

3.000.000

8.990.000

0

8.990.000

9.540.000

0

9.540.000

0
9.540.000

3.000.000
3.000.000

3.000.000
12.540.000

9.540.000

0

9.540.000

0

3.000.000

3.000.000

9.540.000

3.000.000

12.540.000

9.540.000

0

9.540.000

0
9.540.000

3.000.000
3.000.000

3.000.000
12.540.000
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423

01

01

01

2002
2002-0001
912
422
423
425
472

01
13

01
13

2002-1015

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за
функцију 473
Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за
програмску активност 15020002
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1502-0002
Извори финансирања за
програм 1502
Приходи из буџета
Укупно за програм 1502
Основно образовање и
васпитање
Функционисање основних
школа
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за
функцију 912
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за
програмску активност 20020001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 2002-0001
Безбедност сааобраћаја на
путевима

660.000

0

660.000

660.000
660.000

0
0

660.000
660.000

660.000

0

660.000

660.000

0

660.000

660.000
660.000

0
0

660.000
660.000

35.500.000
10.200.000

0
0

35.500.000
10.200.000

19.811.169

2.988.831

22.800.000

1.500.000

0

1.500.000

67.011.169

0

67.011.169

0
67.011.169

2.988.831
2.988.831

2.988.831
70.000.000

67.011.169

0

67.011.169

0

2.988.831

2.988.831

67.011.169

2.988.831

70.000.000
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912
422
423
481

01
13

01
13

01
13

01
07
12
13

3.1
1201
1201-0001
820
411

Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за
функцију 912
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за
пројекат 2002-1015
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 20021015
Извори финансирања за
програм 2002
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програм 2002
Извори финансирања за
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од отпл дат кр и
прод фин имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за
ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
"МАЈДАН"
Развој културе и
информисања
Функционисанје локалних
установа културе
Услуге културе
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

0
0

20.000
230.000

20.000
230.000

1.000.000

2.750.000

3.750.000

1.000.000

0

1.000.000

0
1.000.000

3.000.000
3.000.000

3.000.000
4.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

3.000.000

3.000.000

1.000.000

3.000.000

4.000.000

68.011.169

0

68.011.169

0
68.011.169

5.988.831
5.988.831

5.988.831
74.000.000

381.263.169

0

381.263.169

0

220.000

220.000

0

3.000.000

3.000.000

0
381.263.169

167.543.123
170.763.123

167.543.123
552.026.292

8.800.000

0

8.800.000
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412
413
414
421
423
425
426
465
482
483
512

01
13

01
13

01
13

01
13

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за
функцију 820
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за
програмску активност 12010001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 1201-0001
Извори финансирања за
програм 1201
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програм 1201
Извори финансирања за
главу 3.1
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година

1.450.000
550.000

0
0

1.450.000
550.000

215.000
5.264.000
18.850.000

0
0
0

215.000
5.264.000
18.850.000

0
450.000

4.000.000
0

4.000.000
450.000

350.000

0

350.000

1.400.000

0

1.400.000

100.000
150.000

0
0

100.000
150.000

37.579.000

0

37.579.000

0
37.579.000

4.000.000
4.000.000

4.000.000
41.579.000

37.579.000

0

37.579.000

0

4.000.000

4.000.000

37.579.000

4.000.000

41.579.000

37.579.000

0

37.579.000

0
37.579.000

4.000.000
4.000.000

4.000.000
41.579.000

37.579.000

0

37.579.000

0

4.000.000

4.000.000
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3.2
1502
1502-0002
473
411
412
413
421
422
423
425
426
465
482
512

01
13

01
13

01
13

Укупно за главу 3.1
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Развој туризма
Туристичка промоција
Туризам
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И
КАЗНЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за
функцију 473
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за
програмску активност 15020002
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програмску
активност 1502-0002
Извори финансирања за
програм 1502
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за програм 1502

37.579.000

4.000.000

41.579.000

5.000.000

0

5.000.000

980.000
300.000
2.560.000
800.000
18.070.000

0
0
0
0
0

980.000
300.000
2.560.000
800.000
18.070.000

0
430.000

800.000
0

800.000
430.000

500.000

0

500.000

30.000
0

0
1.150.000

30.000
1.150.000

28.670.000

0

28.670.000

0
28.670.000

1.950.000
1.950.000

1.950.000
30.620.000

28.670.000

0

28.670.000

0

1.950.000

1.950.000

28.670.000

1.950.000

30.620.000

28.670.000

0

28.670.000

0
28.670.000

1.950.000
1.950.000

1.950.000
30.620.000
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01
13

01
07
12
13

4
0602
0602-0004
330
411
412
414
422
423
426
465

01

01

Извори финансирања за
главу 3.2
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за главу 3.2
Извори финансирања за
раздео 3
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од отпл дат кр и
прод фин имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
Укупно за раздео 3
ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Опште услуге локалне
самоуправе
Општинско јавно
правобанилаштво
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за
функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за
програмску активност 06020004
Приходи из буџета

28.670.000

0

28.670.000

0
28.670.000

1.950.000
1.950.000

1.950.000
30.620.000

447.512.169

0

447.512.169

0

220.000

220.000

0

3.000.000

3.000.000

0
447.512.169

173.493.123
176.713.123

173.493.123
624.225.292

10.850.000

0

10.850.000

1.950.000

0

1.950.000

100.000
100.000
440.000
50.000

0
0
0
0

100.000
100.000
440.000
50.000

1.200.000

0

1.200.000

14.690.000
14.690.000

0
0

14.690.000
14.690.000

14.690.000

0

14.690.000
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01

01

5
0602
0602-0005
330
411
412
465

01

01

01

01

Укупно за програмску
активност 0602-0004
Извори финансирања за
програм 0602
Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за
раздео 4
Приходи из буџета
Укупно за раздео 4
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО
САВСКИ ВЕНАЦ
Опште услуге локалне
самоуправе
Заштитник грађана ГО
Савски венац
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за
функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за
програмску активност 06020005
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0602-0005
Извори финансирања за
програм 0602
Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за
раздео 5
Приходи из буџета
Укупно за раздео 5
Извори финансирања укупно

14.690.000

0

14.690.000

14.690.000
14.690.000

0
0

14.690.000
14.690.000

14.690.000
14.690.000

0
0

14.690.000
14.690.000

4.140.000

0

4.140.000

710.000

0

710.000

500.000

0

500.000

5.350.000
5.350.000

0
0

5.350.000
5.350.000

5.350.000

0

5.350.000

5.350.000

0

5.350.000

5.350.000
5.350.000

0
0

5.350.000
5.350.000

5.350.000
5.350.000

0
0

5.350.000
5.350.000
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01
07
12
13

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Примања од отпл дат кр и
прод фин имовине
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година
УКУПНО

517.742.169

0

517.742.169

0

220.000

220.000

0

3.000.000

3.000.000

0
517.742.169

173.493.123
176.713.123

173.493.123
694.455.292

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
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 Председнице општине.
На основу акта Председнице општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода.
Члан 10.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8. ове Одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана који доноси
Начелница општинске управе.
Распоред примања врши се по тромесечним квотама за извршење буџета. Тромесечне квоте доноси Председница општине и Веће Градске општине на
предлог Одељења за финансије.

Средства одобрена овом Одлуком и тромесечним квотама,
финансијских планова.

Члан 11.
преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на основу

Члан 12.
Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председница општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за финансије могу
привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.
Члан 13.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему, а до износа средстава и за намене за које су им
та средства опредељена чланом 8. ове Одлуке.
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Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Уговори о набавци добара , пружању услуга и извођењу грађевинских радова које
закључују буџетски корисници морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Набавком мале вредности , у смислу члана 39. Закона о
јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом којим се уређује 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
Председнице 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 који, Одлуком о обиму средстава Града и градских општина, у потпуности припада општини, средства ће се
користити на основу одлуке о увећању обима буџета, коју усваја 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 Председница 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 Председница општине или лице које овласти Председница 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 Председницу општине и Веће Градске општине.
180
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председница општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај Скупштини
општине 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 , 103/2015, 99/16 и 117/18 ).
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.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон 103/2015, 99/16 и 117/18), Председница 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.

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, Председница 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 31.12.2019. године средства која нису утрошена за
финансирање расхода и издатака у 2019. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Савски венац.
Члан 26.
У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019.годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за
послове финансија на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон 103/2015, 99/16 и 117/18) 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.
Број запослених код корисника средстава буџета Градске општине Савски венац (директних и индиректних), не може прећи максималан број запослених на
неодређено и одређено време.
У овој Одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1.овог члана :
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- 99 запослених на неодређено време у управи Градске општине Савски венац
- 6 запослених на одређено време
- 26 изабрана ,постављена и именована лица
- 10 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан“ и 1 постављено лице.
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и 4 запослених на неодређено време
- 1 запослени на наодређено време у Правобранилаштву

IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Члан 27.
Средства буџета у износу 694.455.292 динара распоређена су по програмској структури
расхода и издатака у датој табели и опредељена су за извршавање предвиђених циљева и
индикатора :
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
у динарима

Програм
1

Програмска
aктивност
пројекат
2

2101
0001

ПА- Функционисање скупштине

0002

ПА-Функционисање извршних органа
Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПА – Управљање заштитом животне
средине
Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0401
0401
1102

0001
0009

0602

Назив
3
Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Остале комуналне услуге

План за
2019
4

8.725.000
41.465.000

15.241.000
4.407.266

Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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0004

ПА - Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
ПА – Правобранилаштво ГО Савски
венац

0005

ПА- Заштитник грађана

5.350.000

0006
0009

ПА- Инспекцијски послови
ПА-Текућа буџетска резерва

800.000
3.500.000

0010

ПА-Стална буџетска резерва
ПА-Управљање ванредним
ситуацијама
Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
ПА – Социјална помоћ
ПА – Подршка социјално
хуманитарним организацијама

0001

0014
0901
0001
0003
0007
1201
0001
0002

0003
1301

0001
1502

ПА-Подршка старим лицима
Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА - Функционисање локалних
установа културе
ПА-Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
ПА-Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПА - Подршка локалним спортским
организацијама,удружењима и
савезима

418.555.000
14.690.000

100.000
1.000.000

5.783.026
5.450.000
1.200.000

41.579.000
8.300.000

490.000

12.540.000

Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
0002

ПА - Туристичка промоција
Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

31.280.000

0001

ПА - Функционисање основних школа

70.000.000

1015

ПР- Безбедност деце у саобраћају

2002

УКУПНО

4.000.000
694.455.292
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019 СА ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вред
ност
у
базн
ој
годи
ни

3

4

5

ПРОГРАМ / Програмска активност и
пројекат
Шифр
а

Назив

1

2

1102

Програм 2 КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Повећање
покривеност
територије
комуналним
делатностима
одржавања
јавних зелених
површина,
одржавања
чистоће на
површинама
јавне намене

0009

Циљ
ана
вред
ност
2020

Циља
на
вред
ност
2021

Извор 01

Остали
извори

Сви
извори

8

7

8

9

10

11

450.000

3.957.266

4.407.266

450.000

3.957.266

4.407.266

3.957.266

3.957.266

Укупан број
уређених
зелених
површина на
територији ГО

Програмска активност Остале
комуналне услуге

Општинска управа
Александар Дујановић

Општинска управа
Дејан Фурјановић

1502

Циљан
а
вредно
ст 2019

Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Обезбеђивање
услова за
задовољење
комуналних
потреба
грађана
Обављање
комуналних
делатности из
надлежности
општине
Промоција и
развој туризма
на територији
ГО Савски венац

Број
реализованих
инвестиција

Број издатих
решења

5

100

5

30

5

30

5

30
450.000
29.330.00
0

450.000
1.950.000

31.280.00
0
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0002

Програмска активност
Промоција туристичке понуде

Општинска управа
Јовица Стојковић

Туристичла организација ГО.
Савски венац

29.330.00
0
Адекватна
промоција
туристичке
понуде
града/општине
на циљаним
тржиштима

Адекватна
промоција
туристичке
понуде
града/општине
на циљаним
тржиштима

Јовица Стојковић

0401

0001

Програм 6 ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број
одржаних
промотивних
акција са
партнерским
организација
ма
Број догађаја
који
промовишу
туристичку
понуду
града/општин
е у земљи
и/или
иностранству
на којима
учествује ТО
општине
Број
дистрибуиран
ог
пропагандног
материјала

2

3

3

1.100.000
1.100.000

7

15

15

15

Унапређење
квалитета
елемената
животне
средине

Испуњење
обавеза у
складу са

Број
реализованих
пројеката

31.280.00
0

3

Програмска активност
Управљање заштитом
животне средине
Општинска управа
Милош Видовић

1.950.000

7

7

7

28.230.00
0

1.950.000

30.180.0
00

5.241.000

10.000.00
0

15.241.00
0

5.241.000

10.000.00
0

15.241.00
0

5.241.000

10.000.00
0

15.241.00
0

7
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законима у
домену
постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
мера заштите
2002

Програм 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Потпуни
обухват
основним
образовањем и
васпитањем

0001

Општинска управа
Владимир Новаковић

Текуће поправке школа

Општинска управа
Алекксандар Дујановић

Превоз деце са пратњом

Општинска управа
Владимир Новаковић

Број школа
код којих се
финансира
исхрана
ученика

13

13

13

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

Број школа
које су
обухваћене
текућим
поправкама

9

9

Број
превезених
ђака са
пратиоцима у
превозу

110

180

1.500.000

19.811.16
9

2.988.831

22.800.00
0

19.811.16
9

2.988.831

22.800.00
0

45.100.00
0

0

44.500.00
0

9

Превоз ученика
Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања
деци

74.000.00
0

13

Текуће
поправке школа
Побољшање
услова за
функционисање
основних школа

5.988.831

Обухват деце
основним
образовањем
(разложено
према полу)

Програмска активност
Функционисање основних
школа
Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања
деци

68.011.16
9

180

180
45.100.00
0

44.500.00
0

Награде
600.000

0

600.000
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Општинска управа
Владимир Новаковић

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

Број деце
подржане од
стране
општине

350

400

400

400
600.000

600.000

Пројекат:Безбедност
саобраћаја на путевима

Општинска управа
Зоран Коцић

0901

Повећање
безбедности
деце у
саобраћају

Број деце која
су прошла
обуку

230

250

250

1.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.00
0

6.936.000

5.497.026

12.433.02
6

286.000

5.497.026

5.783.026

286.000

5.497.026

5.783.02
6

5.450.000

0

5.450.000

5.450.000

0

5.450.000

250

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Повећање
доступности
права и услуга
социјалне
заштите

0001

Програмска активност
Социјалне помоћи

Општинска управа
Ирена Вујовић

0003

Број
породичних
домаћинстава
(куповина
сеоских кућадомаћинстава
)

Унапређење
заштите
сиромашних

3

3

3

3

Програмска активност
Подршка социохуманитарним
организацијама

Општинска управа
Ирена Вујовић

Подстицање
развоја
разноврсних
социјалних и
других услуга у
заједници,поро
дицама

Број
удружења /
хуманитарних
организација
које добијају
средства из
буџета
општине

6

8

8

8
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0007

Програмска активност
Подршка старим лицима и
особама са инвалидитетом

Општинска управа
Ирена Вујовић

1201

Обезбеђивање
услуга
социјалне
заштите за
старије и
одрасле са
инвалидитетом

Број
рализованих
пројеката

3

3

3

Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1.200.000

0

1.200.000

1..200.000

0

1.200.00
0

46.369.00
0

4.000.000

50.369.00
0

37.579.00
0

4.000.000

41.579.00
0

3

Подстицање
развоја културе

0001

Програмска активност
Функционисање локалних
установа културе

Дкц "Мајдан"
Дуња Хаџић

0002

Обезбеђење
редовног
функционисања
установа
културе

Спровођење
програмских
активности у
области
јачања и
развоја
културе на
подручју
општине

28
23

25

41.579.00
0

Програмска активност Јачање
културне продукције и
уметничког стваралаштва

Општинска управа
Данијела Мирјанић

Унапређење
разноврсности
културне
понуде

Број програма
и пројеката
удружења
грађана
подржаних од
стране
општине

18

19

37.579.00
0

4.000.000

8.300.000

0

8.300.000

8.300.000

0

8.300.000

20
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0003

Програмска активност
Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа
Стална манифестација „Дани
Исидоре Секулић"
Данијела Мирјанић

1301

490.000
Унапређење
очувања
културноисторијског
наслеђа

Број
књижевних
дела који су
достављени
на конкурс

60

Број
програма
спортских
организација
финансираних
од стране
општине

Унапређење
рекреативног
спорта

Подршка
предшколском
и школском
спорту за
девојчице/деча
ке
Текуће
поправке
спортске
инфраструктуре
Програм 15 ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

490.000

0

490.000

9.540.000

3.000.000

12.540.00
0

9.540.000

3.000.000

12.540.00
0

Број
спроведених
акција,
програма и
пројеката који
подржавају
активно и
рекреативно
бављење
спортом

Програмска активност
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима
и савезима

Општинска управа
Урош Трипковић

0602

60

Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

Обезбеђење
услова за
бављење
спортом свих
грађана и
грађанки
града/општине

0001

48

490.000

Број
полазника
девојчице/
дечаци

13

15

15

15

8.540.000

/

100/100

100/
100

100/
100

8.540.000

1.000.000
1.000.000

Број објеката

4

5

5

5

3.000.000
3.000.000
301.675.0
00

142.320.0
00

443.995.0
00
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Одрживо
управно и
финансијско
функционисање
Градксе
општине у
складу
надлежностима
и пословима
локалне
самоуправе
0001

Програмска активност
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Општинска управа
Александра Кузмановић

0004

Функционисање
јавног
правобранилаш
тва

Редован рад
заштитника
грађана

Програмска активност:
Инспекцијски послови

Општинска управа
Марина Шибалић

0009

Редован рад
јавног
правобранила
штва

Програмска активност
Заштитник грађана
Заштитник грађана
Светислав Миловановић

0006

Редован рад
општинске
управе

Програмска активност
Правобранилаштво ГО Савски
венац
Правобранилаштво ГО Савски
венац
Драгиша Добрић

0005

Функционисање
управе

Програмска активност:
Текућа буџетска резерва
Општинска управа
Ирена Вујовић

Квалитетно
обављање
инспекцијских
послова(комуна
лна)

Број донетих
решења за
уклањање
нелегалних
објеката

25

30

30

277.035.0
00

141.520.0
00

418.555.0
00

277.035.0
00

141.520.0
00

418.555.0
00

14.690.00
0

0

14.690.00
0

14.690.00
0

0

14.690.00
0

5.350.000

0

5.350.000

5.350.000

0

5.350.000

0

800.000.

800.000

800.000

800.000

3.500.000

0

3.500.000

3.500.000

0

3.500.000

30
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0010

Програмска активност:
Стална буџетска резерва
Општинска управа
Ирена Вујовић

0014

Програмска активност:
Ванредне ситуације

Општинска управа
Ирена Вујовић

2101

0001

Програм 16 ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Програмска активност:
Функционисање скупштине
Скупштина
Немања Берић

0002

Изградња
ефикасног
превентивног
система
заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других
непогода
Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа
политичког
система
локалне
самоуправе

Функционисање
локалне
скуштине

Програмска активност:
Функционисање извршних
органа
Општинско веће
Ирена Вујовић
УКУПНО

Функционисање
извршних
органа

100.000

0

100.000

100.000

0

100.000

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

50.190.00
0

0

50.190.00
0

8.725.000

0

8.725.000

8.725.000

0

8.725.000

41.465.00
0

0

41.465.00
0

41.465.00
0
517.742.1
69

0
176.713.1
23

41.465.00
0
694.455.2
92

Доношење
плана/
набавка
опреме
цивилне
заштите
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Образложење програмског дела буџета
Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 694.455.292 динара, вршиће се по програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру
раздела на следећи начин :
Раздео 1:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:
Програм 16 : 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У оквиру овог програма обављају се основне функције изабраних органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:
Програмска активност 2101-0001: Функционисање Скупштине
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 8.725.000 динара.
Раздео 2:
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз :
Програм 16 -2101 – Политички систем локалне самоуправе
У оквиру овог програма обављају се основне функције органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:
Програмска активност 2101-0002 : Функционисање извршних органа
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 41.465.000 динара.
Раздео 3:
ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :

Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0401- 0001 – Управљање заштитом животне средине
У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 15.241.000 динара
Напред наведена средства опредељена су за реализацију програма и пројеката од значаја за заштиту животне средине на територији ГО Савски венац и то :
- за расписивање јавног конкурса из области заштите и унапређења животне средине за суфинансирање пројеката / програма удружења грађана
- за реализацију пројекта „Еко патрола“ којим ће бити обухваћено уређење и чишћење локација, које ће се спроводи по приоритетима и у 2019. години.
Циљ овог пројекта јесте, ефикасно решавање питања од значаја за заштиту животне средине грађана територије општине Савски венац.
- обележавање Међународног дана реке Саве
- дани Европске баштине („ Европска недеља мобилности „ – дан без аутомобила)
- Годишњи програм „Очување и заштита природних добара „; Локална акција „НАЈЗЕЛЕНО“ и придруживање градској акцији „За зеленији Београд“

Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
192
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

Програмска активност - 1102- 0009 – Остале комуналне услуге

У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење јавног простора на територији ГО Савског венца.
За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 4.407.266 динара.
Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У оквиру овог програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини и планиране су следеће програмске
активности и пројекти:
Програмска активност - 0602 - 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа ( плате запослених и
остале накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго ).
За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 418.555.000 динара.
Програмска активност - 0602 - 0004 – Правобранилаштво ГО Савски венац
За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 14.690.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за
финансирање зараде и осталих накнада за запослене у правобранилаштву ГО Савски венац.
Програмска активност - 0602 - 0005 – Заштитник грађана
За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.350.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за
финансирање зараде и осталих накнада за Заштитника грађана и заменика заштитника грађана ГО Савски венац.
Програмска активност - 0602 - 0006 – Инспекцијски послови
За ову програмску активност планирани расходи износе 800.000 динара. Наведена средства опредељена су за трошкове-расходе по решењима комуналне
инспекције.
Програмска активност 0602 – 0009 : Текућа буџетска резерва
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.500.000 динара.
Програмска активност 0602 – 0010 : Стална буџетска резерва
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.
Програмска активност 0602 – 0014 : Управљање ванредним ситуација
У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 1.000.000 динара. У 2019. години планирана је набавка опреме за цивилну заштиту и израду
Плана заштите и спасавања за територују ГО Савски венац.
Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Овај програм подразумева обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма планиране
су следеће програмске активности :
Програмска активност 0901-0001: Социјална помоћ

За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.783.026 динара, Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су
путем трансфера од стране Републике Србије- Комесаријата за избегла и расељена лица. Наведена средства намењена су за решавање стамбеног
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питања (куповина сеоских кућа са окућницом), набавку грађевинских пакета за доградњу започетих кућа, адаптацију и реновирање постојећих , ради
побољшања услова живота, набавку огрева и др).
Програмска активност 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама
За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.450.000 динара.
У оквиру ове програмске активности реализоваће се разни пројекти и радионице за старију популацију, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на
територији општине Савски венац.
Програмска активност 0901-0007: Подршка старим лицима
За ову програмску активност планирани расходи износе 1.200.000 динара.
Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Овај програм подразумева очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине ГО Савски венац.
Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалне Установе културе ДКЦ“ Мајдан“
Ова програмска активност подразумева финансирање расходa-издатака неопходних за редовно функционисање ДКЦ“Мајдан“ ( плате запослених и остале
накнаде за запослене, стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословне зграде, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго ). За ову
програмску активност укупно планирани расходи износе 41.579.000 динара.
Напомињемо, да у оквиру своје делатности и у циљу јачања културно, образовног и спортског садржаја, у наведеном периоду организоване су разне
манифестације, програми и радионице за грађане са територије Савског венца са посебним акцентом на најмлађу популацију.
Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програмска активност обухвата нормативне послове у области јачања и развоја и културе и културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на подручију ГО
Савски венац. У циљу културно – уметничког стваралаштва, развоја и едукације обезбеђују се услови за одржавање културних манифестација од значаја за
различите етничке, верске, родне и старосне већинске или мањинске групције као и саму општину. Ова програмска активност обухвата културне садржаје у виду
концерата и културно – уметничких вечери које својим деловањем подстичу развој и културу на територији општине Савски венац
За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва ( путем дотација осталим непрофитним институцијама ) обезбеђена су
средства у буџету у укупном износу од 8.300.000 динара.
Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа
За ову програмску активност укупно планира буџетска средства износе 490.000 динара.
Програмска активност обухвата активности у области унапређења културно – уметничког програма предвиђеног за манифестацију „Дани Исидоре Секулић“.
Програм 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта на територији Градске општине Савски венац, а
у складу са усвојеним Програмом развоја спорта ГО Савски венац за 2018/2019 годину.
Програмска активност 1301-0001 : Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
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За наведену програмску активност укупно планирана буџетска срества износе 12.540.000 динара .
У оквиру ове програмске активности дефинаисан је циљ/индикатор праћења- Подршке предшколског и школског спорта за девојчице/ дечаке у 2019. години.
Програм 04 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Овај програм подразумева активности за унапређење туристичке понуде на територији Градске општине Савски венац као и активности туристичке промоције ван
територије градске општине.
Програмска активност 1502-0002 : Туристичка промоција
Ова програмска активност подразумева финансирање расходa-издатака неопходних за редовно функционисање ТО Савски венац ( плате запослених и остале
накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину, релизацију манифестација и програма и друго ). За финансирање
ове програмске активности опредељено је 31.280.000 динара.
Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 2002-0001 : Функционисање основних школа
Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац а у складу са прописаним стандардима.
Приоритет у 2019. години биће побољшање услова за рад и боравак деце у образовним установама. За реализацију програмске активности опредељена су средства
у износу од 74.000.000 динара. Ова средства намењена су за превоз, исхрану и пратиоце у превозу деце са посебним потребама који имају пребивалиште на
територији Савског венца и за текуће поправке и хитне интервенције у школама на територији општине.

Пројекат 2002-1001 : Безбедност деце у саобраћају
За финансирање пројекта обезбеђена су средства у износу 4.000.000 динара. Основни циљ овог пројекта је упознавање ученика основних школа са
прописима из области безбедности у саобраћају.
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од 01.01.2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Број: 06-1-21.1/2018-I-01 од 27.12.2018. године
Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Берић
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Скупштина Градске општине Савски венац, на 20. седници одржаној дана 23. октобра 2018. године, на основу члана 17 Статута Градске општине Савски венац
(„Службени лист града Београда”, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) и Одлуке о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години (Службени лист града Београда бр. 78/17) , доноси
следећу
ОДЛУКУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018 ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од 683.005.204 динара.
Овај обим представља збир средстава опредељених Одлуком о измени Oдлуке о обиму средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који
припадају Граду, односно Градским општинама у 2018 години (Службени лист Града Београда“, број 92/2018) у износу 412.065.806 динара и планираних меморандумских ставки за
рефундацију расхода из ранијих година у износу 58.887.585 динара
У ставу један, исказана су и средства осталих извора ( 07, 12,) у укупном износу 58.812.076 динара. Такође у овом ставу су исказана и пренета средства из ранијих година (извор 13)
у износу 153.239.737 динара.

Члан 2.
У буџетску резерву издваја се 3.600.000 динара.
Члан 3.

Укупан износ средстава буџета , који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ДКЦ „Мајдан“ и „Туристичка организација Савски венац“ исказани
су у посебном делу буџета.

Члан 4.
Буџет Градске општине Савски венац за 2018.годину састоји се од :
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ОПИС

Економска
класификациј
а

Средства
буџета
(извор 01)

Средства
буџета
(остали
извори)

1

2

3

4

Укупна
средства

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

(3+7+8+9)

470.953.391

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)

7

470.953.391

470.953.391

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (A+Б)

7

412.065.806

470.953.391

A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

7

412.065.806

470.953.391

711

237.000.000

237.000.000

- Порез на зараде

711110

235.000.000

235.000.000

- Порез на приходе од самосталних делатности

711120

2.000.000

2.000.000

713

113.765.806

113.765.806

- Порез на имовину

713

110.465.806

110.465.806

- Апсолутна права

713

3.300.000

3.300.000

714

2.200.000

2.200.000

714

2.200.000

2.200.000

741

6.000.000

6.000.000

741100

6.000.000

6.000.000

742

45.900.000

45.900.000

Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг

742151

43.000.000

43.000.000

- Приходи од општинских административних такси

742251

2.900.000

2.900.000

743

200.000

200.000

743353

200.000

200.000

745

7.000.000

7.000.000

745151

7.000.000

7.000.000

1. Порез на доходак

2. Порез на имовину

3. Порез на добра и услуге
- Локалне комуналне таксе
4. Приходи од имовине
- Камате
5. Приходи од продаје добара и услуга

6. Новчане казне и одузета имовинска корист
- Приходи од мандатних казни
7. Мешовити и неодређени приходи
- Остали приходи у корист нивоа општине
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ
B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ

212.051.813

7
(73+742+77)

683.005.204

0
58.887.585

55.812.076

114.699.661

1. Донације и трансфери
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- Текући трансфери од Града (извор 07)

53.042.547

- Други текући трансфе. од Репуб.нивоу општине (извор 07)
2. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне
године
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године
ПРИМАЊА

2.769.529
772

58.887.585
58.887.585

(3+8+9)

156.239.737

156.239.737

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)

81

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)
-Отплата стамбених кредита

92

3.000.000

3.000.000

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)

321

153.239.737

153.239.737

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

0

(4+5+6)

470.953.391

212.051.813

683.005.204

4

469.951.391

136.222.799

606.174.190

1.1. Расходи за запослене

41

195.007.642

2.012.602

197.020.244

1.2. Коришћење роба и услуга

42

162.702.749

122.865.197

285.567.946

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

100.000

100.000

1.4. Донације, дотације и трансфери

46

15.875.000

15.875.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

2.656.000

4.845.000

7.501.000

1.6. Остали расходи

48+49

93.610.000

6.500.000

100.110.000

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

1.002.000

75.829.014

76.831.014

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

0

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА
ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА
1. Примања по основу отплате кредита

92

2. Износ датих кредита

62

IV. РАЗЛИКА (1-2)

V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ
Примарни дефицит -суфицит

92-62

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

3.000.000

3.000.000
0

0

3.000.000

3.000.000

526.765.467

683.005.204

-156.239.737

520.765.467

682.905.204

-162.139.737

Укупни фискални резултат
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VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V

3.000.000

-156.239.737

-153.239.737

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - VI) = - V

3.000.000

153.239.737

156.239.737

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 156.239.737 динара, обезбеђена су из пренетих средстава из предходне године и планираних примања по
основу отплате кредита.

Члан 5.
Укупни приходи и примања буџе та планирају се у следећим износима:

Ек. клас.

ПРИХОДИ

71

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Средства буџет

711111 Порез на зараде

235.000.000

711120 Порез на приходе од самосталних делатности
713120 Порез на имовину

2.000.000
110.465.806

713423 Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима

3.300.000

714500 Локалне комуналне таксе

2.200.000

СВЕГА 71 :
73

352.965.806

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина

53.042.547

733152 Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина
СВЕГА 73 :

2.769.529
55.812.585

74

ДРУГИ ПРИХОДИ
741151

Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака

742151

Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист нивоа општина

742251

Општинске административне таксе

6.000.000
43.000.000
2.900.000
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743353

Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

200.000
7.000.000

СВЕГА 74 :
77

59.100.000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
772114

92

Меморандумске ставке за рефундације расхода буџета из предходне године

58.887.585

СВЕГА 77 :

58.887.585

Примања од продаје финансијске имовине
921651

321

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина

3.000.000

СВЕГА 92:

3.000.000

Пренета средства из претходне године

153.239.737

УКУПНИ ПРИХОДИ:

683.005.204

Ек.клас.

ОПИС

Средства буџета

4

Текући расходи

41

Расходи за запослене

197.020.244

411

Плате, додаци и накнаде запослених

156.839.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

6.900.000

414

Социјална давања запосленима

3.270.001

415

Накнада трошкова за запослене

300.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

42

Коришћење услуга и роба

26.750.100

2.961.143
285.567.946
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Члан 6.
Расходи и издаци буџета по основним
наменама, утврђени су и распоређени су у
следећим износима:

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавањ

426

Материјал

44

Пратећи трошкови задужив

444

Пратећи трошкови задужива

46

Донације дотације и трансф

463

Трансфери осталим нивоима

465

Дотације Републици по зако

47

Социјално осигурање и соци

472

Накнаде за социјалну заштит

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним орган

482

Порези, обавезне таксе, казн

483

Новчане казне и пенали

49

Средства резерве

499

Средства резерве

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

5

Издаци за нефинансијску им

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објект

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
Укупни расходи:
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Члан 7.

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

5.131.000

090

Социјална заштита некласификованом на другом месту

6.250.000

110

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

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

330

Судови

410
473

Општи економски и комерцијални послови
Туризам

490

Економски послови некласификовани на другом месту

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

810

Услуге рекреације и спорта

820

Услуге културе

43.577.226

912

Основно образовање

32.865.200

47.232.101
182.372.256
2.132.614
100.000
18.070.000
280.958.807
34.156.000
9.635.000
13.275.000
7.250.000

УКУПНО

683.005.204

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
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Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину у износу од 683.005.204 динара распоређују се по корисницима – носиоцима раздела и глава, према
програмима, програмским
активностима и пројектима,
економским
и
функционалним
класификацијама
и
изворима финансирања:
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ПОСЕБАН ДЕО ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
Раз Гла Програм/ ФункцЕконо
Изв
ва
део Прог.акт./ ија мска ор
класи
Пројекат
фин
фика ан.
ција
1
1

2

3 4

5

2101
2101-0001
110

411
412
414
423
465
481

2

ОПИС

6

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Политички систем локалне самоуправе
Функционисање скупштине
Извршни и законодавни
органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску
активност
2101-0001
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 21010001
Извори финансирања за програм 2101
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 1
01 Приходи из буџета
Укупно за раздео 1
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК

Средства из

Средства из

Укупна

буџета

осталих извора

средства

(01)

буџетских
корисника

8

9

10 (8+9)

2.734.000

2.734.000

444.600

444.600

1
3.700.000
287.000

1
3.700.000
287.000

350.000

350.000

7.515.601
7.515.601

7.515.601
7.515.601

7.515.601

7.515.601

7.515.601

7.515.601

7.515.601
7.515.601

7.515.601
7.515.601

7.515.601
7.515.601

7.515.601
7.515.601
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2101
2101-0002
110

411
412
422
423
465

3
0401
0401-0001
560
421
423
424
426
481

Политички систем локалне самоуправе
Функционисање извршних органа ГО
Извршни и законодавни
органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску
активност
2101-0002
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 21010002
Извори финансирања за програм 2101
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 2
01 Приходи из буџета
Укупно за раздео 2
OПШТИНСКА УПРАВА
Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне срединенекласификована на
другом месту
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
Извори финансирања за програмску
активност
0401-0001

26.959.000

26.959.000

4.628.500

4.628.500

620.000
1.509.000
3.000.000

620.000
1.509.000
3.000.000

36.716.500
36.716.500

36.716.500
36.716.500

36.716.500

36.716.500

36.716.500

36.716.500

36.716.500
36.716.500

36.716.500
36.716.500

36.716.500
36.716.500

36.716.500
36.716.500

50.000
424.000
9.600.000
101.000

50.000
424.000
9.600.000
101.000

3.100.000

3.100.000

13.275.000
13.275.000

13.275.000
13.275.000
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01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 04010001
Извори финансирања за програм 0401
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 0401
0602
Опште услуге локалне самоуправе
Функ локалне самоуправе и градских
0602-0001
општина
Социјална заштита некласификована на
090
другом
месту
472
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извршни и законодавни
110
органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
483
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
511
ЗГРАДЕ И ГРАÐ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 110
Примања од отпл дат кр и прод фин
12 имовине
Укупно за функцију 110
130
Опште услуге
425
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
426
МАТЕРИЈАЛ
482
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
511
ЗГРАДЕ И ГРАÐ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
512
МАШИНЕ И ОПРЕМА
515
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

180

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
Укупно за функцију 130
Трансфери општег карактера између
различитих нивоа власти

13.275.000

13.275.000

13.275.000

13.275.000

13.275.000
13.275.000

13.275.000
13.275.000

750.000

750.000

750.000
750.000

750.000
750.000

1.600.000
9.980.000
8.600.000
500.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000
3.000.000

3.000.000
3.000.000

18.868.864

49.999.933
6.636.277
1.200.000

20.468.864
9.980.000
8.600.000
50.499.933
6.636.277
1.200.000

49.999.933

20.680.000
49.999.933

26.705.141

26.705.141

76.705.074

97.385.074

20.680.000

20.680.000
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444

410

411
412
413
414
416
421
422
423
465
482
483

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Извори финансирања за функцију 180
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 180
Општи економски и комерцијални
послови и
послови по питању рада
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА

100.000

100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

103.036.000

103.036.000

17.191.000

17.191.000

6.500.000
2.695.000

6.500.000
2.695.000

948.541

948.541

26.132.343
250.000
25.627.206
10.500.000
1.000.000
54.000.000

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
247.880.090
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 410
247.880.090
Економски послови некласификовани на
490
другом
месту
423
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
1.240.000
426
МАТЕРИЈАЛ
120.000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
481
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
7.050.000
Извори финансирања за функцију 490
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за програмску
активност
0602-0001
01 Приходи из буџета

200.000
27.458.717

26.132.343
450.000
53.085.923
10.500.000

1.700.000

1.000.000
55.700.000

200.000
29.158.717

247.880.090
200.000
29.158.717

29.358.717

277.238.807

1.240.000
120.000
7.050.000

8.410.000
8.410.000

8.410.000
8.410.000

277.820.090

277.820.090
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07 Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин
12 имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 06020001
277.820.090
0602-0006
Инспекцијски послови
130
Опште услуге
424
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Извори финансирања за функцију 130
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност
0602-0006
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 06020006
0602-0009
Текућа буџетска резерва
Општи економски и комерцијални
410
послови и
послови по питању рада
499
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за програмску
активност
0602-0009
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020009
0602-0010
Стална буџетска резерва
Општи економски и комерцијални
410
послови и
послови по питању рада
499
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 410

50.199.933

50.199.933

3.000.000
55.863.858

3.000.000
55.863.858

109.063.791

386.883.881

27.870.387

27.870.387

27.870.387

27.870.387

27.870.387

27.870.387

27.870.387

27.870.387

27.870.387

27.870.387

3.500.000

3.500.000

3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

100.000

100.000

100.000
100.000

100.000
100.000
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Извори финансирања за програмску
активност
0602-0010
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020010
0602-0014
Управљање ванредним ситуацијама
130
Опште услуге
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
423
Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност
0602-0014
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020014
06021004
Пројекат-"Tекуће одржавање месних
заједница"
130
Опште услуге
425
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за пројекат 06021004
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
Укупно за пројекат 0602-1004

100.000

100.000

100.000

100.000

416.000

416.000

416.000
416.000

416.000
416.000

416.000

416.000

416.000

416.000

2.370.332

2.370.332

2.370.332

2.370.332

2.370.332

2.370.332

2.370.332

2.370.332

2.370.332

2.370.332

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

06021006
490
423

Економски послови некласификовани на
другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 490
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
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Укупно за функцију 490
Извори финансирања за пројекат 06021006
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
Укупно за пројекат 0602-1006

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

06021008
490
423

Економски послови некласификовани на
другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 490
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за пројекат 06021008
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-1008

225.000

225.000

225.000
225.000

225.000
225.000

225.000
225.000

225.000
225.000

06021009
160

416
421
426

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛ
Извори финансирања за функцију 160
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за пројекат 06021009
07 Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-1009
Извори финансирања за програм 0602
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин
12 имовине
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година

2.012.602

2.012.602

5.000
115.012

5.000
115.012

2.132.614
2.132.614

2.132.614
2.132.614

2.132.614
2.132.614

2.132.614
2.132.614

52.332.547

282.061.090
52.332.547

3.000.000

3.000.000

87.104.577

87.104.577

282.061.090
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0901
0901-0001
070
472

Укупно за програм 0602
Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом
становништву,
некласификована на другом месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 070
Извори финансирања за програмску
активност
0901-0001
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 09010001
Подршка социо0901-0003
хуманитарним организацијама
Социјална заштита некласификована на
090
другом
месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
481
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску
активност
0901-0003
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 09010003
0901-0007
Подршка старим лицима
Социјална заштита некласификована на
090
другом
месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
481
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

282.061.090

286.000

142.437.124

4.845.000

5.131.000

55.000
4.790.000

286.000
55.000
4.790.000

4.845.000

5.131.000

55.000
4.790.000

286.000
55.000
4.790.000

4.845.000

5.131.000

286.000

286.000

286.000

286.000

424.498.214

4.500.000

4.500.000

4.500.000
4.500.000

4.500.000
4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

1.000.000

1.000.000
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Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску
активност
0901-0007
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 09010007
Извори финансирања за програм 0901
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 0901
1102
Комуналне делатности
1102-0009
Остале комуналне услуге
130
Опште услуге
424
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
511
ЗГРАДЕ И ГРАÐ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 130
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност
1102-0009
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.786.000

5.786.000

55.000
4.790.000

5.786.000
55.000
4.790.000

4.845.000

10.631.000

500.000
9.493.659
16.236.804

500.000
9.493.659
16.236.804

2.714.529
23.515.934

2.714.529
23.515.934

26.230.463

26.230.463

2.714.529

2.714.529

23.515.934

23.515.934

26.230.463

26.230.463

година
Укупно за програмску активност 1102-0009
Извори финансирања за програм 1102
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

2.714.529

2.714.529

23.515.934

23.515.934

26.230.463

26.230.463

година
Укупно за програм 1102
1201
1201-0002

Развој културе и информисања
Јачање културне продукције и уметн
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стваралаштва
820

Услуге културе
423
481

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.298.000

2.298.000

2.000.000

2.000.000

4.298.000

4.298.000

4.298.000

4.298.000

4.298.000

4.298.000

4.298.000

4.298.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску
активност
1201-0002
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0002
1201-0003

Унапређење систе очув и пред културно
исторг нас
820

Услуге културе
423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

490.000

490.000

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ

120.000

120.000

30.000

30.000

640.000

640.000

640.000

640.000

640.000

640.000

640.000

640.000

4.938.000

4.938.000

4.938.000

4.938.000

БУЏЕТА
482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску
активност
1201-0003
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0003
Извори финансирања за програм 1201
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 1201
1301
1301-0001

Развој спорта и омладине
Подршка лок спорт орган,удружењима и
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савезима
810

Услуге рекреације и спорта
423
481

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

200.000

200.000

7.050.000

7.050.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску
активност
1301-0001
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001
1301-1002

спорт за грађане за 4 града
Општи економски и комерцијални послови
и

410

послови по питању рада
423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Извори финансирања за функцију 410
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за пројекат 1301-1002
13 Нераспоређени вишак прихода из
ранијих
година
Укупно за пројекат 1301-1002
Извори финансирања за програм 1301
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из
ранијих
година
Укупно за програм 1301
1502
Развој туризма
1502-0002
Туристичка промоција
473
Туризам
421
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

120.000

120.000

120.000

120.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000
120.000

120.000

120.000

7.370.000

40.000
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40.000

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за програмску
активност
1502-0002
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 15020002
Извори финансирања за програм 1502
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 1502
2002
Основно образовање и васпитање
2002-0001
Функционисање основних школа
130
Опште услуге
425
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

912
422
423
426
472

2002-1015
912

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
Укупно за функцију 130
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за програмску
активност
2002-0001
01 Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
Укупно за програмску активност 20020001
Безбедност сааобраћаја на путевима
Основно образовање

1.070.000

1.070.000

1.110.000
1.110.000

1.110.000
1.110.000

1.110.000

1.110.000

1.110.000

1.110.000

1.110.000
1.110.000

1.110.000
1.110.000

1.000.000

27.100.000

1.000.000

1.000.000

28.100.000

1.000.000
27.100.000

27.100.000

27.100.000

28.100.000

21.950.000
6.397.200
18.000
1.500.000

21.950.000
6.397.200
18.000
1.500.000

29.865.200
29.865.200

29.865.200
29.865.200

30.865.200

30.865.200

30.865.200

27.100.000

27.100.000

27.100.000

57.965.200
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422
423
481

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 912
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 20021015
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих
година
Укупно за пројекат 2002-1015

8.500
191.500

8.500
191.500

2.800.000

2.800.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за програм 2002
01 Приходи из буџета

30.865.200

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

30.865.200
30.100.000

30.100.000

30.100.000

60.965.200

година
Укупно за програм 2002

30.865.200

Извори финансирања за
01 Приходи из буџета

345.285.290

07 Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин
12 имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

345.285.290
55.102.076

55.102.076

3.000.000

3.000.000

145.630.511

145.630.511

203.732.587

549.017.877

година
Укупно
3.1

345.285.290

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"
1201

Развој културе и информисања
Функционисанје локалних установа
културе

1201-0001
820

Услуге културе
411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

6.370.000

6.370.000

1.240.000

1.240.000

400.000

400.000

(ЗАРАДЕ)
412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

413

НАКНАДЕ У НАТУРИ
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414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

275.000

275.000

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

5.635.000

5.635.000

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

13.500.000

710.000

14.210.000

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

1.000.000

6.853.226

7.853.226

426

МАТЕРИЈАЛ

320.000

320.000

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

280.000

280.000

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

1.200.000

1.200.000

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ

100.000

100.000

СУДОВА
512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

756.000

756.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета

30.320.000

07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

30.320.000
710.000

710.000

7.609.226

7.609.226

8.319.226

38.639.226

година
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску
активност

30.320.000

1201-0001
01 Приходи из буџета

30.320.000

07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

30.320.000
710.000

710.000

7.609.226

7.609.226

8.319.226

38.639.226

година
Укупно за програмску активност 1201-0001

30.320.000

Извори финансирања за програм 1201
01 Приходи из буџета

30.320.000

07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

30.320.000
710.000

710.000

7.609.226

7.609.226

8.319.226

38.639.226

година
Укупно за програм 1201

30.320.000

Извори финансирања за главу 3.1
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти

30.320.000

30.320.000
710.000
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710.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

7.609.226

7.609.226

8.319.226

38.639.226

година
Укупно за главу 3.1
3.2

30.320.000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ
ВЕНАЦ
1502

Развој туризма

1502-0002

Туристичка промоција
473
411
412
415
421
422
423
426
465
482
512

Туризам
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за програмску
активност
1502-0002
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 15020002
Извори финансирања за програм 1502
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 1502
Извори финансирања за главу 3.2
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 3.2
Извори финансирања за раздео 3
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин
12 имовине
Нераспоређени вишак прихода из
13 ранијих

4.500.000

4.500.000

806.000

806.000

300.000
2.425.000
200.000
23.740.000
385.000
458.000
30.000
202.000

300.000
2.425.000
200.000
23.740.000
385.000
458.000
30.000
202.000

33.046.000
33.046.000

33.046.000
33.046.000

33.046.000

33.046.000

33.046.000

33.046.000

33.046.000
33.046.000

33.046.000
33.046.000

33.046.000
33.046.000

33.046.000
33.046.000

408.651.290
55.812.076

408.651.290
55.812.076

3.000.000

3.000.000

153.239.737

153.239.737
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4
0602
0602-0004
330
411
412
414
422
423
465
515

година
Укупно за раздео 3
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Опште услуге локалне самоуправе
Општинско јавно правобанилаштво
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску
активност
0602-0004
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020004
Извори финансирања за програм 0602
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 4
01 Приходи из буџета
Укупно за раздео 4
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Опште услуге локалне самоуправе
Заштитник грађана ГО Савски венац

5
0602
0602-0005
330

408.651.290

212.051.813

620.703.103

9.528.000

9.528.000

1.780.000

1.780.000

300.000
100.000
340.000
950.000
300.000

300.000
100.000
340.000
950.000
300.000

13.298.000
13.298.000

13.298.000
13.298.000

13.298.000

13.298.000

13.298.000

13.298.000

13.298.000
13.298.000

13.298.000
13.298.000

13.298.000
13.298.000

13.298.000
13.298.000

Судови
411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

3.712.000

3.712.000

660.000

660.000

400.000

400.000

(ЗАРАДЕ)
412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Извори финансирања за функцију 330
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01 Приходи из буџета

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

4.772.000

01 Приходи из буџета

4.772.000

4.772.000

Укупно за раздео 5

4.772.000

4.772.000

470.953.391

470.953.391

Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску
активност
0602-0005
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0005
Извори финансирања за програм 0602
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 5

Извори финансирања укупно
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин
12 имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих

55.812.076

55.812.076

3.000.000

3.000.000

153.239.737

153.239.737

212.051.813

683.005.204

година
УКУПНО

470.953.391
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План сопствених прихода (извор 04) ДКЦ Мајдан

Програмска
активност /
пројекат

Функ.Кл

03

12010001

820

03

12010001

03

Раздео

Ek.кл

Ставка обавезе

Изв.фин

Назив позиције финансијског плана

411

494111-524001

4

820

412

494121-524001

04

Допринос за пензијско и инвалидско осигу

42.000

12010001

820

412

494122-524002

04

Допринос за здравствено осигурање

22.789

03

12010001

820

412

494123-524003

04

Допринос за незапосленост

10.000

03

12010001

820

415

494151-524001

04

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла

50.000

03

12010001

820

421

494211-524001

04

Трошкови платног промета

20.000

03

12010001

820

421

494212-524002

04

Услуге електричне енергије

450.000

03

12010001

820

421

494213-524004

04

Услуге водовода и канализације

50.000

03

12010001

820

421

494214-524005

04

Телефон,телекс и телефакс

10.000

03

12010001

820

421

494214-524006

04

Интернет и слично

30.000

03

12010001

820

421

494212-524001

04

Природни гас

03

12010001

820

421

494214-524003

04

ПТТ услуге

10.000

03

12010001

820

421

494214-524004

04

Услуге мобилног оператера

70.000

03

12010001

820

422

494221-524001

04

Трошкови дневница (иностранство) на службеном путу

180.000

03

12010001

820

422

422290-524001

04

Остале услуге службеног превоза

135.000

03

12010001

820

422

494222-524001

04

Трошкови превоза сл.пут у иностранство

70.000

12010001

820

422

422900-524001

04

Остали трошкови транспорта

45.000

03

12010001

820

422

494222-524001

04

Остали трошкови за посл.путовања у иностранство

75.000

03

12010001

820

423

494235-524002

04

Остале стручне услуге

03

12010001

820

423

423291-524002

04

Остале компјутерске услуге

03

12010001

820

423

423421-524006

04

Услуге информисања јавности

03

12010001

820

423

423212-524006

04

Услуге за одржавање софтвера

124.000

03

12010001

820

423

494237-524003

04

Репрезентација

400.000

03

12010001

820

423

494234-511001

04

Остале услуге штампања

100.000

03

12010001

820

423

494239-524004

04

Остале опште услуге

03

12010001

820

423

423311-524002

04

Услуге образовања и усавршавања запослених

17.000

03

12010001

820

423

424911-524007

04

Остале специјализоване услуге

96.000

03

12010001

820

425

494252-524001

04

Текуће поправке и одржавање

450.000

Плата по осн це рада

План
154.018

234.000

2.209.000
40.000
3.000

1.988.000
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03

12010001

820

426

494261-524001

04

Канцеларијски материјал

03

12010001

820

426

494264-524001

04

Бензин

90.000

03

12010001

820

426

426311-524001

04

Стручна литература за ред зап

50.000

03

12010001

820

426

494268-524002

04

Ostali materijali za održavanje higijene

90.000

03

12010001

820

426

426800-524002

04

Материјали за одржавање хигијене у угос.

180.000

03

12010001

820

426

494269-524005

04

Материјал за посебне намене

100.000

03

12010001

820

465

494651-524001

04

Остале текуће дотације и трансфери

03

12010001

820

482

494821-524001

04

Порез на услуге ПДВ

200.000

03

12010001

820

483

494831-524001

04

Новчане казне и пенали по решењу судова

135.000

03

12010001

820

511

495113-524001

04

Капитална одр посл згр и посл.простора

135.000

03

12010001

820

512

495126-524002

04

Опрема за образовање, културу и спорт

41.930

03

12010001

820

512

512211-512005

04

Намештај

03

12010001

820

220.000

10.000

270.000
Укупно

8.606.737

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.
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 Председнице општине.
На основу акта Председнице општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода.
Члан 10.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8. 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 Председница општине и Веће Градске општине на предлог Одељења за
финансије.
Члан 11.
Средства одобрена овом Одлуком и тромесечним квотама, преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на основу финансијских планова.
Члан 12.
Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председница општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за финансије може привремено обуставити
извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.
Члан 13.
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Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему, а до износа средстава и за намене за које су им та средства опредељена
чланом 8. ове Одлуке.
Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Уговори о набавци добара , пружању услуга и извођењу грађевинских радова које закључују буџетски
корисници морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Набавком мале вредности , у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је
процењена вредност дефинисана Законом којим се уређује 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 Председнице 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 пренети у следећу годину и користити се за реализацију
пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председница 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 Председница 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 Председница општине или лице које овласти Председница 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 Председницу општине и Веће Градске општине.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председница општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај Скупштини општине 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 , 103/2015, 99/16 и 113/17
).
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.
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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, .....,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон 103/2015, 99/16 и 113/17) Председница 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.
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, Председница 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 31.12.2018 године средства која нису утрошена за финансирање расхода и
издатака у 2018 години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Савски венац.
Члан 26.
У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018.годину и пројекцијама за 2019 и 2020 годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу
одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009.......,68/2015- др. закон 103/2015 , 99/16 и 113/17) 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.
Број запослених код корисника средстава буџета Градске општине Савски венац (директних и индиректних), не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
У овој Одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1.овог члана :
- 103 запослених на неодређено време у управи Градске општине Савски венац
- 1 запослени на неодређено време у Правобранилаштву градске општине Савски венац
- 7 запослених на одређено време у управи Градске општине Савски венац
- 21 изабраних и постављених у градској општини
- 5 именованих лица у Правобранилаштву градске општине Савски венац
- 9 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан“ и 1 постављено лице.
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и 4 запослених на неодређено време

IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Члан 27.
Средства буџета у износу 683.005.204 динара распоређена су по програмској структури расхода и издатака у датој
табели и опредељена су за извршавање предвиђених програма, програмских активности и пројеката :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2018
У динарима
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Програмска
aктивност

План за

Програм

пројекат

Назив

2018

1

2

3

4

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101
0001

ПА- Функционисање скупштине

0002

ПА-Функционисање извршних органа

0401
0401

7.515.601
36.716.500

Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0001

1102

ПА – Управљање заштитом животне средине

13.275.000

Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0009

0602

Остале комуналне услуге

26.230.463

Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0001

ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0004

ПА – Правобранилаштво ГО Савски венац

0005

ПА- Заштитник грађана

0006

ПА- Инспекцијски послови

0009

ПА-Текућа буџетска резерва

3.500.000

0010

ПА-Стална буџетска резерва

100.000

0014

ПА-Управљање ванредним ситуацијама

416.000

1004

ПР-Текуће одржавање месних заједница

2.370.332

1006

ПР-Покрени своју ИТ будућност

1.000.000

1008

ПР-Буди полиоглота – школа језика

1009

ПР- Избори за одборнике

0901

386.883.881
13.298.000
4.772.000
27.870.387

225.000
2.132.614

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
0001

ПА – Социјална помоћ

5.131.000

0003

ПА – Подршка социјално хуманитарним организацијама

4.500.000

0007

ПА-Подршка старим лицима

1.000.000

1201

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
0001

ПА - Функционисање локалних установа културе

38.639.226
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0002

ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0003

ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

1301

4.298.000
640.000

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
0001

ПА - Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима

1002

ПР - Спорт за грађане за четири града

1502

7.250.000
120.000

Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
0002

2002

ПА - Туристичка промоција

34.156.000

Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
0001

ПА - Функционисање основних школа

1001

ПР- Безбедност деце у саобраћају

57.965.200
3.000.000

УКУПНО

683.005.204
Образложење програмског дела буџета

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 683.005.204 динара, вршиће се по програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру раздела на следећи начин
:
Раздео 1:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ своје функционисање дефинише кроз:
Програм 16 : 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У оквиру овог програма обављају се основне функције изабраних органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:
Програмска активност 2101-0001: Функционисање Скупштине
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 7.515.601 динара.
Раздео 2:
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ своје функционисање дефинишу кроз :
Програм 16 -2101 – Политички систем локалне самоуправе
У оквиру овог програма обављају се основне функције органа локалне самоуправе и планирана је следећа програмска активност:
Програмска активност 2101-0002 : Функционисање извршних органа
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 36.716.500,00 динара.
Раздео 3:
ОПШТИНСКА УПРАВА - своје функционисање дефинишу кроз следеће програме :
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Програм 06 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0401- 0001 – Управљање заштитом животне средине
У оквиру ове програмске активности укупни планирани расходи износе 13.275.000 динара
Ради инплементације Акционог плана од значаја за заштиту животне средине ГО Савски венац определила је у 2018. години, средства из буџета и то :
за расписивање јавног конкурса из области заштите и унапређења животне средине за суфинансирање пројеката / програма удружења грађана
за реализацију развојног пројекта „Еко патрола. Пројектом ће бити обухваћено уређење и чишћење локација, које ће се спроводи по приоритетима и у 2018 години. Циљ овог
пројекта јесте, ефикасно решавање питања од значаја за заштиту животне средине грађана територије општине Савски венац.
обележавање Међународног дана реке Саве
дани Европске баштине („ Европска недеља мобилности „ – дан без аутомобила)
Годишњи програм „Очување и заштита природних добара „; Локална акција „НАЈЗЕЛЕНО“ и придруживање градској акцији „За зеленији Београд“
Програм 02 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност - 1102- 0009 – Остале комуналне услуге
У оквиру ове програмске активности планирано је комунално уређење јавног простора на територији Савског венца ради њиховог функционалнијег коришћења.
За реализацију ове програмске активности укупно планирани расходи износе 26.230.463 динара
Програм 15 : ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У оквиру овог програма обезбеђују се услови за остварење права грађана на лакши и бржи начин у градској општини и планиране су следеће програмске активности и пројекти:
Програмска активност - 0602 - 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Ова програмска активност подразумева финансирање расхода и издатака неопходних за редовно функционисање општинских органа ( плате запослених и остале накнаде за запослене,
стални трошкови, текуће поправке и одржавање пословних зграда, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго ). За ову програмску активност укупно планирани расходи
износе 386.883.881 динара.
Програмска активност - 0602 - 0004 – Правобранилаштво ГО Савски венац
За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 13.298.000 динара.У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих
накнада за запослене у правобранилаштву ГО Савски венац.
Програмска активност - 0602 - 0005 – Заштитник грађана
За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 4.772.000 динара.У оквиру ове програмске активности планирани су издаци – расходи за финансирање зараде и осталих
накнада за Заштитника грађана и заменика заштитника грађана ГО Савски венац.
Програмска активност - 0602 - 0006 – Инспекцијски послови
За ову програмску активност планирани расходи износе 27.870.387 динара.Наведена средства опредељена су за уклањање бесправно подигнутих објеката на територији Савског венца, а у
складу са донетим планом и издатим решењима Одељења за инспекцијске послове ГО.
Програмска активност 0602 – 0009 : Текућа буџетска резерва
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 3.500.000 динара.
Програмска активност 0602 – 0010 : Стална буџетска резерва
Укупно планирани расходи у оквиру ове програмске активности износе 100.000 динара.
Програмска активност 0602 – 0014 : Управљање ванредним ситуација
У оквиру ове програмске активности планирани расходи износе 416.000 динара. У 2018.години планирана је набавка опреме за јавну безбедност и израда Плана заштите и спасавања за
територују ГО Савски венац.
Пројекат 0602 – 1004 : Текуће одржавање месних заједница
У оквиру овог пројекта укупно планирани расходи износе 2.370.332 динара .
Пројекат 0602-1006 : Покрени своју ИТ будућност
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У оквиру овог пројекта укупно планирани средства износе 1.000.000 динара. Наведена средства трансферисана су од стране Министарства омладине и спорта с циљем реализације пројекта
„Покрени своју ИТ будућност“
Пројекат 0602-1008 :Буди полиглота – школа језика
У оквиру овог пројекта који је реализовала Канцеларија за младе укупно планирани средства износе 225.000 динара.
Пројекат 0602-1009 : Избори за одборнике скупштине града
У оквиру овог пројекта укупно планирани средства износе 2.132.614 динара
Програм 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Овај програм подразумева обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма планиране су следеће програмске
активности :
Програмска активност 0901-0001: Социјална помоћ
За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 5.131.000 динара, Буџетска средства за ову програмску активност обезбеђена су путем трансфера од стране Републике
Србије- Комесаријата за избегла и расељена лица. Наведена средства намењена су за решавање стамбеног питања (куповина сеоских кућа са окућницом), набавку грађевинских пакета за
доградњу започетих кућа, адаптацију и реновирање постојећих , ради побољшања услова живота, набавку огрева и др).
Програмска активност 0901-0003: Подршка социјално хуманитарним организацијама
За ову програмску активност укупно планирани расходи износе 4.500.000 динара.
У оквиру ове програмске активности реализоваће се разни пројекти и радионице за старију популацију, а у складу са стратегијом развоја социјалне заштите на територији општине Савски
венац.

Програмска активност 0901-0007: Подршка старим лицима
За ову програмску активност планирани расходи износе 1.000.000 динара.
Програм 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Овај програм подразумева очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине ГО Савски венац.
Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалне Установе културе ДКЦ“ Мајдан“
Ова програмска активност подразумева финансирање расходa-издатака неопходних за редовно функционисање ДКЦ“Мајдан“ ( плате запослених и остале накнаде за запослене, стални
трошкови, текуће поправке и одржавање пословне зграде, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину и друго ). За ову програмску активност укупно планирани расходи износе
38.639.226 динара.
Напомињемо, да у оквиру своје делатности и у циљу јачања културно, образовног и спортског садржаја, у наведеном периоду организоване су разне манифестације, програми и радионице
за грађане са територије Савског венца са посебним акцентом на најмлађу популацију.
Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програмска активност обухвата нормативне послове у области јачања и развоја и културе и културно – уметничког стваралаштва и аматеризма на подручију ГО Савски венац. У циљу
културно – уметничког стваралаштва, развоја и едукације обезбеђују се услови за одржавање културних манифестација од значаја за различите етничке, верске, родне и старосне већинске
или мањинске групције као и саму општину. Ова програмска активност обухвата културне садржаје у виду концерата и културно – уметничких вечери које својим деловањем подстичу развој
и културу на територији општине Савски венац
За реализацију програма из области јачања културне продукције и уметничког стваралаштва ( путем дотација осталим непрофитним институцијама ) обезбеђена су средства у буџету у
укупном износу од 4.298.000 динара.
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Програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа
За ову програмску активност укупно планира буџетска средства износе 640.000 динара.
Програмска активност обухвата активности у области унапређења културно – уметничког програма предвиђеног за манифестацију „Дани Исидоре Секулић“.
Програм 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
У оквиру овог програма се обезбеђује приступ спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта на територији Градске општине Савски венац, а у складу са усвојеним
Програмом развоја спорта ГО Савски венац за 2017/2018 годину и планиране су следеће програмске активности:
Програмска активност 1301-0001 : Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
За наведену програмску активност укупно планирана буџетска срества износе 7.250.000 динара .
Пројекат 1301-1002 : Спорт за грађане („ Sport4Citizens “)
Средства за реализацију пројекта „ Sport4Citizens “ обезбеђена су путем међународне донације. Планирани укупна средства у 2018 години износе 120.000 динара. Водећи партнер овог
пројекта је општина Праг5 из Републике Чешке.
Програм 04 : РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Овај програм подразумева активности за унапређење туристичке понуде на територији Градске општине Савски венац као и активности туристичке промоције ван територије градске
општине.
Програмска активност 1502-0002 : Туристичка промоција
Ова програмска активност подразумева финансирање расходa-издатака неопходних за редовно функционисање ТО Савски венац ( плате запослених и остале накнаде за запослене, стални
трошкови, трошкови за набавку опреме и нематеријалну имовину, релизацију манифестација и програма и друго ). За финансирање ове програмске активности опредељено је 34.156.000
динара.
Програм 09 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 2002-0001 : Функционисање основних школа
Основни циљ овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије Градске општине Савски венац а у складу са прописаним стандардима. Приоритет у 2018 години
биће побољшање услова за рад и боравак деце у образовним установама. За реализацију програмске активности опредељена су средства у износу од 57.965.200. Ова средства намењена су
за превоз, исхрану и пратиоце у превозу деце са посебним потребама који имају пребивалиште на територији Савског венца и за текуће поправке и хитне интервенције у школама на
територији општине.
Пројекат 2002-1001 : Безбедност деце у саобраћају
За финансирање пројекта обезбеђена су средства у износу 3.000.000 динара. Основни циљ овог пројекта је упознавање ученика основних школа са прописима из области безбедности у
саобраћају.

Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од дана доношења на седници Скупштине Градске општине Савски
венац .

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Број: 06-1-20.3/2018-I-01 од 23.10.2018. године
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Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Сава Мартиновић

Немања Берић

Скупштина Градске општине Савски венац, на седници одржаној дана 06.06.2018.године, на основу Одлуке о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова
Града и Градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду односно Градским општинама у 2018 години (Службени лист Града Београда“,
број 78/2017) и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела je следећу

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018 ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу од 614.648.147 динара.
Обим средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину износи 456.065.806 динара и исказан је у ставу jедан овог члана.
Овај обим представља збир средстава опредељених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и Градских општина и утврђивању прихода и
примања који припадају Граду, односно Градским општинама у 2018 години (Службени лист Града Београда“, број 105/2017) у износу 402.065.806 динара и
планираних меморандумских ставки за рефундацију расхода из ранијих година у износу 54.000.000 динара
У ставу један, исказана су и средства осталих извора ( 07, 12,) у укупном износу 5.342.604 динара. Такође у овом ставу су исказана и пренета средства из
ранијих година (извор 13) у износу 153.239.737 динара.

Члан 2.
У буџетску резерву издваја се 3.600.000 динара.
Члан 3.
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Укупан износ средстава буџета , који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ДКЦ „Мајдан“ и „Туристичка организација
Савски венац“ исказани су у посебном делу буџета.

Члан 4.
Буџет Градске општине Савски венац за 2018.годину састоји се од :

ОПИС

Економска
класификациј
а

Средства
буџета
(извор 01)

Средства
буџета
(остали
извори)

1

2

3

4

Укупна
средства

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

(3+7+8+9)

456.065.806

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)

7

456.065.806

456.065.806

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (A+Б)

7

402.065.806

402.065.806

A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

7

402.065.806

402.065.806

711

227.000.000

227.000.000

- Порез на зараде

711110

225.000.000

225.000.000

- Порез на приходе од самосталних делатности

711120

2.000.000

2.000.000

713

113.765.806

113.765.806

- Порез на имовину

713

110.465.806

110.465.806

- Апсолутна права

713

3.300.000

3.300.000

714

2.200.000

2.200.000

714

2.200.000

2.200.000

741

6.000.000

6.000.000

741100

6.000.000

6.000.000

742

45.900.000

45.900.000

1. Порез на доходак

2. Порез на имовину

3. Порез на добра и услуге
- Локалне комуналне таксе
4. Приходи од имовине
- Камате
5. Приходи од продаје добара и услуга

158.582.341

614.648.147
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Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг

742151

43.000.000

43.000.000

- Приходи од општинских административних такси

742251

2.900.000

2.900.000

743

200.000

200.000

743353

200.000

200.000

745

7.000.000

7.000.000

745151

7.000.000

7.000.000

6. Новчане казне и одузета имовинска корист
- Приходи од мандатних казни
7. Мешовити и неодређени приходи
- Остали приходи у корист нивоа општине
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ

7

B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ

(73+742+77)

0
54.000.000

2.342.604

56.342.604

1. Донације и трансфери
- Текући трансфери од Града (извор 07)

2.322.604

- Други текући трансфери од Републике нивоу општине (извор
07)

20.000

2. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне
године

772

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године
ПРИМАЊА

54.000.000
54.000.000

(3+8+9)

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)

156.239.737

81

156.239.737
0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)
-Отплата стамбених кредита

92

3.000.000

3.000.000

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)

321

153.239.737

153.239.737

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

(4+5+6)

456.065.806

158.582.341

614.648.147

4

455.615.806

131.624.064

587.239.870

1.1. Расходи за запослене

41

194.769.600

2.012.602

196.782.202

1.2. Коришћење роба и услуга

42

148.150.206

118.301.462

266.451.668

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

100.000

100.000

1.4. Донације, дотације и трансфери

46

17.580.000

17.580.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

2.506.000

4.810.000

7.316.000

1.6. Остали расходи

48+49

92.510.000

6.500.000

99.010.000

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

450.000

26.958.277

27.408.277

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

0
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III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА
ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА
1. Примања по основу отплате кредита

92

2. Износ датих кредита

62

IV. РАЗЛИКА (1-2)

3.000.000

3.000.000
0

92-62

3.000.000

3.000.000

458.408.410

614.648.147

-156.239.737

452.408.410

614.548.147

-162.139.737

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V

3.000.000

-156.239.737

-153.239.737

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - VI) = - V

3.000.000

153.239.737

156.239.737

V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ

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

Примарни дефицит -суфицит
Укупни фискални резултат

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 156.239.737 динара, обезбеђена су из пренетих средстава из предходне године и планираних примања по
основу отплате кредита.

Члан 5.
Укупни приходи и примања буџе та планирају се у следећим износима:

Ек. клас.

ПРИХОДИ

71

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Средства буџет

711111 Порез на зараде

225.000.000

711120 Порез на приходе од самосталних делатности
713120 Порез на имовину

2.000.000
110.465.806

713423 Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима

3.300.000
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714500 Локалне комуналне таксе

2.200.000

СВЕГА 71 :
73

342.965.806

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина

2.322.604

733152 Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина
СВЕГА 73 :

20.000
2.342.604

74

ДРУГИ ПРИХОДИ
741151

Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака

742151

Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист нивоа општина

742251

Општинске административне таксе

743353

Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина

745151

Остали приходи у корист нивоа општина
СВЕГА 74 :

77

6.000.000
43.000.000
2.900.000
200.000
7.000.000
59.100.000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
772114

92

Меморандумске ставке за рефундације расхода буџета из предходне године

54.000.000

СВЕГА 77 :

54.000.000

Примања од продаје финансијске имовине
921651

321

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина

3.000.000

СВЕГА 92:

3.000.000

Пренета средства из претходне године

153.239.737

УКУПНИ ПРИХОДИ:

614.648.147
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Члан 6.
Расходи и издаци буџета по основним
наменама, утврђени су и распоређени су у
следећим износима:

Ек.клас.
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4

Текући расходи

41

Расходи за запослене

411

Плате, додаци и накнаде за

412

Социјални доприноси на те

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запослен

415

Накнада трошкова за запос

416

Награде запосленима и оста

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржава

426

Материјал

44

Пратећи трошкови задужи

444

Пратећи трошкови задужив

46

Донације дотације и транс

463

Трансфери осталим нивоим

465

Дотације Републици по зак

47

Социјално осигурање и соц

472

Накнаде за социјалну зашти

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним орга

482

Порези, обавезне таксе, каз

483

Новчане казне и пенали

49

Средства резерве

499

Средства резерве

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

5

Издаци за нефинансијску и

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објек

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
Укупни расходи:

Члан 7.

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

5.096.000

090

Социјална заштита некласификованом на другом месту

6.100.000

110

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

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

330

Судови

410
473

Општи економски и комерцијални послови
Туризам

490

Економски послови некласификовани на другом месту

45.060.600
128.131.794
2.122.604
100.000
18.591.000
277.427.923
32.386.000
8.905.000
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560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

12.475.000

810

Услуге рекреације и спорта

820

Услуге културе

37.782.226

912

Основно образовање

33.870.000

6.600.000

УКУПНО

614.648.147

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину у износу од 614.648.147 динара распоређују се по корисницима – носиоцима раздела и глава, према
програмима, програмским активностима и пројектима, економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.

411

Политички систем локалне самоуправе

0

0

0

Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)

0

0

0

0

0

0

1.942.000

0

1.942.000

Позиција одлуке о буџету

Укупна средства

Средства из осталих извора

110

ДЕО ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

План извор 01

2101
21010001

Извор финансирања

Економска класификација

Функција

Програмска активност / пројекат

Глава

Раздео

ПОСЕБАН
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412
414
423
465
481
01

01

01

01
2
2101
21010002
110
411
412
422
423
465
01

01

01

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску активност
2101-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0001
Извори финансирања за програм 2101
Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 1
Приходи из буџета
Укупно за раздео 1
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК
Политички систем локалне самоуправе

348.600
500.000
3.700.000
250.000
350.000
0
7.090.600
7.090.600

0
0
0
0
0
0
0
0

348.600
500.000
3.700.000
250.000
350.000
0
7.090.600
7.090.600

0
7.090.600
7.090.600
0
7.090.600
7.090.600
0
7.090.600
7.090.600
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
7.090.600
7.090.600
0
7.090.600
7.090.600
0
7.090.600
7.090.600
0
0

Функционисање извршних органа ГО
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0002
Извори финансирања за програм 2101
Приходи из буџета
Укупно за програм 2101

0

0

0

0

0

0

25.889.000
4.581.000
300.000
1.200.000
3.000.000
0
34.970.000
34.970.000

0
0
0
0
0
0
0
0

25.889.000
4.581.000
300.000
1.200.000
3.000.000
0
34.970.000
34.970.000

0
34.970.000
34.970.000
0
34.970.000
34.970.000

0
0
0
0
0
0

0
34.970.000
34.970.000
0
34.970.000
34.970.000
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01
3
0401
04010001
130
481
01

560
421
423
424
426
481
01

01

01
0602
06020001
090
472
01

110

Извори финансирања за раздео 2
Приходи из буџета
Укупно за раздео 2
OПШТИНСКА УПРАВА
Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Опште услуге
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Заштита животне средине-некласификована на
другом месту
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 560
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
Извори финансирања за програмску активност
0401-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0401-0001
Извори финансирања за програм 0401
Приходи из буџета
Укупно за програм 0401
Опште услуге локалне самоуправе
Функ локалне самоуправе и градских општина
Социјална заштита некласификована на другом
месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови

0
34.970.000
34.970.000
0
0

0
0
0
0
0

0
34.970.000
34.970.000
0
0

0
0
800.000
0
800.000
800.000

0
0
0
0
0
0

0
0
800.000
0
800.000
800.000

0
50.000
424.000
9.600.000
101.000
2.300.000
0
12.475.000
12.475.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
50.000
424.000
9.600.000
101.000
2.300.000
0
12.475.000
12.475.000

0
13.275.000
13.275.000
0
13.275.000
13.275.000
0

0
0
0
0
0
0
0

0
13.275.000
13.275.000
0
13.275.000
13.275.000
0

0

0

0

0
600.000
0
600.000
600.000

0
0
0
0
0

0
600.000
0
600.000
600.000

0

0

0
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483
511
12
130
425
426
482
511
512
515
01
13

180
444
01

410
411
412
413
414
416
421
422
423
465
482
483
01
07

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 110
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Укупно за функцију 110
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Извори финансирања за функцију 180
Приходи из буџета
Укупно за функцију 180
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

0
0
0
0
0
0
0
9.980.000
8.600.000
0
0
0
0
18.580.000
0
18.580.000

2.000.000
1.000.000
0
3.000.000
3.000.000
0
17.310.000
0
0
2.500.000
4.418.277
1.200.000
0
0
25.428.277
25.428.277

2.000.000
1.000.000
0
3.000.000
3.000.000
0
17.310.000
9.980.000
8.600.000
2.500.000
4.418.277
1.200.000
0
18.580.000
25.428.277
44.008.277

0
100.000
0
100.000
100.000

0
0
0
0
0

0
100.000
0
100.000
100.000

0

0

0

104.736.000
18.741.000
6.500.000
2.595.000

0
0
0
0

104.736.000
18.741.000
6.500.000
2.595.000

1.000.000
25.700.000
250.000
17.827.206
12.000.000
1.000.000
54.000.000
0
244.349.206
0

0
0
200.000
27.458.717
0
0
1.700.000
0
0
200.000

1.000.000
25.700.000
450.000
45.285.923
12.000.000
1.000.000
55.700.000
0
244.349.206
200.000
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13

490
423
426
481
01

01
07
12
13
06020006
130
424
13

13
06020009
410
499
01

01
0602-

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 410
Економски послови некласификовани на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 490
Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0001

0
244.349.206

29.158.717
29.358.717

29.158.717
273.707.923

0
960.000
120.000
6.600.000
0
7.680.000
7.680.000

0
0
0
0
0
0
0

0
271.309.206
0
0
0
271.309.206

0
0
200.000
3.000.000
54.586.994
57.786.994

0
271.309.206
200.000
3.000.000
54.586.994
329.096.200

Inspekcijski poslovi
Опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0006
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0006

0
0
0
0
0
0

0
0
27.870.387
0
27.870.387
27.870.387

0
0
27.870.387
0
27.870.387
27.870.387

0
0
0

0
27.870.387
27.870.387

0
27.870.387
27.870.387

Текућа буџетска резерва
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0009
Стална буџетска резерва

0

0

0

0
3.500.000
0
3.500.000
3.500.000

0
0
0
0
0

0
3.500.000
0
3.500.000
3.500.000

0
3.500.000
3.500.000
0

0
0
0
0

0
3.500.000
3.500.000
0

0
960.000
120.000
6.600.000
0
7.680.000
7.680.000
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0010
410
499
01

01
06020014
130
423
512
01
13

01
13
06021004
130
425
13

13

Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010

0
100.000
0
100.000
100.000

0
0
0
0
0

0
100.000
0
100.000
100.000

0
100.000
100.000

0
0
0

0
100.000
100.000

Управљање ванредним ситуацијама
Опште услуге
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
0602-0014
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0014

0
0
500.000
0
0
500.000
0
500.000

0
0
0
84.000
0
0
84.000
84.000

0
0
500.000
84.000
0
500.000
84.000
584.000

0
500.000
0
500.000

0
0
84.000
84.000

0
500.000
84.000
584.000

Пројекат-"Tекуће одржавање месних заједница"
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за пројекат 0602-1004
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 0602-1004

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.800.000
0
2.800.000
2.800.000
0
2.800.000
2.800.000

0

0

0
0
0

0
1.000.000
0

06021006
490
423

Економски послови некласификовани на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 490

0
0
2.800.000
0
2.800.000
2.800.000
0
2.800.000
2.800.000
0
0
1.000.000
0
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13

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за пројекат 0602-1006
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 0602-1006

06021008
490
423
01

01

Економски послови некласификовани на другом
месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 490
Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за пројекат 0602-1008
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-1008

06021009
160
416
421
426
07

07

01
07
12
13
0901
09010001
070

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛ
Извори финансирања за функцију 160
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за пројекат 0602-1009
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-1009
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602
Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту

0
0
0
0
0

1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000

0

0

0

0
225.000
0
225.000
225.000
0
225.000
225.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
225.000
0
225.000
225.000
0
225.000
225.000

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275.634.206
0
0
0
275.634.206
0

2.012.602
5.000
105.002
0
2.122.604
2.122.604
0
2.122.604
2.122.604
0
0
2.322.604
3.000.000
86.341.381
91.663.985
0

0

0

0

0

0

0

2.012.602
5.000
105.002
0
2.122.604
2.122.604
0
2.122.604
2.122.604
0
275.634.206
2.322.604
3.000.000
86.341.381
367.298.191
0
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472
01
07
13

01
07
13
09010003
090
481
01

01
09010007
090
481
01

01

01
07
13

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 070
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 070
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0901-0001
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Социјална заштита некласификована на другом
месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0003
Подршка старим лицима
Социјална заштита некласификована на другом
месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску активност
0901-0007
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0007
Извори финансирања за програм 0901
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0901

286.000
0
286.000
0
0
286.000

4.810.000
0
0
20.000
4.790.000
4.810.000

5.096.000
0
286.000
20.000
4.790.000
5.096.000

0
286.000
0
0
286.000

0
0
20.000
4.790.000
4.810.000

0
286.000
20.000
4.790.000
5.096.000

0

0

0

0
4.500.000
0
4.500.000
4.500.000

0
0
0
0
0

0
4.500.000
0
4.500.000
4.500.000

0
4.500.000
4.500.000

0
0
0

0
4.500.000
4.500.000

0

0

0

0
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000

0
0
0
0
0

0
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000

0
1.000.000
1.000.000
0
5.786.000
0
0
5.786.000

0
0
0
0
0
20.000
4.790.000
4.810.000

0
1.000.000
1.000.000
0
5.786.000
20.000
4.790.000
10.596.000
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1102
11020009

Комуналне делатности

130
423
424
425
511
01
13

01
13

01
13
1201
12010002
820
423
481
01

01
12010003
820
423
472
482

Остале комуналне услуге
Опште услуге
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску активност
1102-0009
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 1102-0009
Извори финансирања за програм 1102
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1102
Развој културе и информисања
Јачање културне продукције и уметн
стваралаштва
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0002
Унапређење систе очув и пред културно исторг
нас
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

0

0

0

0
0
690.000
0
0
0
0
690.000
0
690.000

0
0
0
500.000
6.779.130
17.000.000
0
0
24.279.130
24.279.130

0
0
690.000
500.000
6.779.130
17.000.000
0
690.000
24.279.130
24.969.130

0
690.000
0
690.000
0
690.000
0
690.000
0

0
0
24.279.130
24.279.130
0
0
24.279.130
24.279.130
0

0
690.000
24.279.130
24.969.130
0
690.000
24.279.130
24.969.130
0

0
0
2.098.000
2.000.000
0
4.098.000
4.098.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.098.000
2.000.000
0
4.098.000
4.098.000

0
4.098.000
4.098.000

0
0
0

0
4.098.000
4.098.000

0
0
490.000
120.000
30.000

0
0
0
0
0

0
0
490.000
120.000
30.000
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01

01

01
1301
13010001
810
423
481
01

01
13011002
410
423
13

13

01
13
1502
1502-

Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност
1201-0003
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0003
Извори финансирања за програм 1201
Приходи из буџета
Укупно за програм 1201
Развој спорта и омладине
Подршка лок спорт орган,удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску активност
1301-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001
спорт за грађане за 4 града
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 410
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за пројекат 1301-1002
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 1301-1002
Извори финансирања за програм 1301
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1301
Развој туризма
Туристичка промоција

0
640.000
640.000

0
0
0

0
640.000
640.000

0
640.000
640.000
0
4.738.000
4.738.000
0

0
0
0
0
0
0
0

0
640.000
640.000
0
4.738.000
4.738.000
0

0
0
200.000
6.400.000
0
6.600.000
6.600.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
200.000
6.400.000
0
6.600.000
6.600.000

0
6.600.000
6.600.000

0
0
0

0
6.600.000
6.600.000

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.600.000
0
6.600.000
0
0

0
120.000
0
120.000
120.000
0
120.000
120.000
0
0
120.000
120.000
0
0

0
120.000
0
120.000
120.000
0
120.000
120.000
0
6.600.000
120.000
6.720.000
0
0
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0002
473
421
423
01

01

01
2002
20020001
130
425
13
912
422
423
426
472
01

01
13
20021015
912
422
423

Туризам
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 473
Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за програмску активност
1502-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1502-0002
Извори финансирања за програм 1502
Приходи из буџета
Укупно за програм 1502
Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 912
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 2002-0001
Безбедност сааобраћаја на путевима
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0
40.000
1.070.000
0
1.110.000
1.110.000

0
0
0
0
0
0

0
40.000
1.070.000
0
1.110.000
1.110.000

0
1.110.000
1.110.000
0
1.110.000
1.110.000
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1.110.000
1.110.000
0
1.110.000
1.110.000
0

0
0
0
0
0
0
0
21.950.000
7.402.000
18.000
1.500.000
0
30.870.000
30.870.000

0
0
27.100.000
0
27.100.000
27.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
27.100.000
0
27.100.000
27.100.000
0
21.950.000
7.402.000
18.000
1.500.000
0
30.870.000
30.870.000

0
30.870.000
0
30.870.000

0
0
27.100.000
27.100.000

0
30.870.000
27.100.000
57.970.000

0
0
0
0

0
0
8.500
191.500

0
0
8.500
191.500
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481
13

13

01
13

01
07
12
13
3.1
1201
12010001
820
411
412
413
414
421
423
425
426
465
482
483
512
01
13

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 912
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1015
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за пројекат 2002-1015
Извори финансирања за програм 2002
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 2002
Извори финансирања за
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за
ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"
Развој културе и информисања

0
0
0
0
0
0
0
0
30.870.000
0
30.870.000
0
338.703.206
0
0
0
338.703.206
0
0

2.800.000
0
3.000.000
3.000.000
0
3.000.000
3.000.000
0
0
30.100.000
30.100.000
0
0
2.342.604
3.000.000
145.630.511
150.973.115
0
0

Функционисанје локалних установа културе
Услуге културе
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 820

0
0

0
0

4.650.000
765.000
340.000
275.000
4.835.000
12.670.000
0
320.000
280.000
1.200.000
100.000
0
0
25.435.000
0
25.435.000

0
0
0
0
0
0
6.853.226
0
0
0
0
756.000
0
0
7.609.226
7.609.226

2.800.000
0
3.000.000
3.000.000
0
3.000.000
3.000.000
0
30.870.000
30.100.000
60.970.000
0
338.703.206
2.342.604
3.000.000
145.630.511
489.676.321
0
0
0
0
4.650.000
765.000
340.000
275.000
4.835.000
12.670.000
6.853.226
320.000
280.000
1.200.000
100.000
756.000
0
25.435.000
7.609.226
33.044.226
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01
13

01
13

01
13
3.2
1502
15020002
473
411
412
415
421
422
423
425
426
465
482
512
01

01

01

Извори финансирања за програмску активност
1201-0001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 1201-0001
Извори финансирања за програм 1201
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 1201
Извори финансирања за главу 3.1
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 3.1
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Развој туризма
Туристичка промоција
Туризам
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 473
Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за програмску активност
1502-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1502-0002
Извори финансирања за програм 1502
Приходи из буџета
Укупно за програм 1502

0
25.435.000
0
25.435.000
0
25.435.000
0
25.435.000
0
25.435.000
0
25.435.000
0
0

0
0
7.609.226
7.609.226
0
0
7.609.226
7.609.226
0
0
7.609.226
7.609.226
0
0

0
25.435.000
7.609.226
33.044.226
0
25.435.000
7.609.226
33.044.226
0
25.435.000
7.609.226
33.044.226
0
0

0
0

0
0

0
0

4.500.000
806.000
300.000
2.150.000
200.000
22.060.000
200.000
380.000
500.000
30.000
150.000
0
31.276.000
31.276.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.500.000
806.000
300.000
2.150.000
200.000
22.060.000
200.000
380.000
500.000
30.000
150.000
0
31.276.000
31.276.000

0
31.276.000
31.276.000
0
31.276.000
31.276.000

0
0
0
0
0
0

0
31.276.000
31.276.000
0
31.276.000
31.276.000
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01

01
07
12
13
4
0602
06020004
330
411
412
414
422
423
465
515
01

01

01

01
5
0602
06020005
330

Извори финансирања за главу 3.2
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.2
Извори финансирања за раздео 3
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за раздео 3
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Опште услуге локалне самоуправе

0
31.276.000
31.276.000
0
395.414.206
0
0
0
395.414.206
0
0

0
0
0
0
0
2.342.604
3.000.000
153.239.737
158.582.341
0
0

Општинско јавно правобанилаштво
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску активност
0602-0004
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0004
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 4
Приходи из буџета
Укупно за раздео 4
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Опште услуге локалне самоуправе

0
0

0
0

0
0

9.878.000
1.780.000
300.000
100.000
340.000
1.100.000
300.000
0
13.798.000
13.798.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.878.000
1.780.000
300.000
100.000
340.000
1.100.000
300.000
0
13.798.000
13.798.000

0
13.798.000
13.798.000
0
13.798.000
13.798.000
0
13.798.000
13.798.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
13.798.000
13.798.000
0
13.798.000
13.798.000
0
13.798.000
13.798.000
0
0

0
0

0
0

0
0

Заштитник грађана ГО Савски венац
Судови

0
31.276.000
31.276.000
0
395.414.206
2.342.604
3.000.000
153.239.737
553.996.547
0
0
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411
412
465
01

01

01

01

01
07
12
13

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску активност
0602-0005
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0005
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 5
Приходи из буџета
Укупно за раздео 5
Извори финансирања укупно
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО

3.683.000
660.000
450.000
0
4.793.000
4.793.000

0
0
0
0
0
0

0
4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
456.065.806
0
0
0
456.065.806

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.342.604
3.000.000
153.239.737
158.582.341

3.683.000
660.000
450.000
0
4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
456.065.806
2.342.604
3.000.000
153.239.737
614.648.147
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03

3.1

Извор финансирања

Економска кл. из одлуке о буџету

Функционална класификација

Програмска активност / пројекат

Глава

Раздео

План сопствених прихода (извор 04) ДКЦ Мајдан

Ставка обавезе

12010001

820

411

494111-524001

04

12010001
12010001
12010001

820
820
820

412
412
412

494121-524001
494122-524002
494123-524003

04
04
04

12010001
12010001
12010001
12010001
12010001
12010001
12010001
12010001
12010001

820
820
820
820
820
820
820
820
820

415
421
421
421
421
421
421
421
421

494151-524001
494211-524001
494212-524002
494213-524004
494214-524005
494214-524006
494212-524001
494214-524003
494214-524004

04
04
04
04
04
04
04
04
04

12010001
12010001

820
820

422
422

494221-524001
422290-524001

04
04

12010001
12010001

820
820

422
422

494222-524001
422900-524001

04
04

12010001

820

422

494222-524001

04

Назив позиције финансијског плана

Плата по осн цене рада
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде трошкова за превоз на посао и
са посла
Трошкови платног промета
Услуге за електричну енергију
Услуге водовода и канализације
Телефон, телекс и телефакс
Интернет и слично
Природни гас
ПТТ услуге
Услуге мобилног телефона
Трошкови дневница (исхране) на
службеном путу
Остале услуге слузбеног превоза
Трошкови превоза за сл.пут у
иностраство
Остали трошкови транспорта
Остали трошкови за пословна пут. у
иностр.

План 2018

51.018

34.789

50.000
20.000
500.000
50.000
10.000
30.000
300.000
10.000
70.000
300.000
150.000
70.000
50.000
75.000
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12010001
12010001
12010001
12010001
12010001
12010001
12010001

820
820
820
820
820
820
820

423
423
423
423
423
423
423

494235-524002
423291-524002
423421-524006
423212-524006
494237-524003
494234-511001
494239-524004

04
04
04
04
04
04
04

12010001
12010001

820
820

423
423

423311-524002
424911-524007

04
04

12010001
12010001
12010001
12010001

820
820
820
820

425
425
426
426

494251-524001
494252-524001
494261-524001
494264-524001

04
04
04
04

12010001

820

426

426311-524001

04

12010001

820

426

494268-524002

04

12010001
12010001
12010001
12010001

820
820
820
820

426
426
465
482

426800-524002
494269-524005
494651-524001
494821-524001

04
04
04
04

12010001

820

483

494831-524001

04

12010001
12010001
12010001

820
820
820

511
512
512

495113-524001
495126-524002
512211-512005

04
04
04

Остале стручне услуге
Остале компијутерске услуге
Услуге информисања јавности
Услуге за одржавање софтвера
Репрезентација
Остале услуге штампања
Остале опште услуге
Услуге образовања и усавршавања
запослених
Остале специјализоване услуге
Ост ус и материјали за текће попр и
одржавање
Текуће поправке и одржавање опреме
Канцеларијски материјал
Бензин
Стручна литература за ред потр
запослених
Остали материјали за одржавање
хигијене
Матерјали за одрзавање хигијене
угоститељства
Материјал за посебне намене
Остале текуће дотације и трансфери
Порез на услуге ПДВ
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Капитал одрж посл зграда и посл
простора
Опрема за образовање културу и спорт
Намештај

1.350.000
500.000
50.000
30.000
300.000
600.000
810.000

УКУПНО

8.606.737

100.000
50.000
1.000.000
500.000
100.000
150.000
50.000
90.000
200.000
100.000
10.000
200.000
150.000
150.000
45.930
300.000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
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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 Председнице општине.
На основу акта Председнице општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода.
Члан 10.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8. 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 Председница општине и Веће Градске општине на предлог Одељења за
финансије.
Члан 11.
Средства одобрена овом Одлуком и тромесечним квотама, преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на основу финансијских планова.
Члан 12.
Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председница општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за финансије може привремено обуставити
извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.
Члан 13.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему, а до износа средстава и за намене за које су им та средства опредељена
чланом 8. ове Одлуке.
Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Уговори о набавци добара , пружању услуга и извођењу грађевинских радова које закључују буџетски
корисници морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Набавком мале вредности , у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је
процењена вредност дефинисана Законом којим се уређује 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 Председнице 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 пренети у следећу годину и користити се за реализацију
пренетих обавеза из претходне године или за програме које усвоји Председница општине, уз сагласност Већа градске општине и одобрења Скупштине општине Савски венац.
Члан 18.
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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 Председница 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 Председница општине или лице које овласти Председница 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 Председницу општине и Веће Градске општине.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председница општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај Скупштини општине 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 , 103/2015, 99/16 и 113/17
).
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.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон
103/2015, 99/16 и 113/17) Председница 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.
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, Председница 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 31.12.2017 године средства која нису утрошена за финансирање расхода и
издатака у 2017 години,а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Савски венац.
Члан 26.
У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018.годину и пројекцијама за 2019 и 2020 годину,које је донео министар надлежан за послове финансија на основу
одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон 103/2015
и 99/16) 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.
Број запослених код корисника средстава буџета Градске општине Савски венац (директних и индиректних), не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
У овој Одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1.овог члана :
- 96 запослених на неодређено време у управи Градске општине Савски венац
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- 8 запослених на одређено време
- 26 изабрана ,постављена и именована лица
- 7 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан“ и 1 постављено лице.
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и 3 запослених на неодређено време
IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Члан 27.
Средства буџета у износу 614.648.147 динара распоређена су по програмској структури расхода и издатака у датој
табели и опредељена су за извршавање предвиђених циљева и индикатора :
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2018
У динарима
Програмска
aктивност

План за

Програм

пројекат

Назив

2018

1

2

3

4

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101
0001

ПА- Функционисање скупштине

0002

ПА-Функционисање извршних органа

0401
0401

7.090.600
34.970.000

Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0001

1102

ПА – Управљање заштитом животне средине

13.275.000

Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
0009

0602

Остале комуналне услуге

24.969.130

Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0001

ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

329.096.200

0004

ПА – Правобранилаштво ГО Савски венац

0005

ПА- Заштитник грађана

0006

ПА- Инспекцијски послови

0009

ПА-Текућа буџетска резерва

3.500.000

0010

ПА-Стална буџетска резерва

100.000

0014

ПА-Управљање ванредним ситуацијама

584.000

1004

ПР-Текуће одржавање месних заједница

13.798.000
4.793.000
27.870.387

2.800.000
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1006

ПР-Покрени своју ИТ будућност

1008

ПР-Буди полиоглота – школа језика

1009

ПР- Избори за одборнике

0901

1.000.000
225.000
2.122.604

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
0001

ПА – Социјална помоћ

5.096.000

0003

ПА – Подршка социјално хуманитарним организацијама

4.500.000

0007

ПА-Подршка старим лицима

1.000.000

1201

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
0001

ПА - Функционисање локалних установа културе

0002

ПА-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

0003

ПА-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа

1301

33.044.226
4.098.000
640.000

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
0001

ПА - Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима

1002

ПР - Спорт за грађане за четири града

1502

6.600.000
120.000

Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
0002

2002

ПА - Туристичка промоција

32.386.000

Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
0001

ПА - Функционисање основних школа

1001

ПР- Безбедност деце у саобраћају

57.970.000
3.000.000

УКУПНО

614.648.147
Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од дана доношења на седници Скупштине Градске општине Савски
венац.

СКУПШТИНА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Број: 06-1-18.2/2018-I-01 од 06.06.2018. године
Београд
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Берић

Скупштина Градске општине Савски венац је, на седници одржаној дана 25.12.2017.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 2018 години и члана 17. Статута Градске општине Савски
венац („Службени лист града Београда”, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) донела следећу

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018 ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину (у даљем тексту Одлука) утврђује се у износу 569.402.943 динара.
Обим средстава за општу потрошњу буџета Градске општине Савски венац за 2018 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 2018 години, утврђује се у износу 402.065.806 динара и
исказан је у ставу jедан овог члана.
У овом ставу су исказана и процењена пренета средства из ранијих година у износу 164.337.137 динара и планирана примања од отплате датих кредита
3.000.000 динара.

Члан 2.
У буџетску резерву издваја се 3.100.000 динара. Од тога текућа буџетска резерва износи 3.000.000, а стална буџетска резерва 100.000 динара.

Члан 3.

Укупан износ средстава буџета , који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ДКЦ „Мајдан“ и „Туристичка организација
Савски венац“ исказани су у посебном делу буџета.
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Члан 4.

Буџет Градске општине Савски венац за 2018.годину састоји се од :

Економска
класификација

Средства
буџета
(извор 01)

Средства
буџета
(остали
извори)

2

3

4

(3+7+8+9)

402.065.806

167.337.137

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)

7

402.065.806

569.402.943
402.065.806

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Извор 01 (A+Б)

7

402.065.806

402.065.806

A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ

7

402.065.806

402.065.806

711

227.000.000

227.000.000

- Порез на зараде

711110

225.000.000

225.000.000

- Порез на приходе од самосталних делатности

711120

2.000.000

2.000.000

713

113.765.806

113.765.806

- Порез на имовину

713

110.465.806

110.465.806

- Апсолутна права

713

3.300.000

3.300.000

714

2.200.000

2.200.000

714

2.200.000

2.200.000

741

6.000.000

6.000.000

741100

6.000.000

6.000.000

742

45.900.000

45.900.000

Приход од продаје добара и услуга од стране трж орг

742151

43.000.000

43.000.000

- Приходи од општинских административних такси

742251

2.900.000

2.900.000

200.000

200.000

ОПИС
1
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

1. Порез на доходак

2. Порез на имовину

3. Порез на добра и услуге
- Локалне комуналне таксе
4. Приходи од имовине
- Камате
5. Приходи од продаје добара и услуга

6. Новчане казне и одузета имовинска корист

743
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Укупна
средства

- Приходи од мандатних казни

743353

7. Мешовити и неодређени приходи
- Остали приходи у корист нивоа општине
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ

200.000

200.000

745

7.000.000

7.000.000

745151

7.000.000

7.000.000

7

B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ

(73+742+77)

ПРИМАЊА

(3+8+9)

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)
-Отплата стамбених кредита
ПРОЦЕЊЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор
13)
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

167.337.137

167.337.137

3.000.000

3.000.000
164.337.137
539.334.743

81
92
321
(4+5+6)

402.065.806

164.337.137
167.337.137

4

401.415.806

137.918.937

1.1. Расходи за запослене

41

194.024.600

1.2. Коришћење роба и услуга

42

150.395.206

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

100.000

100.000

1.4. Донације, дотације и трансфери

46

17.580.000

17.580.000

1.5. Социјална заштита из буџета

47

2.506.000

4.790.000

7.296.000

1.6. Остали расходи

48+49

36.810.000

6.550.000

43.360.000

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

650.000

29.418.200

30.068.200

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

-167.337.137

-167.337.137

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

569.402.943
194.024.600

126.578.937

276.974.143

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА
ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА
1. Примања по основу отплате кредита

92

2. Износ датих кредита

62

IV. РАЗЛИКА (1-2)

V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ

92-62

7-(4+5)

0
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(7+8-7411)
-(4+5-44)

Примарни дефицит -суфицит

-5.900.000

-167.337.137

-173.237.137

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ IV+V

0

-164.337.137

-164.337.137

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - VI) = - V

0

167.337.137

167.337.137

Укупни фискални резултат

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 167.337.137 динара, обезбеђена су из пренетих средстава из предходне године и
планираних примања по основу отплате кредита.

Члан 5.

Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:

Ек. клас.

ПРИХОДИ

71

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Средства буџет

711111 Порез на зараде

225.000.000

711120 Порез на приходе од самосталних делатности
713120 Порез на имовину

110.465.806

713423 Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима

3.300.000

714500 Локалне комуналне таксе

2.200.000

СВЕГА 71 :
74

2.000.000

342.965.806

ДРУГИ ПРИХОДИ
741151 Приход од камата на средства КРТ укључена у депозит банака
742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организ. у корист нивоа општина
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6.000.000
43.000.000

742251 Општинске административне таксе

2.900.000

743353 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина

200.000

745151 Остали приходи у корист нивоа општина

7.000.000

СВЕГА 74 :
92

59.100.000

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

321 Пренета средства из претходне године

164.337.137

УКУПНИ ПРИХОДИ:

569.402.943

Ек.клас.

ОПИС

Средства буџета

4

Текући расходи

539.334.743

41

Расходи за запослене

194.024.600

411

Плате, додаци и накнаде запослених

154.978.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

6.840.000

414

Социјална давања запосленима

3.225.000

415

Накнада трошкова за запослене

300.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

34.075.000

422

Трошкови путовања

22.810.000

27.681.600

1.000.000
276.974.143
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Члан 6.

Расходи и
издаци
буџета по
основним
наменам
а,
утврђени
су и
распоређ
ени су у
следећим
износима
:

423
424
425
426
44
444
46
465
47
472
48
481
482
483
49
499
49911
49912
5
51
511
512
515

Члан 7.
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Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима :

Функција
070
090
110
130

Функционална класификација
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификованом на другом месту
Социјална заштита некласификованом на другом
месту
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

Средства буџета
5.076.000
6.100.000
44.760.600

180

Опште услуге
Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти

330

Судови

410
473

560

Општи економски и комерцијални послови
Туризам
Економски послови некласификовани на другом
месту
Заштита животне средине некласификована на
другом месту

810

Услуге рекреације и спорта

820

Услуге културе

42.658.756

912

Основно образовање

33.870.000

490

139.358.587
100.000
18.791.000
226.047.000
24.886.000
8.680.000
12.475.000
6.600.000

УКУПНО

569.402.943

II ПОСЕБАН ДЕО
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Члан 8.

Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину у износу од 569.402.943 динара распоређују се по корисницима – носиоцима
раздела према програмима, програмским активностима и пројектима, економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.

1
2101
21010001
110
411
412
414
423
465
481
01

01

01

Укупна средства

Средства из
осталих извора

Позиција одлуке о буџету

План извор 01

Функција
Економска
класификација
Извор
финансирања

Глава
Програмска
активност /
пројекат

Раздео

ПОСЕБАН ДЕО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Политички систем локалне самоуправе

0
0

0
0

0
0

Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0001
Извори финансирања за програм 2101
Приходи из буџета

0

0

0

0

0

0

1.942.000

0

1.942.000

348.600
500.000
3.700.000
250.000
350.000
0
7.090.600
7.090.600

0
0
0
0
0
0
0
0

348.600
500.000
3.700.000
250.000
350.000
0
7.090.600
7.090.600

0
7.090.600
7.090.600
0
7.090.600

0
0
0
0
0

0
7.090.600
7.090.600
0
7.090.600

265
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

01
2
2101
21010002
110
411
412
422
423
465
01

01

01

01
3
0401
04010001
560
421
423
424
426
481

Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 1
Приходи из буџета
Укупно за раздео 1
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК
Политички систем локалне самоуправе
Функционисање извршних органа ГО
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2101-0002
Извори финансирања за програм 2101
Приходи из буџета
Укупно за програм 2101
Извори финансирања за раздео 2
Приходи из буџета
Укупно за раздео 2
OПШТИНСКА УПРАВА
Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине-некласификована
на другом месту
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.090.600
0
7.090.600
7.090.600
0
0

0
0
0
0
0
0

7.090.600
0
7.090.600
7.090.600
0
0

0

0

0

0

0

0

25.589.000

0

25.589.000

4.581.000
300.000
1.200.000
3.000.000
0
34.670.000
34.670.000

0
0
0
0
0
0
0

4.581.000
300.000
1.200.000
3.000.000
0
34.670.000
34.670.000

0
34.670.000
34.670.000
0
34.670.000
34.670.000
0
34.670.000
34.670.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
34.670.000
34.670.000
0
34.670.000
34.670.000
0
34.670.000
34.670.000
0
0

0

0

0

0
50.000
424.000
9.600.000
101.000
2.300.000

0
0
0
0
0
0

0
50.000
424.000
9.600.000
101.000
2.300.000
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01

01

01
0602
06020001
090
472
01

110
483
511
12
130
425
426
482
511
512
515
01
13

180

Извори финансирања за функцију 560
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0401-0001
Извори финансирања за програм 0401
Приходи из буџета
Укупно за програм 0401
Опште услуге локалне самоуправе
Функ локалне самоуправе и градских општина
Социјална заштита некласификована на
другом месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извршни и законодавни органи,финансијски и
фискални пос.и спољни послови
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 110
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Укупно за функцију 110
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130
Трансфери општег карактера између
различитих нивоа власти

0
12.475.000
12.475.000

0
0
0

0
12.475.000
12.475.000

0
12.475.000
12.475.000
0
12.475.000
12.475.000
0

0
0
0
0
0
0
0

0
12.475.000
12.475.000
0
12.475.000
12.475.000
0

0

0

0

0
600.000
0
600.000
600.000

0
0
0
0
0

0
600.000
0
600.000
600.000

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
10.530.000
8.600.000
0
0
0
0
19.130.000

2.000.000
1.000.000
0
3.000.000
3.000.000
0
17.060.000
0
0
2.500.000
6.484.200
1.450.000
0
0

2.000.000
1.000.000
0
3.000.000
3.000.000
0
17.060.000
10.530.000
8.600.000
2.500.000
6.484.200
1.450.000
0
19.130.000

0
19.130.000

27.494.200
27.494.200

27.494.200
46.624.200

0

0

0
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444
01

410
411
412
413
414
416
421
422
423
465
482
483
01
13

490
423
426
481
01

01
12
13

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Извори финансирања за функцију 180
Приходи из буџета
Укупно за функцију 180
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 410
Економски послови некласификовани на
другом месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 490
Приходи из буџета
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001
Приходи из буџета
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 0602-0001

100.000
0
100.000
100.000

0
0
0
0

100.000
0
100.000
100.000

0

0

0

104.736.000

0

104.736.000

18.741.000
6.500.000
2.000.000

0
0
0

18.741.000
6.500.000
2.000.000

1.000.000
25.700.000
250.000
24.807.206
12.000.000
600.000

0
0
0
24.792.794
0
0

1.000.000
25.700.000
250.000
49.600.000
12.000.000
600.000

0
0
196.334.206

1.700.000
0
0

1.700.000
0
196.334.206

0
196.334.206

26.492.794
26.492.794

26.492.794
222.827.000

0
960.000
120.000
6.600.000
0
7.680.000
7.680.000

0
0
0
0
0
0
0

0
960.000
120.000
6.600.000
0
7.680.000
7.680.000

0
223.844.206
0

0
0
3.000.000

0
223.844.206
3.000.000

0
223.844.206

53.986.994
56.986.994

53.986.994
280.831.200
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06020006
130
424

13

13
06020009
410
499
01

01
06020010
410
499
01

01
06020014
130
423
426

Инспекцијски послови
Опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0006
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 0602-0006

0
0
0
0

0
0
27.870.387
0

0
0
27.870.387
0

0
0

27.870.387
27.870.387

27.870.387
27.870.387

0

0

0

0
0

27.870.387
27.870.387

27.870.387
27.870.387

Текућа буџетска резерва
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0009
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0009

0

0

0

0
3.000.000
0
3.000.000
3.000.000

0
0
0
0
0

0
3.000.000
0
3.000.000
3.000.000

0
3.000.000
3.000.000

0
0
0

0
3.000.000
3.000.000

0

0

0

0
100.000
0
100.000
100.000

0
0
0
0
0

0
100.000
0
100.000
100.000

0
100.000
100.000

0
0
0

0
100.000
100.000

0
0
500.000
590.000

0
0
0
0

0
0
500.000
590.000

Стална буџетска резерва
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
Средства резерве
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010
Управљање ванредним ситуацијама
Опште услуге
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
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512
01
13

01
13
06021004
130
425

13

13

МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0014
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 0602-0014
Пројекат-"Tекуће одржавање месних
заједница"
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за пројекат 0602-1004
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 0602-1004

06021006
490
423

13

13

01
12
13

Економски послови некласификовани на
другом месту
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 490
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 490
Извори финансирања за пројекат 0602-1006
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 0602-1006
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

0
0
1.090.000

84.000
0
0

84.000
0
1.090.000

0
1.090.000

84.000
84.000

84.000
1.174.000

0
1.090.000

0
0

0
1.090.000

0
1.090.000

84.000
84.000

84.000
1.174.000

0
0
0
0

0
0
2.800.000
0

0
0
2.800.000
0

0
0
0

2.800.000
2.800.000
0

2.800.000
2.800.000
0

0
0

2.800.000
2.800.000

2.800.000
2.800.000

0

0

0

0
0
0

0
1.000.000
0

0
1.000.000
0

0
0
0

1.000.000
1.000.000
0

1.000.000
1.000.000
0

0
0
0
228.034.206
0

1.000.000
1.000.000
0
0
3.000.000

1.000.000
1.000.000
0
228.034.206
3.000.000

0

85.741.381

85.741.381
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Укупно за програм 0602
Социјална и дечја заштита

0901
09010001
070
472
01
13

01
13
09010003
090
481
01

01
09010007
090
481
01

01

Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву,
некласификована на другом месту
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 070
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 070
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 0901-0001
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Социјална заштита некласификована на
другом месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0003
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0003
Подршка старим лицима
Социјална заштита некласификована на
другом месту
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0007
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0007

228.034.206
0

88.741.381
0

316.775.587
0

0

0

0

0
286.000
0
286.000

0
4.790.000
0
0

0
5.076.000
0
286.000

0
286.000

4.790.000
4.790.000

4.790.000
5.076.000

0
286.000

0
0

0
286.000

0
286.000

4.790.000
4.790.000

4.790.000
5.076.000

0

0

0

0
4.500.000
0
4.500.000
4.500.000

0
0
0
0
0

0
4.500.000
0
4.500.000
4.500.000

0
4.500.000
4.500.000

0
0
0

0
4.500.000
4.500.000

0

0

0

0
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000

0
0
0
0
0

0
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000

0
1.000.000
1.000.000

0
0
0

0
1.000.000
1.000.000
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01
13
1102
11020009
130
423
424
425
511
01
13

01
13

01
13
1201
12010002
820
423
481
01

01

Извори финансирања за програм 0901
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 0901
Комуналне делатности
Остале комуналне услуге
Опште услуге
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0009
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 1102-0009
Извори финансирања за програм 1102
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 1102
Развој културе и информисања
Јачање културне продукције и уметн
стваралаштва
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002
Приходи из буџета

0
5.786.000

0
0

0
5.786.000

0
5.786.000
0

4.790.000
4.790.000
0

4.790.000
10.576.000
0

0
0
690.000
0
0
0
0
690.000

0
0
0
500.000
15.600.000
17.000.000
0
0

0
0
690.000
500.000
15.600.000
17.000.000
0
690.000

0
690.000

33.100.000
33.100.000

33.100.000
33.790.000

0
690.000

0
0

0
690.000

0
690.000
0
690.000

33.100.000
33.100.000
0
0

33.100.000
33.790.000
0
690.000

0
690.000
0

33.100.000
33.100.000
0

33.100.000
33.790.000
0

0
0
2.098.000
2.000.000
0
4.098.000
4.098.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.098.000
2.000.000
0
4.098.000
4.098.000

0
4.098.000

0
0

0
4.098.000
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12010003
820
423
472
482
01

01

01
1301
13010001
810
423
481
01

01
13011002
410
423

13

13

Укупно за програмску активност 1201-0002
Унапређење систе очув и пред културно
исторг нас
Услуге културе
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0003
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0003
Извори финансирања за програм 1201
Приходи из буџета
Укупно за програм 1201
Развој спорта и омладине
Подршка лок спорт орган,удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001
спорт за грађане за 4 града
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 410
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за пројекат 1301-1002
Нераспоређени вишак прихода из ранијих

4.098.000

0

4.098.000

0
0
490.000
120.000
30.000
0
640.000
640.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
490.000
120.000
30.000
0
640.000
640.000

0
640.000
640.000
0
4.738.000
4.738.000
0

0
0
0
0
0
0
0

0
640.000
640.000
0
4.738.000
4.738.000
0

0
0
200.000
6.400.000
0
6.600.000
6.600.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
200.000
6.400.000
0
6.600.000
6.600.000

0
6.600.000
6.600.000

0
0
0

0
6.600.000
6.600.000

0

0

0

0
0
0

0
120.000
0

0
120.000
0

0
0
0
0

120.000
120.000
0
120.000

120.000
120.000
0
120.000
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01
13
1502
15020002
473
421
423
01

01

01
2002
20020001
130
425

13
912
422
423
426
472
01

година
Укупно за пројекат 1301-1002
Извори финансирања за програм 1301
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 1301
Развој туризма
Туристичка промоција
Туризам
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 473
Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1502-0002
Извори финансирања за програм 1502
Приходи из буџета
Укупно за програм 1502
Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа
Опште услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за функцију 130
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 912
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за програмску

0
0
6.600.000

120.000
0
0

120.000
0
6.600.000

0
6.600.000
0

120.000
120.000
0

120.000
6.720.000
0

0
0
40.000
1.070.000
0
1.110.000
1.110.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
40.000
1.070.000
0
1.110.000
1.110.000

0
1.110.000
1.110.000
0
1.110.000
1.110.000
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1.110.000
1.110.000
0
1.110.000
1.110.000
0

0
0
0
0

0
0
27.100.000
0

0
0
27.100.000
0

0
0
0
21.950.000
7.402.000
18.000
1.500.000
0
30.870.000
30.870.000
0

27.100.000
27.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27.100.000
27.100.000
0
21.950.000
7.402.000
18.000
1.500.000
0
30.870.000
30.870.000
0
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01
13
20021015
912
422
423
481

13

13

01
13

01
12
13
3.1
1201
12010001
820
411
412
413
414

активност 2002-0001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 2002-0001
Безбедност сааобраћаја на путевима
Основно образовање
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 912
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат 2002-1015
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за пројекат 2002-1015
Извори финансирања за програм 2002
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 2002
Извори финансирања за
Приходи из буџета
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за
ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"
Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

30.870.000

0

30.870.000

0
30.870.000

27.100.000
27.100.000

27.100.000
57.970.000

0
0
0
0
0
0

0
0
10.000
140.000
2.850.000
0

0
0
10.000
140.000
2.850.000
0

0
0
0

3.000.000
3.000.000
0

3.000.000
3.000.000
0

0
0
0
30.870.000

3.000.000
3.000.000
0
0

3.000.000
3.000.000
0
30.870.000

0
30.870.000
0
290.303.206
0

30.100.000
30.100.000
0
0
3.000.000

30.100.000
60.970.000
0
290.303.206
3.000.000

0
290.303.206
0
0

153.851.381
156.851.381
0
0

153.851.381
447.154.587
0
0

0
0

0
0

0
0

4.650.000

0

4.650.000

765.000
340.000
425.000

0
0
0

765.000
340.000
425.000
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421
423
425
426
465
482
483
511
512
01
13

01
13

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програмску активност 1201-0001

12011001
820
425

13

13

01
13

01
13

Услуге културе
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Извори финансирања за функцију 820
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 820
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Извори финансирања за програм 1201
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за програм 1201
Извори финансирања за главу 3.1
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих

6.135.000
12.670.000
0
870.000
280.000
1.200.000

0
0
8.140.000
0
0
0

6.135.000
12.670.000
8.140.000
870.000
280.000
1.200.000

100.000
0
0
0
27.435.000

0
600.000
300.000
0
0

100.000
600.000
300.000
0
27.435.000

0
27.435.000

9.040.000
9.040.000

9.040.000
36.475.000

0
27.435.000

0
0

0
27.435.000

0
27.435.000

9.040.000
9.040.000

9.040.000
36.475.000

0
0
0
0

0
0
1.445.756
0

0
0
1.445.756
0

0
0
0

1.445.756
1.445.756
0

1.445.756
1.445.756
0

0
0
0
27.435.000

1.445.756
1.445.756
0
0

1.445.756
1.445.756
0
27.435.000

0
27.435.000
0
27.435.000
0

10.485.756
10.485.756
0
0
10.485.756

10.485.756
37.920.756
0
27.435.000
10.485.756
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година
Укупно за главу 3.1
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ
ВЕНАЦ
Развој туризма

3.2
1502
15020002
473
411
412
415
421
422
423
425
426
465
482
512
01

01

01

01

01
12
13
4

Туристичка промоција
Туризам
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 473
Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
Извори финансирања за програмску
активност 1502-0002
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1502-0002
Извори финансирања за програм 1502
Приходи из буџета
Укупно за програм 1502
Извори финансирања за главу 3.2
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.2
Извори финансирања за раздео 3
Приходи из буџета
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за раздео 3
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГО САВСКИ ВЕНАЦ

27.435.000

10.485.756

37.920.756

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.500.000

0

4.500.000

806.000
300.000
2.150.000
200.000
14.360.000
200.000
380.000
500.000
30.000
350.000
0
23.776.000
23.776.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

806.000
300.000
2.150.000
200.000
14.360.000
200.000
380.000
500.000
30.000
350.000
0
23.776.000
23.776.000

0
23.776.000
23.776.000
0
23.776.000
23.776.000
0
23.776.000
23.776.000
0
341.514.206
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000

0
23.776.000
23.776.000
0
23.776.000
23.776.000
0
23.776.000
23.776.000
0
341.514.206
3.000.000

0
341.514.206
0

164.337.137
167.337.137
0

164.337.137
508.851.343
0
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0602
06020004
330
411
412
414
422
423
465
515
01

01

01

01
5
0602
06020005
330
411
412
465
01

Опште услуге локалне самоуправе

0

0

0

Правобанилаштво ГО Савски венац
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Извори финансирања за функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0004
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 4
Приходи из буџета
Укупно за раздео 4
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГО САВСКИ ВЕНАЦ
Опште услуге локалне самоуправе

0
0

0
0

0
0

9.878.000

0

9.878.000

1.780.000
300.000
100.000
540.000
1.100.000
300.000
0
13.998.000
13.998.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.780.000
300.000
100.000
540.000
1.100.000
300.000
0
13.998.000
13.998.000

0
13.998.000
13.998.000
0
13.998.000
13.998.000
0
13.998.000
13.998.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
13.998.000
13.998.000
0
13.998.000
13.998.000
0
13.998.000
13.998.000
0
0

0
0

0
0

0
0

3.683.000

0

3.683.000

660.000
450.000
0
4.793.000
4.793.000

0
0
0
0
0

660.000
450.000
0
4.793.000
4.793.000

0

0

0

Заштитник грађана ГО Савски венац
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0005
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01

01

01

01
12
13

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0005
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 5
Приходи из буџета
Укупно за раздео 5
Извори финансирања укупно
Приходи из буџета
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО

4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
402.065.806
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000

4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
4.793.000
4.793.000
0
402.065.806
3.000.000

0
402.065.806

164.337.137
167.337.137

164.337.137
569.402.943

Законом о буџетском систему, уређено је коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране локалне власти.
Законодавац је оставио могућност да установе до даљњег могу користити сопствене приходе у складу са законом ( у табели дат приказ плана сопствених прихода за
2018. годину):
План сопствених прихода (извор 04) ДКЦ Мајдан

Функционална
класификација

Економска
класификација

Извор
финансирања

820

411

04

Назив позиције финансијског плана

План средства
2.500.000

412

Плата по осн цене рада
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

412

Допринос за здравствено осигурање

20.000

412

10.000

415

Допринос за незапосленост
Накнаде трошкова за превоз на посао и са
посла

421

Трошкови платног промета

20.000

421

Услуге за електричну енергију

700.000

421

Услуге водовода и канализације

200.000

20.000

50.000
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421

Телефон, телекс и телефакс

10.000

421

Интернет и слично

30.000

421

Природни гас

421

ПТТ услуге

421

Услуге мобилног телефона
Трошкови дневница (исхране) на службеном
путу

422
422

400.000
10.000
100.000
300.000

422

Трошкови превоза за сл.пут у иностраство
Остали трошкови за пословна пут. у
иностранство

423

Остале стручне услуге

423

Репрезентација

423
425

Остале опште услуге
Ост услуге и материјали за текће попра. и
одржавање

425

Текуће поправке и одржавање опреме

300.000

426

Канцеларијски материјал

100.000

426

Бензин

150.000

426

Остали материјали за одржавање хигијене

426

Материјал за посебне намене

465

Остале текуће дотације и трансфери

482

Порез на услуге ПДВ

200.000

483

150.000

511

Новчане казне и пенали по решењу судова
Капитално одр посл зграда и пословног
простора

512

Опрема за културу

500.000

Укупно

75.000
75.000
1.000.000
200.000
1.000.000
200.000

90.000
100.000
10.000

150.000
8.520.000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
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Члан 9.
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 Председнице општине.
На основу акта Председнице општине из става један овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода.
Члан 10.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 8. ове Одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана који доноси
Начелница општинске управе.
Распоред примања врши се по тромесечним квотама за извршење буџета. Тромесечне квоте доноси Председница општине и Веће Градске општине на
предлог Одељења за финансије.

Средства одобрена овом Одлуком и тромесечним квотама,
финансијских планова.

Члан 11.
преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних буџетских корисника на основу

Члан 12.
Ако се у току године издаци повећају или примања смање Председница општине и Веће Градске општине, на предлог Одељења за финансије може
привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.
Члан 13.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему, а до износа средстава и за намене за које су им
та средства опредељена чланом 8. ове Одлуке.
Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Уговори о набавци добара , пружању услуга и извођењу грађевинских радова које
закључују буџетски корисници морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Набавком мале вредности , у смислу члана 39. Закона о
јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом којим се уређује 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
Председнице општине.
Члан 15.
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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 који, Одлуком о обиму средстава Града и градских општина, у потпуности припада општини, средства ће се
користити на основу одлуке о увећању обима буџета, коју усваја 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 Председница 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 Председница општине или лице које овласти Председница 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 Председницу општине и Веће Градске општине.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један овог члана Председница општине и Веће Градске општине усваја и доставља извештај Скупштини
општине 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, 103/2015 и 99/16).
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.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон 103/2015 и 99/16) Председница општине може у току године, на предлог Одељења за финансије извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода за износ који се умањује.
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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.
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, Председница 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 31.12.2018 године средства која нису утрошена за
финансирање расхода и издатака у 2018 години,а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Савски венац.
Члан 26.
У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018.годину и пројекцијама за 2019 и 2020 годину,које је донео министар надлежан за
послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр.,108/3013,142/2014,68/2015- др. закон 103/2015 и 99/16) 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.
Број запослених код корисника средстава буџета Градске општине Савски венац (директних и индиректних), не може прећи максималан број запослених на
неодређено и одређено време.
У овој Одлуци средства за плате се обезбеђују за број запослених утврђен у складу са прописима из става 1.овог члана :
- 99 запослених на неодређено време у управи Градске општине Савски венац
- 9 запослених на одређено време
- 26 изабрана ,постављена и именована лица
- 7 запослених на неодређено време у установи културе ДКЦ „Мајдан“ и 1 постављено лице.
- 1 постављено лице у Туристичкој организацији Савски венац и четворо запослених на неодређено време
Члан 27.
IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Средства буџета у износу 569.402.943 динара распоређена су по програмској структури расхода и издатака
у датој табели и опредељена су за извршавање предвиђених циљева и индикатора :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2018
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у динарима
Програмска
aктивност
Програм
1

пројекат
2

2101
0001
0002
0401
0401
1102

План за
Назив
3
Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2018
4

ПА- Функционисање скупштине
ПА-Функционисање извршних органа

7.090.600
34.670.000

Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0001

ПА – Управљање заштитом животне средине
Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

12.475.000

0009

Остале комуналне услуге

33.790.000

0001
0004

Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПА – Правобранилаштво ГО Савски венац

0005

ПА- Заштитник грађана

0006
0009
0010

ПА- Инспекцијски послови
ПА-Текућа буџетска резерва
ПА-Стална буџетска резерва

0014
1004

ПА-Управљање ванредним ситуацијама
ПР-Текуће одржавање месних заједница

1.174.000
2.800.000

1006

ПР-Покрени своју ИТ будућност

1.000.000

0602

0901

280.831.200
13.998.000
4.793.000
27.870.387
3.000.000
100.000

Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
0001
0003
0007

1201
0001
0002

ПА – Социјална помоћ
ПА – Подршка социјално хуманитарним
организацијама

5.076.000

ПА-Подршка старим лицима
Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА - Функционисање локалних установа културе
ПА-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

1.000.000

4.500.000

36.475.000
4.098.000
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0003

ПА-Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа

1001

ПР-Текуће одржавање куће Краља Петра

1301

640.000
1.445.756

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
0001

ПА - Подршка локалним спортским
организацијама,удружењима и савезима

6.600.000

1002

ПР - Спорт за грађане за четири града
Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

0002

ПА - Туристичка промоција

24.886.000

0001

Програм 09: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА - Функционисање основних школа

57.970.000

1001

ПР- Безбедност деце у саобраћају

1502
2002

120.000

3.000.000

УКУПНО

569.402.943

ПРОГРАМ / Програмска активност и
пројекат

ЦИЉ
Шифр
а

Назив

1

2

1102

Програм 2 КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

3

ИНДИКАТОР

4

Вредн
ост у
базној
години

5

Ци
ља
на
вр
ед
но
ст
20
18

Циљ
ана
вред
ност
2019

Циља
на
вред
ност
2020

8

7

8

И
з
в
о
р
0
1

Ос
та
ли
из
во
ри

9

10

6
9
0
.
0
0
0

33.
10
0.0
00

С
в
и
и
з
в
о
р
и
1
1
3
3
.
7
9
0
.
0
0
0
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Повећање
покривеност
територије
комуналним
делатностима
одржавања јавних
зелених површина,
одржавања чистоће
на површинама
јавне намене

0009

6
9
0
.
0
0
0

Програмска активност Остале
комуналне услуге

Општинска управа
Александар Дујановић

Општинска управа
Дејан Фурјановић

1502

Укупан број уређених
зелених површина на
територији ГО

Програм 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Обезбеђивање
услова за
задовољење
комуналних потреба
грађана

Обављање
комуналних
делатности из
надлежности
општине

Промоција и развој
туризма на
територији ГО
Савски венац

Број реализованих
инвестиција

5

7

33.
10
0.0
00

7
33.
10
0.0
00

Број издатих решења

93

10
0

100

6
9
0
.
0
0
0
9
.
8
4
5
.
0
0
0

50
0.0
00

3
3
.
7
9
0
.
0
0
0
3
3
.
1
0
0
.
0
0
0
6
9
0
.
0
0
0
1
0
.
3
4
5
.
0
0
0
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0002

Програмска активност
Промоција туристичке понуде

2
4
.
8
8
6
.
0
0
0

2
4
.
8
8
6
.
0
0
0

1
.
1
1
0
.
0
0
0

1
.
1
1
0
.
0
0
0

2
3
.
7
7
6
.
0
0
0

2
3
.
7
7
6
.
0
0
0

Број одржаних промотивних
акција са партнерским
организацијама
10

Општинска управа
Јовица Стојковић

Адекватна
промоција
туристичке понуде
града/општине на
циљаним
тржиштима

Туристичла организација ГО.
Савски венац

Јовица Стојковић

Адекватна
промоција
туристичке понуде
града/општине на
циљаним
тржиштима

10

7

Број догађаја који
промовишу туристичку
понуду града/општине у
земљи и/или иностранству
на којима учествује ТО
општине
Број дистрибуираног
пропагандног материјала
2

3

3

287
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

0401

0001

Програм 6 ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Унапређење
квалитета
елемената животне
средине

Програмска активност
Управљање заштитом
животне средине

Општинска управа
Милош Видовић

2002

2
.
3
5
0
.
0
0
0

Испуњење обавеза у
складу са законима
у домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и мера
заштите

Број реализованих пројеката

Програм 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Потпуни обухват
основним
образовањем и

6

7

7

1
2
.
4
7
5
.
0
0
0
1
2
.
4
7
5
.
0
0
0
3
0
.
8
7
0
.
0
0
0

8.0
00.
00
0

1
0
.
3
5
0
.
0
0
0

30.
10
0.0
00

1
2
.
4
7
5
.
0
0
0
1
2
.
4
7
5
.
0
0
0
6
0
.
9
7
0
.
0
0
0

Обухват деце основним
образовањем (разложено
према полу)
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васпитањем

0001

1
.
5
0
0
.
0
0
0

Програмска активност
Функционисање основних
школа

Општинска управа
Владимир Новаковић

Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања деци

Текуће поправке школа

Текуће поправке
школа

Број школа код којих се
финансира исхрана ученика

13

13

13

1
.
5
0
0
.
0
0
0

0

Општинска управа
Алекдандар Дујановић

Превоз деце са пратњом

Побољшање услова
за функционисање
основних школа

Превоз ученика

Број школа које су
обухваћене текућим
поправкама

9

9

0

27.
10
0.0
00

9
27.
10
0.0
00
2
7
.
9
5
0
.

0

1
.
5
0
0
.
0
0
0
1
.
5
0
0
.
0
0
0
2
7
.
1
0
0
.
0
0
0
2
7
.
1
0
0
.
0
0
0
2
7
.
9
5
0
.

289
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

Општинска управа
Владимир Новаковић

Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања деци

Број превезених ђака

110

18
0

180

Награде

Општинска управа
Владимир Новаковић

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним школама

Број деце подржане од
стране општине

350

36
0

360

0
0
0

0
0
0

2
7
.
9
5
0
.
0
0
0
6
0
0
.
0
0
0

0

2
7
.
9
5
0
.
0
0
0
6
0
0
.
0
0
0

3.0
00.
00
0

6
0
0
.
0
0
0
3
.
0
0
0
.
0
0
0

3.0
00.
00
0

3
.
0
0
0
.
0
0

6
0
0
.
0
0
0

Пројекат:Безбедност
саобраћаја на путевима

0

Општинска управа
Зоран Коцић

Повећање
безбедности деце у
саобраћају

Број деце која су прошла
обуку

230

25
0

250
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0

0901

5
.
7
8
6
.
0
0
0

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

4.7
90.
00
0

1
0
.
5
7
6
.
0
0
0

4.7
90.
00
0

5
.
0
7
6
.
0
0
0

Повећање
доступности права и
услуга социјалне
заштите

0001

Програмска активност
Социјалне помоћи

Општинска управа
Ирена Вујовић

0003

2
8
6
.
0
0
0

Програмска активност
Подршка социохуманитарним
организацијама

Унапређење
заштите
сиромашних

Број породичних
домаћинстава (куповина
сеоских кућа- домаћинстава)

3

3

3

2
8
6
.
0
0
0
4
.
5
0
0
.
0
0
0

4.7
90.
00
0

0

5
.
0
7
6
.
0
0
0
4
.
5
0
0
.
0
0
0
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Општинска управа
Ирена Вујовић

0007

Број удружења /
хуманитарних организација
које добијају средства из
буџета општине

6

7

7

4
.
5
0
0
.
0
0
0

1
1
.
0
0
0
.
0
0
0
3
2
.
1
7
3
.
0
0
0

0

4
.
5
0
0
.
0
0
0
6
0
0
.
0
0
0

10.
48
5.7
56

6
0
0
.
0
0
0
4
2
.
6
5
8
.
7
5
6

2
7
.
4

10.
48
5.7
56

3
7
.
9

Програмска активност
Подршка старим лицима и
особама са инвалидитетом

Општинска управа
Ирена Вујовић

1201

Подстицање развоја
разноврсних
социјалних и других
услуга у
заједници,породица
ма

Обезбеђивање
услуга социјалне
заштите за старије и
одрасле са
инвалидитетом

Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Број рализованих пројеката

2

3

3

Подстицање развоја
културе

0001

Програмска активност
Функционисање локалних
установа културе
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Спровођење програмских
активности у области јачања
и развоја културе на
подручју општине

Дкц "Мајдан"
Дуња Хаџић

Обезбеђење
редовног
функционисања
установа културе

3
5
.
0
0
0

2
0
.
7
5
6

2
7
.
4
3
5
.
0
0
0

3
6
.
4
7
5
.
0
0
0

28

23

25

9.0
40.
00
0

Завршетак друге фазе
текућег одржавања

1001

Пројекат: Текуће одржавање
куће Краља Петра
1.4
45.
75
6

0002

4
.
0
9
8
.
0
0
0

Програмска активност Јачање
културне продукције и
уметничког стваралаштва

Општинска управа
Данијела Мирјанић

Унапређење
разноврсности
културне понуде

Број програма и пројеката
удружења грађана
подржаних од стране
општине

18

19

20

4
.
0
9

0

1
.
4
4
5
.
7
5
6
4
.
0
9
8
.
0
0
0
4
.
0
9
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0003

Програмска активност
Унапређење система очувања
и представљања културноисторијског наслеђа

8
.
0
0
0
6
4
0
.
0
0
0

8
.
0
0
0
6
4
0
.
0
0
0

6
4
0
.
0
0
0

3.2
01.
48
3

6
4
0
.
0
0
0
1
2
.
4
4
0
.
3
3
5

0

6
.
6
0
0

Број књижевних дела који су
достављени на конкурс
60
Стална манифестација „Дани
Исидоре Секулић"
Данијела Мирјанић

1301

Унапређење
очувања културноисторијског наслеђа

Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

Програмска активност
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима
и савезима

60

9
.
2
3
8
.
8
5
2

Обезбеђење услова
за бављење
спортом свих
грађана и грађанки
града/општине

0001

48

Број спроведених акција,
програма и пројеката који
подржавају активно и
рекреативно бављење
спортом

6
.
6
0
0
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Општинска управа
Урош Трипковић

1002

Унапређење
рекреативног спорта

Број програма спортских
организација финансираних
од стране општине

13

15

15

.
0
0
0

.
0
0
0

6
.
6
0
0
.
0
0
0

6
.
6
0
0
.
0
0
0

2
6
1
.
2
0
3
.
2
2
8

1
2
0
.
0
0
0
1
2
0
.
0
0
0
5
6
9
.
7
7
4
.
4
3
0

Пројекат: Spоrt 4 citizens
12
0.0
00

Општинска управа
Данијела Мирјанић

0602

Спорт за грађане
Учешће у ЕУ
пројекту

Програм 15 ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

12
0.0
00

30
8.5
71.
20
2

Одрживо управно и
финансијско
функционисање
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Градксе општине у
складу
надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

0001

Програмска активност
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина

Општинска управа
Александра Кузмановић

0004

Функционисање
управе

Редован рад општинске
управе

Програмска активност
Правобранилаштво ГО Савски
венац

Правобранилаштво ГО Савски
венац
Драгиша Добрић

Функционисање
јавног
правобранилаштва

Редован рад јавног
правобранилаштва

2
2
3
.
8
4
4
.
2
0
6
2
2
3
.
8
4
4
.
2
0
6
1
3
.
9
9
8
.
0
0
0
1
3
.
9
9
8
.
0
0
0

56.
98
6.9
94

56.
98
6.9
94

0

2
8
0
.
8
3
1
.
2
0
0
2
8
0
.
8
3
1
.
2
0
0
1
3
.
9
9
8
.
0
0
0
1
3
.
9
9
8
.
0
0
0
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0005

Програмска активност
Заштитник грађана

Заштитник грађана
Светислав Миловановић

0006

4
.
7
9
3
.
0
0
0
4
.
7
9
3
.
0
0
0

Редован рад заштитника
грађана

0

Програмска активност:
Инспекцијски послови

0

Општинска управа
Марина Шибалић

Квалитетно
обављање
инспекцијских
послова

Број донетих решења за
уклањање нелегалних
објеката

294

30
0

Пројекат: Текуће одржавање
месних заједница

27.
87
0.3
87

300

0

1001

0

27.
87
0.3
87

2.8
00.
00
0

4
.
7
9
3
.
0
0
0
4
.
7
9
3
.
0
0
0
2
7
.
8
7
0
.
3
8
7
2
7
.
8
7
0
.
3
8
7
2
.
8
0
0
.
0
0
0
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Општинска управа
Александар Дујановић

1006

Пројекат: Покрени своју ИТ
будућност

Општинска управа
Урош Трипковић

0009

Програмска активност:
Текућа буџетска резерва

Општинска управа
Ирена Вујовић

0

2.8
00.
00
0

0

1.0
00.
00
0

Спровођење
омладинске
политике

Број одржаних радионица

/

2
1.0
00.
00
0
3
.
0
0
0
.
0
0
0
3
.
0
0
0
.
0
0
0

0

0

2
.
8
0
0
.
0
0
0
1
.
0
0
0
.
0
0
0
1
.
0
0
0
.
0
0
0
3
.
0
0
0
.
0
0
0
3
.
0
0
0
.
0
0
0
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0010

1
0
0
.
0
0
0

Програмска активност:
Стална буџетска резерва

Општинска управа
Ирена Вујовић

0014

Програмска активност:
Ванредне ситуације

Општинска управа
Ирена Вујовић

2101

Програм 16 ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Изградња ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе

Набавка неопходне опреме
за подршку у руковођењу
ванредним ситуацијама

1
0
0
.
0
0
0
1
.
0
9
0
.
0
0
0
1
.
0
9
0
.
0
0
0
4
1
.
7
6
0
.
6
0
0

0

0

84.
00
0

84
.00
0

0

1
0
0
.
0
0
0
1
0
0
.
0
0
0
1
.
1
7
4
.
0
0
0
1
.
1
7
4
.
0
0
0
4
1
.
7
6
0
.
6
0
0
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0001

Програмска активност:
Функционисање скупштине

Функционисање
локалне скуштине
Скупштина
Немања Берић

0002

Програмска активност:
Функционисање извршних
органа

Општинско веће
Ирена Вујовић

УКУПНО

Функционисање
извршних органа

7
.
0
9
0
.
6
0
0
7
.
0
9
0
.
6
0
0
3
4
.
6
7
0
.
0
0
0
3
4
.
6
7
0
.
0
0
0
4
0
2
.
0
6
5
.
8

0

0

0

0

16
7.3
37.
13
7

7
.
0
9
0
.
6
0
0
7
.
0
9
0
.
6
0
0
3
4
.
6
7
0
.
0
0
0
3
4
.
6
7
0
.
0
0
0
5
6
9
.
4
0
2
.
9
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0
6

4
3

Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмoг дана од дана објављивања у „Сл. листу града Београда“, а примењиваће се од дана доношења на седници Скупштине
Градске општине Савски венац.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Број: 06-1-15.1/2017-I-01 од 25.12.2017. године
Београд
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Сава Мартиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Берић
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13. ПОДАЦИ O ЈАВНИМ НАБАВКАМА

План набавки за 2018. годину

Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки за 2018. годину за
потребе органа и Управе Градске
општине Савски венац
Измена број: 1
Измена број: 2
Измена број: 3
Измена број: 4
Измена број: 5
Измена број: 6
Измена број: 7

Градска општина Савски венац

23.1.2018

14.2.2018
2.3.2018
16.3.2018
30.4.2018
5.6.2018
20.6.2018
23.7.2018

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Укупно

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

1.250.000

1.500.000

Врста поступка

Оквирни датум
покретања

Конто/позиција

закључења

извршења

поступка

уговора

уговора

4
2018

5
2018

6
2018

150.799.142
2018

117.606.432

2019

33.192.710

добра
1.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

10.390.667
Набавка рачунара и монитора за потребе
општинске управе ГО Савски венац

Набавка рачунара и м
1.250.000

општинске управе ГО

По годинама:

512221

поступак јавне
набавке мале
вредности

2018-1.250.000

1.1.2

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка резервних делова за рачунаре и
сервере

Набавка се спроводи због потребе замене застарелих и покварених рачунара и монитора у ГО Савски венац, Кнеза Милоша 69 и 99.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Набавка резервних д
499.000
598.800
426912
4
5
поступак јавне
набавке мале
2018
2018
сервере
499.000

По годинама:

6
2018

вредности

2018-499.000

1.1.3

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка тонера и кертриџа

Набавка се спроводи ради обезбеђења нормалног функционисања постојеће рачунарске опреме у свим зградама општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Набавка тонера и кер
1.041.667
1.250.000
426111
2
3
поступак јавне
1.250.000

По годинама:
2018-1.041.667

набавке мале
вредности

2019-208.333
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2018

2018

3
2019

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.4 Набавка канцеларијског материјала за

потребе општинске управе ГО Савски венац

Набавка се спроводи ради обезбеђења текућег функционисања штампача и копир уређаја ГО Савски венац
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Набавка канцеларијск

1.250.000

1.500.000

426111

поступак јавне
набавке мале
вредности

1

3

3

2018

2018

2019

Набавка сеспроводи у циљу несметаног обављања делатности општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Набавка горива за по
1.283.333
1.540.000
426411
4
поступак јавне
набавке мале
2018
Градске општине Сав

6
2018

6
2019

1.666.667

потребе општинске уп

По годинама:

2018-1.250.000
2019-416.667

1.1.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка горива за потребе возног парка
Градске општине Савски венац

2.200.000

По годинама:

вредности

2018-1.283.333
2019-916.667

1.1.6

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка пића и напитака за потребе бифеа

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Набавка пића и напит
833.333
1.000.000
426822
1
поступак јавне

Градске општине Савски венац и
спровођења акција

Градске општине Сав
спровођења акција

1.108.333

8.333

10.000

423711

По годинама:

набавке мале
вредности

2018

2

2

2018

2019

2018-841.666
2019-266.667

1.1.7

Разлог и оправданост набавке:
Набавка се спроводиуциљу несметаног обављања посла у бифеу општинске управе.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Набавка угља и дрва за потебе котларнице у Набавка угља и дрва
45.454
50.000
421223
1
поступак јавне
628.787

згради Градске општине Савски венац у
улици Кнеза Милоша бр.99

згради Градске општи
улици Кнеза Милоша

По годинама:

2018-628.787
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

583.333

700.000

421222

-45.454

-50.000

421223

-583.333

-700.000

421222

набавке мале
вредности

2018

2

2

2018

2019

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења грејања зграде ГО Савски венац у улици Кнеза милоша бр. 99.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из дела Плана набавки на који се примењују одредбе ЗЈН, јер се на основу измене процењене вредности планира у делу Плана набавки које се
спроводе без примене процедуре ЗЈН.

1.1.8 Набавка службене, заштитне и радне одеће

Набавка службене, за

333.333

400.000

426121

и обуће

и обуће

-333.333

-400.000

426121

Разлог и оправданост набавке:

У циљу постизања ефеката једнообразности и униформности, а у складу са одредбама Правилника о службеној заштитној и радној одећи и обући
запослених у Управи ГО Савски венац, потребно је извршити предложену набавку за запослене у шалтер сали и грађевинске и комуналне
инспекторе.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Набака се спрводи ради обезбеђивања правилног функционисања и рада
општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.

333.333

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

1

2

3

2018

2018

2018

2018-333.333

Начин утврђивања процењене вредности:
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Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из дела Плана јавних набавки и додаје у Плана набавки на које се не примењује процедура ЗЈН, за 2018. годину.

1.1.9

Набавка униформи цивилне заштите

Набавка униформи ц
490.000

По годинама:

490.000

588.000

426121

-490.000

-588.000

426121

2018-490.000
Разлог и оправданост набавке:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9

10

11

2018

2018

2018

Набавка се спроводи у циљу опремања јединице и штаба за реаговање у ванредним ситуацијама.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Статут Градске општине Савски венац (Члан 12, став 1, тачка 19а,
унапређење цивилне заштите), Правилник о униформама цивилне заштите.

Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, због преусмеравања средстава за друге намене.

1.1.10

Набавка ХТЗ опреме за потребе домара

Набавка ХТЗ опреме

24.000

30.000

426124

По годинама:

-24.000

-30.000

426124

24.000

2018-24.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале
вредности

4

5

6

2018

2018

2018

8
2018

9
2018

Набавка се спроводи у циљу заштите на раду и услова у којима домар обавља одређене послове.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из дела Плана јавних набавки и додаје у План набавки на које се не примењује процедура ЗЈН, за 2018. годину.

1.1.11

Набавка возила за потребе возног парка ГО
Савски венац

Набавка возила за по

2.416.667

2.416.667

2.900.000

512111

Савски венац

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2018

2018-2.416.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

На основу Одлуке о Управи ГО Савски венац од 30.11.2016. године, Одељење за пројекте развоја поступа у складу са чл. 17. наведене Одлуке, а
самим тим и покреће поступке набавки нових возила за потребе возног парка ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем цена путем
интернета.

Измена број: 7; усвојена: 23.7.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за набавком новог возила.

услуге
1.2.1

67.700.092
Колективно осигурање запослених

Колективно осигурањ

66.666

66.666

421521

По годинама:

66.667

66.667

421522

400.000

2018-133.333

поступак јавне
набавке мале
вредности

7

8

8

2018

2018

2019

2019-266.667
Разлог и оправданост набавке:

1.2.2

Начин утврђивања процењене вредности:
Услуге осигурања за потребе Градске
општине Савски венац - осигурање имовине

Чланом 30. Анекса посебног колективног уговора за државне органе утврђена је обавеза послодавца, да под једнаким условима колективно
осигура запослене за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради
обезбеђења накнаде штете.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге осигурања за
142.857
150.000
421511
9
10
10
поступак јавне
набавке мале
2018
2018
2019
општине Савски вена
571.428

По годинама:

вредности

2018-142.857
2019-428.571
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу осигурања имовине ГО Савски венац.
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Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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1.2.3 Обавезно осигурање возила ГО Савски
венац од аутоодговорности

Обавезно осигурање

1

1

12

2018

2018

Набавак се спроводи у циљу осигурања возила од аутоодговорности.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге каско осигура
380.952
400.000
421512
11
поступак јавне
набавке мале
2018
венац

12
2018

12
2019

12

12

2018

2019

По годинама:

285.714

300.000

421512

поступак јавне
набавке мале
вредности

2018

285.714

венац од аутоодговор
2018-285.714

1.2.4

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Услуге каско осигурања возила ГО Савски
венац

380.952

По годинама:

вредности

2018-380.952

1.2.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Услуге одржавања софтвера "ОПИС"

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге одржавања со
0
0
423291
12
преговарачки
492.000

По годинама:
20182019-492.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1.2.6 Одржавање програма за буџет,

рачуноводство, плате, основна средства,
стамбени фонд и финансије

објављивања

2018

позива за
подношење
понуда

Набавка се спроводи ради несметаног функционисања електронске обраде предмета како на Писарници тако и у осталим службама општинске
управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац у раду Писарнице управе користи рачунарски програм: Општински информациони систем
ОпИС, који је добијен на основу Споразума о сарадњи између представника програма СЛГРП.
Увидом у Потврду о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права бр.2014/4069-А-2014/0145 од
28.08.2014.године издата од Завода за интелектуалну својину Републике Србије: утврђује се је да је SONECO д.о.о. Из Београда ,ул.Алексе
Ненадовића бр.19-23, носилац ауторског права на рачунарском програму Општински информациони систем ОпИС, који је депоновао и унео у
евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права у Заводу за интелектуалну својину дана 25.08.2014.године, под редним бројем
5765, те из техничких разлога само овај понуђач може да испуни предметну набавку (Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-4051/2017 од
27.11.2017. године да је основана примена преговарачког поступка у 2017. години);
Одржавање програма
225.000
270.000
423291
3
4
4
преговарачки
поступак без
2018
2018
2019
рачуноводство, плате
објављивања
стамбени фонд и фин
300.000

По годинама:

2018-225.000
2019-75.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

поступак без

позива за
подношење
понуда

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања одељења за финансије ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац у раду Одељења за финансије користи софтверски пакет за обрачун плата и осталих
примања, буџетско рачуноводство, за плаћање са извршењем плана и улазним фактурама, фактурисање, књиговодство основних средстава,
књиговодство стамбеног фонда и буџетско књиговодство девизних рачуна. Увидом у Потврду о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских
дела и предмета сродних права 990 бр. 2014/3547 А-127/2014/1 од 25.07.2014.године издата од Завода за интелектуалну својину Републике
Србије: утврђeнo je да је „НТЕ финансије градова и општина“, на коме је као аутор назначен подносилац пријаве Срђан Вуковић, Нехруова 133/10,
Нови Београд носилац ауторског права на рачунарском програму који је депоновао и унео у евиденцију депонованих ауторских дела и предмета
сродних права у Заводу за интелектуалну својину дана 22.07.2014.године, под редним бројем 5747, те из техничких разлога само овај понуђач
може да испуни предметну набавку (Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-875/17 од 5.4.2017. године да је основана примена
преговарачког поступка у 2017. години);

Страна 4 од 37
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1.2.7

Услуга организације и реализације сталне

Услуга организације и
833.333

833.333

1.000.000

423911

манифестације "Парк отовреног срца" која се манифестације "Парк
одржава 1. јануара
одржава 1. јануара

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

11

12

1

2018

2018

2019

2018-833.333
Разлог и оправданост набавке:

1.2.8

Манифестација од значаја за општину, која се организује 1. јануара на платоу испред Музеја Југославије. Представља сталну манифестацију
одлуком Скупштине ГО Савски венац.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуга организовања културних трибина и
Услуга организовања
100.000
120.000
423599
3
4
10
поступак јавне
књижевних представљања актуелних писаца књижевних представ
набавке мале
2018
2018
2018
100.000

По годинама:

вредности

2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:

1.2.9

Начин утврђивања процењене вредности:
Услуге организације и реализације

Организација и реализација културних трибина у Кући краља Петра ради представљања актуелних писацау сврху приближавања књиге грађанима
Савског венца, на предлог комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе. -Интерактивне кљижевне вечери са младим савременим
писцима и песницима, четири књижевне вечери.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Члан 12. став 1. тачка 14. Статута ГО Савски венац (Сл. Лист града
Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) подстиче развој културно - уметничког стваралаштва и аматризма на свом подручју,
обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину. Програм развоја културе ГО Савски венац од 2017. до 2020.
године.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге организације и
280.000
336.000
423911
4
5
6
поступак јавне

"Културно - туристичке бициклистичке туре
на територији општине Савски венац"

"Културно - туристичк
на територији општин

405.000

По годинама:

2018-405.000

16.667

20.000

423419

25.000

30.000

423711

83.333

100.000

423599

набавке мале
вредности

2018

2018

2018

Разлог и оправданост набавке:

1.2.10

Културно-туристичка бициклистичка тура подразумева обилазак културно-историјских споменика, природних и туристичких атракција и заштићених
културних добара повезујући различите туристичке зоне на територији Савског венац. Туристичка тура захтева ограничен број учесника (до 50
учесника) који ће уз вођење туристичких водича имати прилику да посете и различите локације као што су: Савска променада, Црква светог
архангела Гаврила, Кућа краља Петра, Музеј Историје Југославије и Кућа цвећа. Манастир Ваведење пресвете Богородице, Црква светих апостола
Петра и Павла, Милошев конак, Топчидерски парк, Машин мајдан, Музеј железнице, Манакова кућа и друге локалитете. У току године планиране
су три различите туристичке туре, за које је претходно потребно прибавити све потребне сагласности надлежних органа и институција. Правни
основ у вези са надлежношћу Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08,18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) члан 12,
тачка 17.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Организовање стручних радионица, трибина Организовање стручн
150.000
180.000
423599
1
2
10
поступак јавне
и промоција женског предузетништва
набавке мале
2018
2018
2018
и промоција женског
150.000

По годинама:

вредности

2018-150.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.11 Услуге организације и реализације Акције
"Најзелено"

У циљу повећања броја жена предузетница потребно је кроз организовање обука и пружање информација за започињање посла, али и
информација везаних за псоловање. Побољшање економског и социјалног положаја жена и остваривање родне равноправности у приступу
економским ресурсима.
Правни основ који дефинише надженост општине за исказану потребу: Закон о равноправности полова ("Сл. Гласник РС" бр. 104/09), Национална
стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године, Пословник о раду комисије за родну равноправност, Статут ГО Савски
венац, Повеља о родној равноправности ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге организације и

80.000

25.000

30.000

423599

поступак јавне
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4

5

5

"Најзелено"

По годинама:

55.000

66.000

426131

набавке мале
вредности

2018

2018

2018

2018-80.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.12 Услуге организациеј и реализације

манифстације "Међународни дан реке Саве"

Акција "Најзелено" обухваћена је у оквиру Акционог плана од значаја за заштиту животне средине на територији ГО Савски венац и приоритетне
области Зелене површине. Услуга треба да обухвата годишњи процес обиласка, одабира, бодовања са оценом најлепших зелених површина у
периоду вегетације на Савском венцу за потребе такмичарског учешћа у градској акцији "За зеленији Београд" и локалној акцији "Најзелено".
Финални део акције "Најзелено" реализује се у оквиру "Зелених дана на Савском венцу" проглашењем победника у 9 категорија и доделом
наградних ваучера за куповину вртног и садног материјала./,
Правни основ који дефинише надлежност општине за иск, ану потребу: Статут Градске општ/ине Савски венац (Сл. Лист града Београда 45/08,
18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12. тачка 12, Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац - у
складу са акционим планом за споровођење Програма заштите животне средине на териорији Београда - област приоритета: зелене површине.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге организациеј и
37.500
45.000
423599
4
5
5
поступак јавне
70.000

манифстације "Међун

По годинама:

2018-70.000

16.667

20.000

421621

4.167

5.000

423711

11.666

14.000

426911

набавке мале
вредности

2018

2018

2018

Разлог и оправданост набавке:

ГО Савски венац од 2010. године, укључена је у Међународни програм манифестација обележавања Дана реке Саве, као тада једина градска
општина која је имала специфичну тематску локалну Акцију под називом "Сава у срцу", а која је била посвећена заштити водних ресурса и реке
Саве. Општина је уз подршку надлежног Министарства имала прилике да организује и централну манифестацију за град Београд. Конституирана
едукативна акција са манифестацијом је програм са препоруком Савске комисије и Министарства заштите животне средине. Тема акције: заштита
водних ресурса. Циљна група: деца, основне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за 250 учесника. Време реализације
јун месец. Манифеставија "Међународни дани реке Саве" и Акција "Сава у срцу" је одржива и има континуитет у реализацији на територији
општине од 2007. године. Правни основ у вези са надлежношћу Општине: Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр.
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12, тачка 12 Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - у складу са
акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на територији Београда - област приоритета: воде.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
30.833
37.000
423911
7
8
9
1.2.13 Услуге организације и реализације годишњег Услуге организације и
поступак јавне
програма "Очување и заштита природних
набавке мале
2018
2018
2018
програма "Очување и
8.333
10.000
423711
добара"
добара"
вредности
41.667
50.000
423911
85.000

По годинама:

2018-85.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

4.167

5.000

423711

Програм је обухваћен Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац у оквиру следећих области
приоритета: квалитет вода, зелене површине, "Подизање нивоа свести, информисаности и учешћа јавности у процесу доношења одлука у области
животне средине", а у циљу континуираног рада на развоју еколошке свести код деце и младих и боравка деце у природном окружењу кроз
практично упознавање заштићених природних добара као и истраживања утицаја спољних фактора на степен угрожености појединих биљних и
животињских врста. Такође, планирано је упознавање деце са заштићеним природним добрима на Савском венцу и Београду као и одлазак у
заштићена подручја са успостављеним режимом заштите I, II и III степена и истраживачко научно образовне центре за заштиту природе, чиме се
осим стицања важних додатних знања поспешује и боравак у природи деце из урбане средине. Правни основ у вези са надлежношћу Општине:
Статут Општине Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12, тачка 12, Акциони план од значаја за
заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - у складу са акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на
територији Београда.
ГО Савски венац од 2010. године, укључена је у Међународни програм манифестација обележавања Дана реке Саве, као тада једина градска
општина која је имала специфичну тематску локалну Акцију под називом "Савс у срцу", која је била посвећена заштити водних ресурса и реке Саве.
Општина је уз подршку надлежног Министарства имала прилике да организује и централну манифестацију за град Београд. Конституирана
едукативна акција са манифестацијом је програм са препоруком Савске комисије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Тема
акције: заштита водних ресурса. Циљна група: деца, одновне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за 250 учесника.
Време реализације јун месец. Акција "Сава у срцу" је одржива и има континуитет у реализацији на територији општине од 2007. године. Правни
основ у вези са надлежношћу Општине: Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13)
члан 12, тачка 12 Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - у складу са акционим планом за спровођење
Програма заштите животне средине на територији Београда - област приоритета: воде.
Страна 6 од 37
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1.2.14 Услуге организације и реализације
манифестације "Дани европске баштине"

Услуге организације и

75.000

90.000

423911

манифестације "Дани

71.667

86.000

423599

33.333

40.000

421621

180.000

По годинама:

2018-180.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.15 Услуге организације и реализације

поступак јавне
набавке мале
вредности

6

7

8

2018

2018

2018

Програмска активност односи се на увођење нове манифестације у Годишњи оперативни план у области туризма. "Дани европска баштине"
традиционално отварају градска здања, историјске куће, легате и друге просторе који током године нису доступни за публику и где се приређују
посебни програми промоције драгоценог наслеђа. Циљна група: деца, основне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за
250 учесника.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге организације и
250.000
300.000
423911
4
5
6
поступак јавне
275.000

набавке мале
вредности

манифестације "Трка змајевих чамаца"

манифестације "Трка

Разлог и оправданост набавке:

У оквиру манифестације планирано је да се организује београдска Трка змајевих чамаца/ “Dragon boat” фестивал на реци Сави. Специјалне чамце
покреће 18-20 веслача у стандардном или 8-10 у малом чамцу плус кормилар и бубњар. Трке се одржавају на дистанцама од 200 до 2000м.
Резултат се постиже захваљујући напорима целе екипе, а не појединаца. Змај (чије обележје симболично носе чамци) симболизује контролу над
водом. У том контексту фестивал "Трка змајевих чамаца" одржава међународну традицију која се прославља већ више од 2.400 година. На
манифестацији која ће бити одржана на реци Сави, у такмичарском делу планирано је да учествује минимум шест тимова, а учесници
манифестације су млади као и ученици из средњих школа, представници из земаља у региону, представници "Dragon boat Federacije RS" и др. У
оквиру дневне манифестације планирано је учешће око 150 учесника. Време реализације манифестације биће планирано у складу са
одговарајућим временским условима. Правни основ у вези са надлежношћу Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр.
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 66/16), члан 12, тачка 17.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге организације и
58.334
70.000
423599
7
8
9
поступак јавне

По годинама:

25.000

30.000

423711

2018

2018

2018

2018-275.000

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.16 Услуге организације и реализације
Манифестације "Европска недеља
мобилности - Дан без аутомобила"

100.000

Манифестације "Евро
мобилности - Дан без

По годинама:

2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

8.333

10.000

423711

8.333

10.000

426911

25.000

30.000

421621

набавке мале
вредности

2018

2018

2018

Програмска активност обухваћена Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац,
подразумева радионице за децу у трајању од 16 до 22 септембра у оквиру Европске недеље мобилности и организовање јавног догађаја 22.
септембра у ул. Топчидерски венац. Тема акције: алтернативна мобилност, мере за смањење аерозагађења и буке, безбедност у саобраћају,
климатске промене и др. Циљна група: деца, основне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за 250 учесника. Правни
основ у вези са надлежношћу Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12, тачка
12 Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - ускладу са акционим планом за спровођење Програма
заштите животне средине на територији Београа - област приоритета: "Подизање нивоа свести, информисаности и учешћа јавности у процесу
доношења одлука у области животне средине", област приоритета: квалитет ваздуха; област приоритета: бука и вибрације.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Страна 7 од 37

1.2.17 Услуге организације и реализације годишњег
програма "Зелени дани Савског венца"

Услуге организације и

48.334

58.000

423599

програма "Зелени да

8.333

10.000

423711

8.333

10.000

423412

65.000

По годинама:

2018-65.000
Разлог и оправданост набавке:

поступак јавне
набавке мале
вредности

4

5

6

2018

2018

2018

У оквиру Акционог плана од значаја за заштиту животне ссредине на подручју Градске општине Савски венац, кроз "Зелене дане на Савском
венцу" се поред ретроспективе спроведених активности и промотивних едукативних активности иницира и поспешује: добијање више информација
из области животне средине на локалном, градском и националном нивоу, укључивање грађана, цивилног сектора и градских општина у процесу
доношења одлука везаних за питања животне средине, бољи проток информација и двосмерна комуникација на реалцији доносиоци одлука -
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Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.18 Набавка Бус плус допуне за превоз ученика
Школе за оштећене слухом - наглуве
"Стефан Дечански", превоз ученика
приликом доласка и одласка из школе

грађани, цивилни сектор (локални, градски и национални ниво), едукација и подизање нивоа знања из области заштите животне средине свих
циљних група, јавно слушање (Public hearing).
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Статут Градске општине Савски внеац (Сл. Лист Града Београда" број
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12. тачка 12, Акционо план од занчаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски
венац - у скалду са акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на територији Београда - област приоритета: квалитет
ваздуха; област приоритета: бука и вибрације; област приоритета: отпад.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Набавка Бус плус доп
285.083
342.100
422411
7
8
8
преговарачки
поступак без
2018
2018
2019
Школе за оштећене с
објављивања
"Стефан Дечански", п
приликом доласка и о
позива за
660.000

По годинама:

2018-285.083

подношење
понуда

2019-374.917
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Организација послова који се односе на превоз деце и ученика који имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на
удаљености већој од четири километра од седишта школе и у случајевима када ученици основне школе похађају школу на територији друге
јединице локалне самоуправе - ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
-Статут Града Београда чл. 77. тачка 13. (Сл лист Града Београда 39/08) и допуна чл. 7. Статута Града Београда ( Сл. Лист Града Београда 6/10)
Статут ГО Савски венац (Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 13.
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета ГО Савски венац од 30.6.2015.
године (чл.4. чл.5. чл. 6.)
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 88/2017)
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Дана 20.09.2010.године , закључен је Уговор бр.IV08-401.1-45 између Градске управе Града
Београда,Секретаријат за саобраћај, Дирекција за јавни превоз ( Наручилац) и Конзорцијума: APEX SOLUTION TECHNOLOGY DOO; KENT KART
GLOBAL ELEKTRONIK LTD.STI.; KENT KART EGE ELEKTRONIK SAN.VETIC i KENT KART MARMARE ELEKTRONIK SAN.VETIC LTD( Извршилац) на
основу претходно спроведеног конкурса у коме члан 1 гласи:
“Овим уговором се, по спроведеном конкурсу за успостављање и обезбеђење функционисања Система за наплату карата и управљање возилима у
јавном превозу, објављеног дана 11.06.2010.године у “Службеном гласнику Републике Србије“ број 40, у складу са Одлуком о јавном линијском
превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 61/09) и Закључком Градоначелника града Београда бр.341808/10-Г од 04.06.2010.године,уређују права ,обавезе и одговорности Наручиоца и Извршиоца у вези са реализацијом предмета уговора, начин
остваривања међусобних односа за време трајања уговора, као и друга питања у вези са успостављањем и остваривањем уговорног односа која
су од значаја за обе уговорене стране.
Предмет овог уговора је имплементација Система за наплату карата и управљање возилима на линијама ИТС1 и ИТС2 јавног превоза у Београду
(у даљем тексту :Систем) и обезбеђење функционисања Система до краја уговореног периода.
Систем се састоји из два подсистема:
–подсистем за управљање возилима који обухвата и информисање путника и
–подсистем за наплату карата који обухвата и контролу путника“
Из напред цитираног члана 1 Уговора бр.IV08-401.1-45 од 20.10.2010.године, за успостављање и обезбеђење функционисања Система за наплату
карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду недвосмислено проистиче да горе наведени конзорцијум у својству Извршиоца по
предметном уговору имају искључиво право наплате карата бус- плус и допуне бус-плус карата.
Градска општина Савски венац је добила Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-2032/17 од 15.6.2017. године, којим се одобрава
спровођење поступка на основу чл. 36.1.2) ЗЈН.;
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1.2.19 Услуга пратилаца у превозу ученика са

тешкоћама у развоју из ОШ " Антон Скала",
Школе за оштећене слухом - наглуве

"Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО,
Звечанска, која похађају предшколски
програм у вртићу "Венчић", приликом
доласка и одласка из школе и вртића

Услуга пратилаца у п
7.000.000

тешкоћама у развоју
Школе за оштећене с

3.100.000

3.720.000

423599

отворени
поступак

7

8

8

2018

2018

2019

"Стефан Дечански" и
Звечанска, која похађ
програм у вртићу "Ве
доласка и одласка из

По годинама:
2018-3.100.000
2019-3.900.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.20 Услуга превоза деце и ученика приликом
доласка и одласка из ОШ "Антон Скала",
Школе за оштећене слухом - наглуве

"Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО,
Звечанска, која похађају предшколски
програм у вртићу "Венчић"

Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
-Статут Града Београда чл. 77. тачка 13. (Сл лист Града Београда 39/08) и допуна чл. 7. Статута Града Београда ( Сл. Лист Града Београда 6/10)
Статут ГО Савски венац (Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 13.
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета ГО Савски венац од 30.6.2015.
године (чл.4. чл.5. чл. 6.)
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 88/2017)
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуга превоза деце
12.500.000
13.750.000
422411
7
8
8
отворени
поступак
2018
2018
2019
доласка и одласка из
29.700.000

Школе за оштећене с

"Стефан Дечански" и
Звечанска, која похађ
програм у вртићу "Ве

По годинама:
2018-12.500.000
2019-17.200.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Организација послова који се односе на превоз деце и ученика који имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на
удаљености већој од четири километра од седишта школе и у случајевима када ученици основне школе похађају школу на територији друге
јединице локалне самоуправе - ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
-Статут Града Београда чл. 77. тачка 13. (Сл лист Града Београда 39/08) и допуна чл. 7. Статута Града Београда ( Сл. Лист Града Београда 6/10)
Статут ГО Савски венац (Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 13.
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета ГО Савски венац од 30.6.2015.
године (чл.4. чл.5. чл. 6.)
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 88/2017)
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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1.2.21 Набавка услуга "Еко патроле"

Набавка услуга "Еко п

8.000.000

8.000.000

9.600.000

424611

По годинама:

отворени

1

2

12

поступак

2018

2018

2018

2018-8.000.000
Разлог и оправданост набавке:

Континуирани развојни пројекат који објдињује програмске активности из области комуналних делатности и екологије под називом "Еко патрола"
потребно је реализовати због проблема евидентираних кроз практични оперативни рад и сарадњу са грађанима и дугогодишњу координацију са
другим надлежним службама. Развојни пројекат "Еко патроле" бавиће се селектовањем комуналних проблема ко што су: водовод и канализација,
телекомуникације, топлификација, гасифиакција, јавне и друге зелене површине, саобраћај и пратећи проблеми, асфалтирање, јавна чистоћа и
електроенергетска мрежа, као и других комунланих проблема и у сарадњи са надлежним органима Градске управе (надлежне комисије и службе)
учествовати у решавању проблема грађана на територији Градске општине Савски венац, сарађујући и са надлежним органима града Београда у
циљу ефикасног решавања питања од значаја за живот и рад грађана на територији Градске општине. Пројекат је у првој развојној фази
превасходно усмерен на потребе грађана и решавање кључних проблема везаних за зелене површине и комуналне проблеме.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12 тачка 12, Акциони план од значаја
за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац - у складу са акционим планом за споровђење Програма заштите животне
средине на територији Београда - област приоритета: отпад, зелене површине.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Израда техничке доку
583.333
700.000
423599
4
5
6
1.2.22 Израда техничке документације изведеног
поступак јавне
стања свих инсталација за општинску зграду стања свих инсталац
набавке мале
2018
2018
2018
у улици Кнеза Милоша бр. 47 по
у улици Кнеза Милош
вредности
потраживању противпожарне полиције
потраживању противп
583.333

По годинама:

2018-583.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.23 Израда пројектне документације за потребе
Градске општине Савски венац

Набавка се спроводи јер је техничка документација потребна по потраживању противпожарне полиције
Процењена вреднсот је утврђена испитивањем цена на тржишту путем интернета.
Израда пројектне док
2.083.333
2.500.000
511451
поступак јавне
2.083.333

Градске општине Сав

По годинама:

-2.083.333

-2.500.000

511451

набавке мале
вредности

1

2

12

2018

2018

2018

3
2018

4
2018

3
2018

12
2018

2018-2.083.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради израде пројектне докуемтнације како би се приступило изради радова.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 7; усвојена: 23.7.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки јер су престале потребе за израдом пројектне документације до краја 2018. године.

1.2.24 Израда пројектне документације за радове у Израда пројектне док
ул. Кнеза Милоша, на КП 1263/1 КО Савски
венац

200.000

ул. Кнеза Милоша, на

венац

По годинама:

200.000

240.000

423599

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2018

2018-200.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.25 Израда техничке документације за радове у
месним заједницама на територији ГО
Савски венац

Спроводи се ради израде техничке докуемтнације и добијања дозвола и извођења радова
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Израда техничке доку
625.000
750.000
423599
2
поступак јавне
набавке мале
2018
месним заједницама
вредности
Савски венац
625.000

По годинама:

2018-625.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавкс се спроводи ради израде документације и добијања дозвола и извођења радова.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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1.2.26 Текуће одржавање видео надзора у

Текуће одржавање ви

3.333.333

3.333.333

4.000.000

425191

основним школама на територији ГО Савски основним школама на
венац
венац

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

1

2

12

2018

2018

2018

2018-3.333.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради одржавања комуналног реда.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут ГО Савски венац чл. 12. став 1. тачка 13. ("Сл. лист Града Београда" бр. 45/2008-66/2016)
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена путем интернета.
Услуге организације и
600.000
720.000
423599
поступак јавне

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.27 Услуге организације и реализације

700.000

набавке мале

2

3

6

2018

2018

2018

неформалног образовања у Канцеларији за
младе

неформалног образо
младе

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу спровођења профенсионалне орјентације младих са територији ГО Савски венац, а ради подизања нивоа свести о
одабиру будуће професије.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге одржвања и с
75.000
90.000
425212
8
9
9
поступак јавне
набавке мале
2018
2018
2019
расхладних уређаја вредности
ваздушних завеса

По годинама:

100.000

120.000

426911

вредности

2018-700.000

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.28 Услуге одржвања и сервисирања малих

300.000

расхладних уређаја - SPLIT система и
ваздушних завеса

По годинама:

2018-75.000
2019-225.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.29 Услуге одржавања и сервисирања DAIKIN
VRV система, MCQuay - USA MCC-MLC 060 и
ROOFTOP - велики расхладни уређаји

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге одржавања и
300.000
360.000
425212
8
поступак јавне
набавке мале
2018
VRV система, MCQua
вредности
ROOFTOP - велики р
600.000

9
2018

9
2019

4
2018

4
2019

По годинама:

2018-300.000
2019-300.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.30 Услуге домаћице зграде у Градској општини
Савски венац

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге домаћице згра
1.366.667
1.640.000
423911
3
поступак јавне
набавке мале
2018
Савски венац
2.050.000

По годинама:

вредности

2018-1.366.667
2019-683.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општиснке управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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1.2.31 Услуге чишћења зграда управе Градске
општине Савски венац

Услуге чишћења згра

1.527.777

1.833.333

423911

поступак јавне
набавке мале
вредности

6

8

8

2018

2018

2019

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Услуге физичког обез
1.166.667
1.400.000
423911
6
поступак јавне
набавке мале
2018
Савски венац

8
2018

8
2019

2
2018

12
2018

3.666.666

општине Савски вена

По годинама:

2018-1.527.777
2019-2.138.889
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.32 Услуге физичког обезбеђења за потребе ГО
Савски венац

2.800.000

По годинама:

вредности

2018-1.166.667
2019-1.633.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.33 Израда идејног решења, дизајн и припрема
за штампу општинског информатора

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе,
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Израда идејног реше
2.500.000
3.000.000
423412
1
поступак јавне
набавке мале
2018
за штампу општинско
2.500.000

По годинама:

вредности

2018-2.500.000
Разлог и оправданост набавке:

1.2.34 Услуге одржавања софтвера за евиденцију
радног времена

Набавка се спроводи у циљу информисања грађана о животу и раду Градске пштине Савски венац. Правни основ: Статут Градске општине Савски
венац.
Услуге одржавања со
208.333
250.000
425212
5
5
12
преговарачки
поступак без
2018
2018
2018
радног времена
208.333

По годинама:

објављивања
позива за
подношење
понуда

2018-208.333

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради обезбеђења исправног функционисања софтвера за евиденцију радног времена.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, ову набавку може да изврши само добављач од
којег је набављен софтвер за евиденцију радног времена "Alfakomp" doo Beograd.;

Измена број: 4; усвојена: 30.4.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Решењем Председнице општине извршена је измена апропријације у Буџету за 2018. годину чиме су обезбеђена средства за планирање предметне услуге у Плану
набавки за 2018. годину.

радови

72.708.384

1.3.1 Текуће одржавање објеката Предшколске
установе "Савски венац"

Текуће одржавање об

5.000.000

установе "Савски вен

По годинама:

5.000.000

6.000.000

425191

поступак јавне
набавке мале
вредности

1
2018

2
2018

2018-5.000.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања услова за редовно функционисање објеката / вртића Предшколске установе "Савски венац."
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава и анализом цена истог или сличног предмета набавке.
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12
2018

1.3.2 Текуће одржавање спортских сала у

Текуће одржавање сп

5.000.000

основним школама на територији ГО Савски основним школама на
венац
венац

По годинама:

5.000.000

6.000.000

425191

поступак јавне
набавке мале
вредности

4

5

12

2018

2018

2018

2018-5.000.000
Разлог и оправданост набавке:

комуналних објеката, жардињере и друге
посуде за биљне засаде, клупе и слични

Набавка се спроводи ради безбедности деце која бораве у салама основних школа на територији ГО Савски венац.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Статут ГО Савски венац, чл. 12. став 1. тачка 13 ("Сл лист Града
Београда" бр. 45/2008-66-2016)
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Уређење површине з
1.250.000
1.500.000
425191
1
2
поступак јавне
набавке мале
2018
2018
комуналних објеката,
посуде за биљне заса
вредности

ђубријере и друге урбане опреме и
мобилијара у улици Симе Лозанића на
катастарској парцели 20576/2 КО Савски
венац

ђубријере и друге ур
мобилијара у улици С
катастарској парцели
венац

Начин утврђивања процењене вредности:

1.3.3 Уређење површине за постављање

1.250.000

3
2018

објекти намењени седењу, корпе за отпатке и објекти намењени сед

По годинама:
2018-1.250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.3.4 Хитне интервенције у објектима основних
школа на територији ГО Савски венац и
објектима Предшколске установе Савски
венац

Набавка се спроводи због потреба заштите од неконтролисаног паркирања возила на делу слободне површине.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Статут ГО Савски венац чл. 12. став 1. тачка 9.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Хитне интервенције у
1.750.000
2.100.000
425191
1
поступак јавне
набавке мале
2018
школа на територији
вредности
објектима Предшколс
венац
2.083.333

2
2018

2
2019

По годинама:

2018-1.750.000
2019-333.333
Разлог и оправданост набавке:

1.3.5

Поступак се спроводи како би се по пријави квара или настале ситуације која захтева хитно решавање, од стране школа или Предшколске
установе, објекат или инсталација довела у исправно стање.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Текуће поправке и одржавање зграда управе Текуће поправке и од
3.000.000
4.000.000
425119
5
6
отворени
Градске општине Савски венац
поступак
2018
2018
Градске општине Сав
5.833.333

По годинама:

2018-2.500.000
2019-3.333.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради неопходности несметаног обављања функције ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 4; усвојена: 30.4.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је сходно утрошеним средствима по старом уговору, потребно покренути нову набавку за 2018. годину.
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6
2019

1.3.6 Текуће одржавање основних школа на

територији Градске општине Савски венац

Текуће одржавање ос

5.000.000

5.000.000

6.000.000

425191

територији Градске о

По годинама:

отворени
поступак

5

6

9

2018

2018

2018

6
2018

12
2018

2018-5.000.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка текућег одржавња основних шкоал је обавеза Градске општине Савски венац према сопственом статуту.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 4; усвојена: 30.4.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је након захтева основних школа потребно извршити радове на текућем одржавању.

1.3.7 Текуће одржавање на поправкама дечјих
игралишта

Текуће одржавање на

500.000

500.000

600.000

425191

игралишта

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2018

2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Постојећа игралишта се поправљају ради безбедности деце која се ту играју.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Одлука о комуналном реду, чалн 48. а, став 2. (Сл. Лист Града Београда, бр. 10/2011-19-2017)
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 4; усвојена: 30.4.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка је првобитно планирана у делу Плана набавки на које се примењује ЗЈН, али због истоврсности набавки на годишњем нивоу, набавку је потребно планирати у
Плану јавних набавки.

1.3.8 Реконструкција и адаптација постојећег
објекта у улици Кнеза Милоша број 47

Реконструкција и ада
20.490.290

20.490.290

24.588.348

511321

објекта у улици Кнеза

По годинама:

отворени
поступак

6

7

11

2018

2018

2018

2018-20.490.290
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи из разлога обавезе ГО Савски венац према сопственом статуту.
Процењена вредност је утврђена на основу израђеном предмера радова и предрачунских цена из претходних искустава у набавци конкретног
предмета набавке.

Измена број: 5; усвојена: 5.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер ће се из безбедносних разлога радити реконструкција и адаптација постојећег објекта.
Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се предмет набавке због техничке грешке.

1.3.9 Реконструкција и адаптација постојећег
објекта у Улици кнеза Милоша број 69

Реконструкција и ада
21.176.320

објекта у Улици кнеза

По годинама:

21.176.320

25.411.584

511321

отворени
поступак

6

7

11

2018

2018

2018

2018-21.176.320
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Спровођење предметне набавке је обавеза ГО Савски венац према сопственом статуту.
Процењена вредност је утврђена на осннову израђеног предмера и испитивањем цена из претходних искустава у набавци конкретног предмета
набавке.

Измена број: 5; усвојена: 5.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Предметна набавка се додаје у Плана набавки јер је због безбедносних разлога потребно урадити реконструкцију и адаптацију постојећег објекта.
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1.3.10 Текуће одржавање спортских сала на
територији ГО Савски венац

Текуће одржавање сп
4.113.000

4.113.000

4.935.600

425191

територији ГО Савски

По годинама:

отворени
поступак

6

7

12

2018

2018

2018

2018-4.113.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Спровођење предметне набавке је обавеза ГО Савски венац према сопственом статуту.
Процењена вредност је утврђена на основу израђеног предмера радова испитивањем ццена из претходних искустава.

Измена број: 5; усвојена: 5.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је потребно урадити текуће одржавање дела просторија спортских сала, како би се омогућило што боље коришћење истих.

1.3.11 Уређење површине за постављање

Уређење површине з
комуналних објеката, опреме и мобилијара
комуналних објеката,
за игру и рекреацију и друге урбане опреме и за игру и рекреацију и
мобилијара у ул. Љутице Богдана
мобилијара у ул. Љу
2.262.108

2.262.108

2.714.529

425191

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2018

8
2018

9
2018

По годинама:

2018-2.262.108
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Градска општина Савски венац је у наградној игри "Узми рачун и победи 2018." освојила награду за избор пројекта предложеног од стране грађана
и грађанки са територије ГО Савски венац, где ће средства бити утрошена, а у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 7; усвојена: 23.7.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки у складу са чл. 12. Статута ГО Савски венац, а у циљу комуналног уређења.
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Набавке на које се Закон не примењује
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Укупно

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

Основ за
изузеће

Конто/позиција

Оквирни датум
покретања
поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

20.742.280
2018

19.327.809

2019

1.409.472

добра
2.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

5.458.816.780.113
Набавка штампача за потребе ГО Савски

Набавка штампача за

333.333

400.000

512222

венац

венац

-333.333

-400.000

512222

333.333

По годинама:

39.2.

5

6

6

2018

2018

2018

2018-333.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи због потребе обезбеђивања штампача за несметано функционисање ГО Савски венац (инспекција, грађевина, грађевинска
инспекција, одељење за пројекте развоја, зграда 99).
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 7; усвојена: 23.7.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер је накнадном провером у згради Управе утврђено да не постоји потреба за набавком нових штампача до краја 2018. године.

2.1.2

Израда и монтажа табли од ростфраја и
застава са јарболима ради обележавања
зграда ГО Савски венац

Израда и монтажа та
291.667

застава са јарболима

291.667

350.000

426911

39.2.

зграда ГО Савски вен

1
2018

2
2018

3
2018

По годинама:
2018-291.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења обележавања зграда ГО Савски венац. Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану
потребу: Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије (Сл. Гласник РС број 36/09).
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.1.3 Набавка врећа од еколошки неутралног

полиетолена за потребе ГО Савски венац

Набавка врећа од еко

8.400

полиетолена за потре

8.400

10.080

426911

39.2.

По годинама:

7

8

8

2018

2018

2018

2018-8.400
Разлог и оправданост набавке:

2.1.4

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка ситног инвентара за потебе ГО
Савски венац

Управљање отпадом представља спровођење прописаних мера за поступање с аоптпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења,
третмана, и одлагања отпада укључујући и надзор над тим активностима. Послови заштите животне средине спроводе вођење дневне евиденције
отпада и годишњег извештаја у скалду са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово
попуњавање, у складу са Законом о заштити живонте средине, Законом о управљању отпадом ид р. Прописима Републике Срвије из ове области
за општинске зграде.
Општина примењује у пракси примарно одвајање секундарних средина за чију потребу сарађује са ЈКП Градска чистоћа, СЕТТРАДЕ за
електронски отпад.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12 тачка 12, Акциони план од
значаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац - у складу са акционим планом за споровђење Програма заштите
животне средине на територији Београда
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка ситног инвен
90.000
96.000
426911
9
9
11
39.2.
2018
2018
2018
Савски венац
90.000

По годинама:

2018-90.000
Разлог и оправданост набавке:

2.1.5

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка опреме за домаћинство

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења ситног инвентара за потребе бифеа Градске општине Савски венац, а у циљу обезбеђења квалитетног
обављања посла и задтака у бифеу.
Истраживањем цена путем интернета за конкретни предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка опреме за д
100.000
120.000
512251
4
5
12
39.2.
100.000

По годинама:

2018

2018

2018

3
2018

3
2019

2018-100.000

2.1.6

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Потрошни материјал за возила из возног
парка ГО Савски венац

Набавка се спроводи ради што бољег и несметаног рада у просторијама бифеа ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Потрошни материјал
255.000
306.000
426911
3
39.2.
2018
парка ГО Савски вена
340.000

По годинама:

2018-255.000
2019-85.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка ГО Савски венац, набавке додатне опреме блутут за возаче, ауто
козметике, комплета сијалица и других потреба
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.1.7

Набавка грађевинског материјала

Набавка грађевинско
150.000

150.000

180.000

472811

39.2.

По годинама:

1

2

3

2018

2018

2018

2018-150.000
Разлог и оправданост набавке:

2.1.8

Набавка се спроводи у циљу реализовања уговора о сарадњи са Комесаријатом за доделу помоћи при куповини сеоске куће и набавку
грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне куће.
Начин утврђивања процењене вредности:
Након потписивања уговора формирана је Комисија, усвојен Правилник о избору крајњих корисника и раду Комисије, расписан је конкурс за
кориснике. Комисија је излазила на терен и проценила вредност у односу на потребне количине и цене на тржишту.
Остале напомене:
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Опремање просторије за чување докумената Опремање просториј
70.000
84.000
512811
7
7
8
39.2.
одбране и управљање системом за одбрану одбране и управљањ
2018
2018
2018
и ванредне ситуације
и ванредне ситуације
70.000

По годинама:
2018-70.000
Разлог и оправданост набавке:

2.1.9

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка алата и опреме за мерење и
потребе ГО Савски венац

Јавна набавка се планира из безбедносних разлога чувања и израде поверљивих докумената одбране.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу: Закон о тајности података (Сл. Гласник РС бр. 104/09) чл. 32. тачка 6.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка алата и опре
250.000
300.000
426913
1
2
3
39.2.
2018
2018
2018
потребе ГО Савски ве

Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
Набавка намештаја за потребе Градске
општине Савски венац

Набака се спроводи ради замене старих и дотрајалих фотоапарата, алата и опреме за мерење.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка намештаја з
500.000
600.000
512211
5
39.2.
2018
општине Савски вена

250.000

По годинама:

2018-250.000

2.1.10

500.000

По годинама:

6
2018

6
2018

2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:

2.1.11

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка клима уређаја за зграде ГО Савски
венац

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе, а услед исказаних потреба за канцеларисјким намештајем у
канцеларијама и просторијама управних зграда Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка клима уређа
350.000
420.000
512212
4
5
39.2.
2018
2018
венац

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка стручних часописа из области
информатике

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка стручних час
8.333
10.000
426311
2
39.2.
2018
информатике

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради праћења нових технолошких достигнућа у оквиру ИТ индустрије од стране запослених у ИТ сектору.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

350.000

По годинама:

5
2018

2018-350.000

2.1.12

8.333

По годинама:

2
2018

12
2018

2018-8.333
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2.1.13 Набавка опреме за попис основних средтава
бар технологијом

Набавка опреме за по

150.000

бар технологијом

150.000

180.000

512241

39.2.

По годинама:

4

4

4

2018

2018

2018

3
2018

3
2018

11
2018

12
2018

2
2018

2
2018

2018-150.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.14 Лиценце за системски и разни апликативни
софтвер

Набавка се спроводи ради ефикаснијег пописа као и боље евиденције основних средстава.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Лиценце за системск
497.500
597.000
515192
2
39.2.
2018
софтвер
497.500

По годинама:

2018-497.500
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања рачунарског система. У набавци су следеће лиценце:
MicrosoftOffice Home & Busines 2016 kom. 5
MicrosoftWindows 10 Pro kom. 15
DameWare Mini Remote Control kom.1.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Остале напомене:
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Лиценце
за
софтвер
за
антивирусну
заштиту
Лиценце за софтвер
300.000
360.000
515192
11
2.1.15
39.2.
за 200 рачунара (укључујући сервере)
2018
за 200 рачунара (укљ
300.000

По годинама:

2018-300.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.16 Набавка мини штанда за мнаифестацију
Сајам средњих школа

Набавка се спроводи ради антивирусне заштите електроснких података и оперативних система у општиснкој управи.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка мини штанда
15.000
18.000
426911
1
39.2.
2018
Сајам средњих школа
15.000

По годинама:

2018-15.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.17 Набавка мајица за манифестацију Сајам
средњих школа

Мини штанд је потребан да би се повећала видљивост манифестације. Миништанд би се користио и за организацију других манифестација које
организује ГО Савски венац. На основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област школства.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту путем интернета, за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка мајица за ма
60.000
72.000
423712
1
2
2
39.2.
2018
2018
2018
средњих школа
60.000

По годинама:

2018-60.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Мајице су потребне да би се поваћала видљивост манифестације. На основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област
школства. Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу: Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града
Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл.12. ст.1. тачка 13.; Пословник о раду Комисије за школство ГО Савски венацод 5.9.2016.
године
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту, путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.1.18 Набавка школске опреме (ранчеви) за ђаке
прваке

Набавка школске опр

500.000

прваке

500.000

600.000

423712

39.2.

По годинама:

8

8

8

2018

2018

2018

2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:

Школска опрема (ранчеви) су поклон за ученике приликом поласка у први разред основних школа са територије ГО Савски венац у Београду.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут град Београда чл. 77. тачка 13 (Сл лист Града Београда бр. 39/08) и допуна чл. 7 Статута Града Београда (Сл лист Града Београда бр.
6/10);
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12. ст. 1. тачка 13;
Одлуак о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета ГО Савски венац од 30.6.2015.
године (чл. 10-13);
Пословник о раду Комисије за школство ГО Савски внеац од 5.9.2016. (чл.7.).
Остале напомене:
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка нових и репа
30.000
36.000
426911
2
3
3
2.1.19 Набавка нових и репарација постојећих
39.2.
ролапова са штампом за потребе ГО Савски
2018
2018
2018
ролапова са штампом
венац
венац
30.000

По годинама:
2018-30.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.20 Набавка 30 годишњих лиценци софтвера за
електронско праћење прописа

Набавка се спроводи у циљу постављања ролапова за потребе одржавања манифестација презентација и слично.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка 30 годишњих
191.667
230.000
515192
8
39.2.
2018
електронско праћење
191.667

По годинама:

9
2018

9
2019

3
2018

3
2018

2
2018

3
2018

2018-191.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.21 Софтвер за писарницу Правобранилаштва
ГО Савски венац

Набавка се спроводи ради електроснког праћења законских прописа од стране запослених у општинској управи.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Софтвер за писарниц
250.000
300.000
515111
2
39.2.
2018
ГО Савски венац

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.22 Набавка промотивног материјала за потребе
пројекта "Буди полиглота - школа језика
2018"

Набавку софтвера је потребно спровости ради ефикасније евиденције предмета у писарници Правобранилаштва.
Процењена вредност је утврђена испитивањем искустава других наручилаца.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка промотивног
41.667
50.000
423712
2
39.2.
2018
пројекта "Буди полигл
2018"

250.000

По годинама:

2018-250.000

41.667

По годинама:
2018-41.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се извршава по претходно планираном буџету пројекта због потребе промотивног материјала.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена предметне услуге путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу пројекта "Буди полиглота - школа језика 2018" који финансира Град Београд Канцеларија за младе средства су накнадно обезбеђена у финансијском плану.
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2.1.23 Набавка промотивног материјала за потребе
пројекта "Покрени своју ИТ будућност"

Набавка промотивног
100.000

100.000

120.000

423419

пројекта "Покрени сво

39.2.

По годинама:

2

2

3

2018

2018

2018

2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се извршава по претходно планираном буџету пројекта због потребе услуга израде промотивног материјала и материјала за рад на
радионицама.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена предметне услуге путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу пројекта "Покрени своју ИТ будућност" коју финансира Министарство омладине и спорта средства су накнадно обезбеђена у Финансијском плану.

2.1.24 Набавка угља и дрва за потребе котларнице Набавка угља и дрва
467.088

45.455

50.000

421222

421.633

505.960

421223

39.2.

2

2

12

2018

2018

2018

у згради Градске општине Савски венац у
Улици Кнеза Милоша бр.99

у згради Градске опш
Улици Кнеза Милоша

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања грејања у котларнице зграде управе ГО Савски венац у Кнеза Милоша бр.99.
Нова процењена вредност је утврђена на основу досадашње испоруке добара, а у складу са средствима у Финансијском плану.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

По годинама:

2018-467.088

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Измена се предлаже ради усклађивања са одобреним финансијским планом за набавку добара у 2018. години.

2.1.25 Набавка цвећа, зеленила и венаца за

Набавка цвећа, зелен
364.125

364.125

436.950

426131

39.2.

4
2018

5
2018

потребе Градске општине Савски венац

потребе Градске опш

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи услед указане потребе за допуњавањем фонда цвећа и зеленила у објектима ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

По годинама:

12
2018

2018-364.125

Измена број: 4; усвојена: 30.4.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се накнадно јавила потреба за цвећем, зеленилом и венцима.

2.1.26 Набавка службене, заштитне и радне одеће

Набавка службене, за
333.333

333.333

400.000

426121

39.2.

6
2018

6
2018

7
2018

и обуће

и обуће

Разлог и оправданост набавке:

Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Набавка се спроводи ради обезбеђивања правилног функционисања и
рада општинске управе.
Процењена вредност утврђена је испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.
Образложење основаности: Истоврсне набавке чија процењена вредност на годишњем нивоу не прелази износ 500.000,00 динара без ПДВ.;

По годинама:
2018-333.333

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка је првобитно планирана у делу: План јавних набавки, али с обзиром да у Плану више не постоји истоврсна набавка, ова набавка се може планирати у делу Плана
набавки на које се примењује ЗЈН.
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2.1.27 Набавка ХТЗ опреме за потребе домара

Набавка ХТЗ опреме

24.000

30.000

426124

По годинама:

-24.000

-30.000

426124

24.000

39.2.

7

7

8

2018

2018

2018

2018-24.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи у циљу заштите на раду и услова у којима домар обавља одређене послове.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Истоврсне набавке чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не прелази износ 500.000,00 динара без ПДВа.;

Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка је првобитно планирана у делу: План јавних набавки, али с обзиром да у Плану јавних набавки више не постоји истоврсна набавка, ова набавка се може
планирати у делу Плана набавки на које се примењује ЗЈН.
Измена број: 7; усвојена: 23.7.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки из разлога престанка услуга домара.

услуге

1414.783.783.500.500

2.2.1 Услуге одржавања механике и електрике за
возила из возног парка ГО Савски венац

Услуге одржавања ме

500.000

416.667

500.000

425211

возила из возног парк

39.2.

По годинама:

1
2018

2
2018

2
2019

2
2018

2
2019

10

10

2018

2019

2018-416.667
2019-83.333

2.2.2

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге одржавања лимарије и припадајуће
електрике за возила из возног парка ГО
савски венац

Набавка се планира ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге одржавања ли
208.333
250.000
425213
1
39.2.
2018
електрике за возила и
савски венац
250.000

По годинама:
2018-208.333
2019-41.667

2.2.3

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Вулканизерске услуге

Набавка се планира ради текућег функционисања возног парка ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Вулканизерске услуге
42.500
51.000
425219
9
39.2.
85.000

По годинама:

2018

2018-42.500
2019-42.500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се планира ради обезебђивања функционисања возног парка ГО Савски венац и одржавања возила.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.4 Услуге прања возила из возног парка ГО
Савски венац

Услуге прања возила
250.000

41.667

50.000

425219

39.2.
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10

2018

11

2018

11

2019

Савски венац

По годинама:
2018-41.667
2019-208.333

2.2.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Технички преглед возила, мотоцикла-скутера
и прикључног возила из возног парка ГО
Савски венац

Набавка се планира ради обезбедивања текућег функционисања возног парка ГО Савски вена ци одржавања чистоће возила
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Технички преглед воз
18.333
22.000
423911
1
2
39.2.
2018
2018
и прикључног возила
Савски венац
25.000

2
2019

По годинама:
2018-18.333
2019-6.667

2.2.6

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Сервисирање штампача, скенера, монитора,
мултифункционалних уређаја и копир
апарата

Набавка техничког прегледа возила се спроводи ради регистрације возила возног парка ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Сервисирање штампа
415.278
498.333
425222
1
39.2.
2018
мултифункционалних
апарата

2
2018

2
2019

Набавка се спроводи ради нормалног функционисања уређаја неопходних за штампање, скенирање и копирање докумената.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Одржавање сервера
416.667
500.000
425222
2
2
39.2.
2018
2018
опреме

2
2019

498.333

По годинама:
2018-415.278
2019-83.055

2.2.7

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Одржавање сервера и пратеће серверске
опреме

491.667

По годинама:

2018-416.667
2019-75.000

2.2.8

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Одржавање противпожарне опреме на
годишњем нивоу за потребе општинске
управе ГО Савски венац, за све објекте
општинске управе

Набавка се спроводи због потребе за одржавањем сервера и пратеће опреме, ради обезбеђивања неометаног функционисања исте.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Одржавање противпо
414.583
497.500
425281
1
2
39.2.
2018
2018
годишњем нивоу за п
управе ГО Савски вен
општинске управе
497.500

2
2019

По годинама:
2018-414.583
2019-82.917
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи због потребе одржављања противпожарне опреме према важећим противпожарним прописима и обезбеђивања текућег
функционисања ППЗ-а ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.9

Текуће поправке и одржавање телефонских

линија, телефонске централе, телефонских
апарата и каблова

Текуће поправке и од

300.000

линија, телефонске ц

250.000

300.000

425223

39.2.

апарата и каблова

6

7

2018

7

2018

2019

3
2018

3
2018

По годинама:
2018-250.000
2019-50.000

2.2.10

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Текуће поправке и одржавање аудио-видео
опреме

Набавка се спроводи због потребе за функционисањем наведеног.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Текуће поправке и од
333.333
400.000
425212
3
39.2.
2018
опреме

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања и сервисирања потребне аудио-видео опреме као што су камере, микрофони, диктафони и звучници.
Потребно је ремонтовати систем камера у згради Кнеза милоша 47, као и обезбедити неометан рад ауди-видео подршке Скуптине оптине,
Општинског већа као и разних других манифестација које Општина организује.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Одржавање акварију
27.000
32.400
423911
9
9
9
39.2.
2018
2018
2019
внеац у ул. Кнеза Ми

333.333

По годинама:

2018-333.333

2.2.11

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Одржавање акваријума у згради ГО Савски
внеац у ул. Кнеза Милоша бр. 69

108.000

По годинама:

2018-27.000
2019-81.000

2.2.12

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Поправка и сервисирање опреме за
домаћинство

Набавка се спроводи у циљу одржавања акваријума у Анексу зграде у добром стању и живота риба и њему.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Поправка и сервисир
80.000
96.000
425225
2
39.2.
2018
домаћинство

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Услуге одржавања и сервисирања лифта у
згради ГО Савски венац у улици Кнеза
Милоша 69

Набавак се проводи у циљу обезбеђења несметаног рада опреме за домаћинство.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге одржавања и
125.000
150.000
425291
7
39.2.
2018
згради ГО Савски вен
Милоша 69

80.000

По годинама:

2
2018

12
2018

7
2018

7
2019

2018-80.000

2.2.13

250.000

По годинама:
2018-125.000
2019-125.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Услуга је потребна ради одржавања лифта у згради ГО Савски венац у улици Кнеза Милоша бр. 69.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.14 Услуге одржавања и ремонта котларнице у

управној згради ГО Савски венац у улици
Кнеза Милоша бр. 99

Услуге одржавања и
100.000

управној згради ГО С

100.000

120.000

425119

39.2.

Кнеза Милоша бр. 99

7

7

2018

9

2018

2018

8
2018

8
2019

По годинама:
2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.15 Услуга преноса података преко коаксијалног
кабла

Набавка је неопходна ради несметаног функцинисања грејања у згради управе у Кнеза милоша 99
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуга преноса подат
200.000
240.000
421412
7
39.2.
2018
кабла
300.000

По годинама:

2018-200.000
2019-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.16 Радио продукција - куповина минута за
потребе ГО Савски венац

Набавка се спроводи ради обезбеђивања нормалног функционисања комуникационих веза неопходних за функционисање општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Радио продукција - ку
1.167.000
1.400.000
423441
1
2
12
7.1.10)
2018
2018
2018
потребе ГО Савски ве
1.167.000

По годинама:

2018-1.167.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.17 Ажирирање софтверске апликације

електронског регистра грађевинских
предмета

Оглашавање за потребе Градске општине Савски венац
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Основ за примену чл.7. став 1. тачка 10. ЗЈН јесте продукција радио програма и куповина времена за емитовање
програма за потребе ГО Савски венац.;
Ажирирање софтверс
500.000
600.000
423599
2
3
4
39.2.
2018
2018
2018
електронског регистр
предмета
500.000

По годинама:
2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.18 Праћење појављивања Градске општине
Савски венац у штампаним и електронским
медијима

Набавка се спроводи ради боље евиденције грађевинских предмета насталих у периоду 1974 и 1975 године, потребно је ажурирати електронску
апликацију, електронски регистар грађевинских предмета и унети податке за наредне две године.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Праћење појављивањ
500.000
600.000
423421
1
2
12
39.2.
2018
2018
2018
Савски венац у штам
медијима
500.000

По годинама:
2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Информисање о представљању Градске општиен Савскив енац у медијима.
Процењена вреднсот утврђује се у складу чл. 12 Правилника о јавним набавкама.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.19 Снимање материјала за потебе органа
Градске општине Савски венац

Снимање материјала
500.000

Градске општине Сав

500.000

600.000

423421

39.2.

По годинама:

1

2

12

2018

2018

2018

2
2018

2
2018

2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.20 Услуга израде и штампе плаката за
манифестацију Сајам средњих школа

Обезбеђење законитости, тачности и веродостојности рада органа Градске општине Савски венац.
У складу са чл. 12 Правилника о јавним набавкама
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуга израде и штам
8.333
10.000
423419
1
39.2.
2018
манифестацију Сајам
8.333

По годинама:

2018-8.333
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

2.2.21 Набавка ролапа са називом манифестације
за потребе манифестације Сајам средњих
школа

Израда плаката за потребе манифестације да би се обезебдила већа видљивост манифестације, на основу предлог Комисије већа ГО Савски
венац задужене за област школства.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12 ст. 1. тачка 13;
Пословник о раду Комисије за школство ГО Савски венац од 5.9.2016.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка ролапа са на
16.667
20.000
423419
1
2
2
39.2.
2018
2018
2018
за потребе манифест
школа
16.667

По годинама:
2018-16.667
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:
2.2.22 Електронска припрема и штампа брошуре

Ролап је потребан да би се поваћала видљивост манифестације.Ролап би се користио и за организацију манифестације следће године. На основу
предлога Комисиеј за школство. Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12. ст.1. тачка 13
Пословник о раду Комисије за школство ГО Савски венац од 5.9.2016
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Електронска припрем
41.667
50.000
423419
4
4
5
39.2.
41.667

По годинама:

2018

2018

2018

2018-41.667
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.23 Набавка промотивног материјала
Канцеларије за младе

У циљу повећања броја жена предузетница потребно је кроз различите активности на локалном нивоу, оснажити жене да покрену сопствени посао,
кроз организовање обука и пружање информација за започињање посла, али и нформисација везаних за псолвоање. Побољшање економског и
социјалног положаја жена и остваривање родне равноправности у приступу економским ресурсима.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Закон о равноправности полова (Сл гласник РС, бр. 104/029, Национална стратегија за родну равноправност, Статут ГО Савски внеац, Повеља о
родној равоправности ГО Савски веанц.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка промотивног
200.000
240.000
423419
4
4
5
39.2.
2018
2018
2018
Канцеларије за млад
200.000

По годинама:

2018-200.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи у циљу боље промоције Канцеларије за младе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.24 "WEB HOSTING" и регистрација домена
www.savskivenac.rs и
www.mladisavskivenac.org.rs

"WEB HOSTING" и ре
25.000

www.savskivenac.rs и

25.000

30.000

423911

39.2.

www.mladisavskivenac

6

2018

7

2018

7

2019

По годинама:
2018-25.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.25 Објављивање аката које доносе општински
органи у Службеном листу Града Београда

Набавка се спроводи због потребе за функционисањем општинске интернет презентације www.savskivenac.rs и www.mladisavskivenac.org.rs, као и
електронских порука (e-mail), ради обезебеђења неометаног функционисања ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Објављивање аката к
1.666.667
2.000.000
423421
1
2
12
7.1.1)
2018
2018
2018
органи у Службеном
1.666.667

По годинама:

2018-1.666.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.26 Претплата на републичко службено гласило
Службени гласник Републике Србије за
2018. годину

Спровођење законом прописане процедуре у раду органа Градске општине Савски венац.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Стату Градске општине Савски венац, Пословник Скупштине Градске општине Савски венац
Процењена вредност се утврђује у складу са чл. 12. Правилника о јавним набавкама.
Образложење основаности: На предметну набавку се не примењује одредне ЗЈН јер се набавка врши од организације која се у смислу ЗЈН сматра
наручиоцем и која је носиоц искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.;
Претплата на републ
39.167
47.000
423432
1
2
12
7.1.1)
2018
2018
2018
Службени гласник Ре
2018. годину
39.167

По годинама:
2018-39.167
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.27 Набавка услуге лекарских прегледа за

учеснике у систему школских спортских
такмичења на општинском нивоу

Праћење законске регулативе у циљу обезбеђивања законитог рада Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена на основу чл. 12. Правилника о јавним набавкама.
Образложење основаности: На предметну набавку се не примењује одредне ЗЈн јер се набавка врши од организације која се у смислу ЗЈН сматра
наручиоцем и која је носиоц искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.;
Набавка услуге лекар
166.667
200.000
423599
2
2
12
39.2.
2018
2018
2018
учеснике у систему ш
такмичења на општин
166.667

По годинама:
2018-166.667
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка услуге лекарских прегледа за учеснике у систему школских спортских такмичења нам је потребна за ученике основних и средњих школа
који учествују на такмичењу у следећим спортовима: одбојка, рукомет, атлетика, пливање, мали фудбал. Ниједан ученик не може да учествује на
такмичењу уколико нема уађен преглед, а за саму школу и општину је од значаја да школе пријаве екипе за учествовање.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Одлука о задовољавању потреба и интерес грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац (Сл. Лист Града Београда" број
45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16)
Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине
Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.28 Услуга израде фотографија и урамљивања
фотографија за потребе фото изложбе
"Ђорђо Вукоје"

Услуга израде фотогр

50.000

фотографија за потре

50.000

60.000

423911

39.2.

"Ђорђо Вукоје"

2

2

2018

2018

3

2018

По годинама:
2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.29 Услуга скенирања, израде фотографија и
монтирања мини филмских клипова за
потребе фото изложбе "Чкаља"

Фото изложба најлепших фотографија Савског венца које је фотографисао Ђорђо Вукоје, особа која јеобалежила један период општине, на основу
предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12 тачка 14, подстиче развој
културно - уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју општине;
Програм развоја културе ГО савски венац од 2017-2020
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуга скенирања, из
50.000
60.000
423911
9
9
9
39.2.
2018
2018
2018
монтирања мини фил
потребе фото изложб
50.000

По годинама:

2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.30 Израда Плана заштите и спасавања за
територију ГО Савски венац

Фото изложба најлепших из Чкаљиног живота. Чкаља позната личност која јеживела на општини, чије име носи сокак поред зграде општине. На
основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12 тачка 14, подстиче развој
културно - уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју општине;
Програм развоја културе ГО савски венац од 2017-2020
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Израда Плана заштит
416.667
500.000
423599
2
3
5
39.2.
2018
2018
2018
територију ГО Савски
416.667

По годинама:

2018-416.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.31 Услуге дезинсекције и дератизације зграда
ГО Савски венац

Набавка се спроводи у циљу заштите грађана Савског венца од природних и елементарних непогода.
Статут Градска општине (чл.12. став 1. тачка 19а, унапређење цивилне заштите), Закон о ванредним ситуацијама.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге дезинсекције и
120.000
144.000
421321
2
39.2.
2018
ГО Савски венац
120.000

По годинама:

2
2018

2018-120.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради заштите здравља запослених и других лица у радној и животној средини.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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12
2018

2.2.32 Услуге израде печата и штамбиља за
потребе општинске управе

Услуге израде печата

100.000

потребе општинске уп

75.000

90.000

423911

39.2.

По годинама:

3

3

3

2018

2018

2019

2

12

2018

2018

2018-75.000
2019-25.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.33 Геодетске услуге

Набавка се спроводи ради нормалног функционисања ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Геодетске услуге
416.667
500.000
424631
1
39.2.
416.667

По годинама:

2018

2018-416.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради израде техничке документације и извођења радова потебно је извршити геодетске услуге услуге неопходне ради даљих
активности.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Остале напомене:
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
50.000
60.000
423911
2
2
12
2.2.34 Заштита и нега цвећа и зеленила у зградама Заштита и нега цвећа
39.2.
ГО Савски венац
2018
2018
2018
ГО Савски венац
50.000

По годинама:

2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:
Набавка се спроводи у циљу обезбеђења заштите и неге цвећа и зеченила у објектима ГО Савски венац.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Остале напомене:
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге
мерења
емисије
загађујућих
материја
Услуге мерења емиси
70.000
84.000
423599
10
2.2.35
39.2.
које се испуштају у животну средину из
2018
које се испуштају у жи
70.000

емитера ложишта котларнице у ул. Кнеза

Милоша бр.99

емитера ложишта кот

11
2018

11
2018

Милоша бр.99

По годинама:
2018-70.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху врши се у циљу утврђивања концентрације загађујућих материја које су испуштене на месту
извора загађивања, а у складу са Законом о заштити ваздуха (Службени гласник РС 36/09, и 10/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздуху („Сл. гласник РС“ бр. 71/10 и 6/11 – исправка). У складу са Законом о заштити ваздуха стручнаи техничка
оспособљеност доказује се сертификатом о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије.Правни основ који дефинише надлежност
општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12 тачка 12, Акциони план од
значаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац - у складу са акционим планом за споровђење Програма заштите
животне средине на територији Београда
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Страна 29 од 37

331
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

2.2.36 Набавка карата за службени пут Београд -

Набавка карата за сл

16.666

Будимпешта - Београд за учеснике на
пројекту "Sport4Citizens"

Будимпешта - Београ

16.666

20.000

422221

39.2.

пројекту "Sport4Citize

1

2

2018

2018

3

2018

По годинама:
2018-16.666
Разлог и оправданост набавке:

У оквиру европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, планиран је други
заједнички састанак са партнерима. Састана ће бити организован у Будимпешти, Мађарска, те је потребно набавити карте за пут.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Уговор између ГО савски венац и партнера који ус учесници на реализацији пројекта "Sport4Citizens" уговор број 2016-3776 under the erasmus+
програм, подршке сарадничким партнерствима у области спорта и Уговор о донацији за акцију за више корисника за бр. Уговора 2016-3776/0001001
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Брендирање улазних
60.000
72.000
425119
4
5
7
39.2.
2018
2018
2018
зграда ГО Савски вен
Милоша број 69 и 47

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.37 Брендирање улазних стаклених површина
зграда ГО Савски венац у улици Кнеза
Милоша број 69 и 47

60.000

По годинама:
2018-60.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.38 Израда плакете, гравирање плакете, израде
дипломе, промо материјал за потребе сталне
манифестације "Дани Исидоре Секулић"
2018

Набавка се спроводи у циљу брендирања улазних стаклених површина зграда ГО Савски венац у улици Кнеза Милоша бр. 69 и 47
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Израда плакете, грав
50.000
60.000
423911
4
5
39.2.
2018
2018
дипломе, промо мате
манифестације "Дан
2018
50.000

5
2018

По годинама:
2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.39 Израда реплике хаљине Исидоре Секулић за
потребе сталне манифестације "Дани
Исидоре Секулић"

Набавку је потребно спровести за организацију стален манифестације Додела књижевне награде "Исидора Секулић" за 2018. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Израда реплике хаљи
50.000
60.000
423599
3
4
39.2.
2018
2018
потребе сталне мани
Исидоре Секулић"
50.000

5
2018

По годинама:
2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:
Остале напомене:
2.2.40 Услуга жирирања за потребе сталне
манифестације "Дани Исидоре Секулић"
2018

Набавку је потребно спровести за организацију сталне манифестације Додела књижевне награде "Исидора Секулић" за 2018. годину.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуга жирирања за п
96.000
140.000
423599
4
5
39.2.
2018
2018
манифестације "Дани
2018
96.000

По годинама:
2018-96.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Жири је потребан да би изабрао победника на књижевном конкурсу Награда Исидора Секулић за 2018 годину.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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5
2018

2.2.41 Извођење мини драме, позоришна представа
у оквиру сталне манифестације "Дани
Исидоре Секулић" 2018

Извођење мини драм

100.000

100.000

120.000

423599

у оквиру сталне мани

39.2.

Исидоре Секулић" 20

4

2018

5

2018

5

2018

По годинама:
2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.42 Услуге организовања мини позоришних
представа за основце

Набавку је потребно спровести за организацију сталне манифестације Додела књижевне награде "Исидора Секулић" за 2018. годину.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 14.
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Савски венац, усвојену на 6. седници Скупштине 30.
11.2016. године.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге организовања
150.000
180.000
423599
3
4
11
39.2.
2018
2018
2018
представа за основце
150.000

По годинама:

2018-150.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.43 Организовање позоришне представе за
одрасле грађане са територије ГО Савски
венац

Набавка се спроводи на основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе, шест представа, по једна у свакој основној
школи на територији ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Организовање позори
125.000
150.000
423599
2
2
3
39.2.
2018
2018
2018
одрасле грађане са т
венац
125.000

По годинама:
2018-125.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.44 Извођење музичко - сценског програма за
потебе сталне манифестације "Дани
Исидоре Секулић" 2018

Разлог и оправданост спровођења набавке је приближити позориште грађанима Савског венца: Подизање свести из области културе и
побољшање културне понуде за грађане Савског венца, а у складу са Планом развоја кулуре за период 2017-2019 година.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. сав 1. тачка 14.
Програм развоја културе ГО Савски венац 2017-2020
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Извођење музичко - с
83.333
100.000
423599
4
5
39.2.
2018
2018
потебе сталне маниф
Исидоре Секулић" 20
83.333

5
2018

По годинама:
2018-83.333
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи на предлог комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе а за потребе организације сталне манифестације
Додела књижевне награде Исидора Секулић.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 14.
Одлука о сталним наифестацијла у области културе од значаја за Градску општину Савски венац, усвојену на 6. седници Скупштине 30.11.2016.
године
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.45 Извођење музичког програма у оквиру

манифестације "Звуци са Сењака" - музичка

Извођење музичког п
166.667

166.667

200.000

2018

39.2.
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4

2018

4

2018

10

2018

представљања актуелних музичара

манифестације "Звуц

представљања актуе

По годинама:
2018-166.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи за потебе манифестације а на основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе, као
манифестацију представљања најбољих, још неафирмисаних, студената ФМУ или младих музичара у Кући крања Петра. Концерти се организују 4
пута годишње, као 4 концерта класичне музике. Улаз за грађена еј слободан.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 14.;
Програм развоја културе ГО Савски венац од 2017-2020 године.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Остале напомене:
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге
тумача
за
лица
са
оштећеним
слухом
Услуге тумача за лиц
350.000
420.000
423599
2
2
2
2.2.46
39.2.
420.000

По годинама:

2018

2018

2019

2018-350.000
2019-70.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Чланом 12. ст.1. т. 25. Статута Градске општине Савски венац прописано је да општина помаже развој различитих облика самопоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима / грађанкама.
Набавком услуга тумача обезбеђује се помоћ грађанима и грађанакама са оштећеним слухом про добијању потребен документације и остваривању
других права код надлежних у Градској општини Савски венац, помоћ приликом остваривања права из области здравствене и социјалне заштите,
помоћ приликом остваривања права у вези са школовањем, помоћ приликом разговороа за посао и остваривања других права из радног односа,
друга помоћ у циљу равноправног укључивања особа оштећеног слуха у све друштвене токове.
Процењена вреднсот је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер постоји реална потреба за предметном услугом, а иста грешком није планирана Планом набавки за 2018. годину.

2.2.47 Услуга двосмерне комуникације за потребе

Услуга двосмерне ко
500.000

500.000

600.000

423421

39.2.

2
2018

2
2018

12
2018

ГО Савски венац

ГО Савски венац

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради омогућавања грађанима да преко бесплатне инфо линије дођу до потребних информација и активностима општине.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

По годинама:
2018-500.000

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер постоји потеба за овом врстом услуге, а иста је грешком изостављена приликом израде Плана набавки за 2018. годину.

2.2.48 Набавка стручних услуга - ревизије за
потребе пројекта "Покрени своју ИТ
будућност"

Набавка стручних усл

41.666

потребе пројекта "Пок

41.666

50.000

423599

39.2.

будућност"

3
2018

3
2018

По годинама:
2018-41.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се извршава по претходно планираном буџету пројекта због потребе услуга ревизије пројекта за завршни извештај пројекта.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена предметне услуге путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу пројекта "Покрени своју ИТ будућност" коју финансира Министарство омладине и спорта средства су накнадно обезбеђена у Финансијском плану.
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6
2018

2.2.49 Услуге такси превоза за потребе управе

Градске општине Савски венац и матичне
службе

Услуге такси превоза
183.333

183.333

220.000

422192

Градске општине Сав

39.2.

службе

2

3

2018

12

2018

2018

2
2018

6
2018

По годинама:
2018-183.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради обављања редовне делатности Одељења и матичне службе у законом прописаним случајевима.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки ради јер постоји реална потреба за предметном услугом, а није унета у првобитни План.

2.2.50 Набавка услуга спонзорисаних објава на

Набавка услуга спонз
фејсбук и инстаграм профилу Канцеларије за
фејсбук и инстаграм п
младе ГО Савски венац за потребе пројекта младе ГО Савски ве
"Буди полиглота - школа језика 2018"
"Буди полиглота - шк
40.417

40.417

48.500

423439

39.2.

2
2018

По годинама:
2018-40.417
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка с извршава по претходно планираном буџету пројекта због потребе стручних услуга - рекламирања и пропаганде.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена предметне услуге путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу пројекта "Буди полиглота - школа језика 2018" који финансира Град Београд Канцеларија за младе средства су накнадно обезбеђена у финансијском плану.

2.2.51 Набавка кетеринга за потребе предавања и

Набавка кетеринга за
менторинга у оквиру пројекта "Покрени своју менторинга у оквиру
ИТ будућност"
ИТ будућност"
216.667

216.667

260.000

423711

39.2.

3
2018

3
2018

4
2018

По годинама:
2018-216.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи по претходно планираном буџету пројекта због потребе за храном и пићем током целодневног предавања и менторинга са
учесницима на пројекту.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена предметне услуге путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу пројекта "Покрени своју ИТ будућност" коју финансира Министарство омладине и спорта средства су накнадно обезбеђена у Финансијском плану.

2.2.52 Набавка услуга организације предавања за
потребе пројекта "Буди полиглота - школа
језика 2018"

Набавка услуга орган

88.750

потребе пројекта "Буд

88.750

106.500

423599

39.2.

језика 2018"

2
2018

2
2018

6
2018

По годинама:
2018-88.750
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се извршава по претходно планираном буџету пројекта због потебе набавке стручних услуга - организације предавања два курса страних
језика.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена предметне услуге путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу пројекта "Буди полиглота - школа језика 2018" који финансира Град Београд Канцеларија за младе средства су накнадно обезбеђена у финансијском плану.
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2.2.53 Услуга промоције остварених и планираних
активности ГО Савски венац

Услуга промоције ост

450.000

450.000

540.000

423421

активности ГО Савск

39.2.

По годинама:

2

2

12

2018

2018

2018

2018-450.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи у циљу промоције рада Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем цена предметне
услуге путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење:

2.2.54 Ажурирање интернет станице Градске

Ажурирање интернет
општине Савски венац са пратећим услугама општине Савски вена
491.667

491.667

590.000

423599

39.2.

По годинама:

3
2018

3
2018

12
2018

2018-491.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Реална потреба наручиоца за ажурирањем интернет странице општине и другим пратећим услугама везаним за интернет страницу.
Процењена вредност је утврђена: 1.испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке (постојеће информације и базе
података о добављачима и уговорима);
2.истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, информација са интернет страница других наручилаца, интернет
страница надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима...);
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 2; усвојена: 2.3.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер постоји реална потреба наручиоца за овом услугом

2.2.55 Услуге смештаја за потребе посете ГО

Савски венац од стране руске делегације из
Москве

Услуге смештаја за п
250.000

Савски венац од стра

250.000

300.000

423711

39.2.

Москве

3
2018

3
2018

3
2018

По годинама:
2018-250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Правилник о окоришћењу средстава репрезентације чл. 9 бр. I-03-06-7.59/2015 од 18.2.2015. i I-03-06-7.520/2016 од 22.8.2016. Репрезентација може
да обухватии трошкове хотелског смештаја делегације која је у посети ГО Савски венац или смештаја лица.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена путем интернета за предметну услугу.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара;

Измена број: 3; усвојена: 16.3.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки за 2018. године због потреба званичне посете руске делегације по потписаном Протоколу о сарадњи.
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2.2.56 Лекарски прегледи запослених који на свом

Лекарски прегледи за

20.000

радном месту редовно учествују у јавном
саобраћају

15.000

18.000

423599

радном месту редовн

39.2.

саобраћају

4

5

2018

2018

12

2018

По годинама:
2018-15.000
Разлог и оправданост набавке:

Лице задужено за безбедност и здравље на раду доставило је оцену службе медицине рада - Посебне здравствене услове за одређивање
периодичности лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком за ГО Савски венац, а у складу са чланом 189. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима. Запослени на радном месту који учествују у јавном саобраћају морају применити здравствене услове из Правилника о
ближим условима које морају да испуњавају возачи одрђених категорија мотоних возила.
Процењена вреднсот је утврђена испитивањем цена на тржишту предмених услуга путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 4; усвојена: 30.4.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се потреба за овом набавком јавила након што је лице задужено за безбедност и здравље на раду доставило оцену службе
медицине рада.
Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Накнадним испитивањем тржишта утврђено је да је цена лекарског прегледа за возаче већа од првобитно процењене.

2.2.57 Санитарни преглед запослених који ће

вршити контролу дистрибутивних и преузетих
оброка за социјално-материјално угрожене
кориснике са пребивалиштем на територији
ГО Савски венац

Санитарни преглед з
10.000

10.000

15.000

423599

вршити контролу дис

39.2.

оброка за социјалнокориснике са пребива
ГО Савски венац

6
2018

6
2018

6
2018

По годинама:
2018-10.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Споразумом је наведена обавеза општине да обезбеди контролорима да изврше санитарни преглед сходно чл. 45 Закона о заштити становништва
од заразних болести (Сл. Гласник РС, бр. 15/2016) и чл. 2 Правилника о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених
лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије
становнишва (Сл. Гласник РС, бр. 3/2017).
Процењена вредност утврђена је испитивањем цена предметних услуга на тржишту.
Образложење основаности: Истоврсне набавке чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу не прелази износ 500.000,00 динара.;

Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Потреба за јавним набавкама се јавила након што је Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе Града Београда доставио предлог споразума о сарадњи са ГО
Савски венац у циљу обезбеђивања одговарајућих услова за поделу бесплатних оброка за социјално-материјално угрожене кориснике на територији ГО Савски венац.

2.2.58 Услуге обављања послова лица за

безбедност и здравља на раду ГО Савски
венац

Услуге обављања по
500.000

безбедност и здрављ

250.000

300.000

423599

39.2.

венац

6
2018

6
2018

6
2019

По годинама:
2018-250.000
2019-250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

На основу одредаба Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС, бр. 101/05, 91/15 и 113/17).
Испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и испитивањем тржишта.
Образложење основаности: Истоврсне набавке чија процењена вредност на годишњем нивоу не прелази износ од 500.000,00 динара без ПДВ-а.;

Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Накнадно су обезбеђена средства у финансијском плану ребалансом буџета.
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2.2.59 Припрема материјала за друштвене мреже у Припрема материјала
сврху обавештавања грађана са територије
општине Савски венац

500.000

500.000

600.000

423599

сврху обавештавања

39.2.

општине Савски вена

6
2018

6
2018

12
2018

По годинама:
2018-500.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Спровођење ове набавке има за циљ побољшање транспарентности и ефикасности рада органа Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена на основу претходних искустава и испитивањем тржишта предметних услуга.
Образложење основаности: Истоврсне набавке чија укупна процењена вредност на годишњем ниову не прелази износ од 500.000,00 динара без
ПДВ-а.;

Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ДОДАТ
Образложење: Накнадно су обезбеђена средства у финансијском плану.

радови

5001.000..000

2.3.1 Текуће одржавање на поправкама дечјих

Текуће одржавање на

500.000

600.000

425191

игралишта

игралишта

-500.000

-600.000

425191

Разлог и оправданост набавке:

Постојећа игралишта се поправљају ради безбедности деце која се ту играју.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Одлука о комуналном реду, чалн 48. а, став 2. (Сл. Лист Града Београда, бр. 10/2011-19-2017)
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

500.000

По годинама:

39.2.

1

2

12

2018

2018

2018

4
2018

12
2018

2018-500.000

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 4; усвојена: 30.4.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из дела Плана набавки на које се не примењује процедура ЗЈН и додаје у део Плана јавних набавки за 2018. годину.

2.3.2 Текуће одржавање и санација споменика,
спомен обележја, спомен плоча и
скулптуралних дела

Текуће одржавање и
500.000

500.000

600.000

425191

спомен обележја, спо

39.2.

скулптуралних дела

3
2018

По годинама:
2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи из разлога потребе да се постојећи споменици и слично одржавају, како би им се продужило трајање и како би лепше
изгедали и били у функцији свог постојања.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и на основу испитивања цена на
тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 14.2.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018
Након усвајања Плана набавки за 2018. годину дошло је до потребе за додавањем десет нових набавки, изменама једне и брисањем једне планиране набавке.
Измена број: 2; усвојена: 2.3.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018 Након
усвајања првих измена Плана набавки за 2018. годину дошло је до потребе за додавањем једне нове набавке.
Измена број: 3; усвојена: 16.3.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018 Након
усвајања других измена Плана набавки за 2018. годину дошло је до потребе за додавањем једне нове набавке.
Измена број: 4; усвојена: 30.4.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018
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Након усвајања трећих измена Плана набавки за 2018. годину дошло је до потребе за додавањем пет нових набавки и изменама једне набавке.
Измена број: 5; усвојена: 5.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018 Након усвајања
четвртих измена Плана набавки за 2018. годину дошло је до потребе за додавањем три набавке.
Измена број: 6; усвојена: 20.6.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018 Након усвајања
петих измена Плана набавки за 2018. годину дошло је до потребе за додавањем три набавке и изменом две набавке.
Измена број: 7; усвојена: 23.7.2018; план: План набавки за 2018. годину за потребе органа и Управе Градске општине Савски венац од 23.1.2018 Након усвајања
шестих измена Плана набавки за 2018. годину дошло је до потребе за додавањем две набавке и брисањем три набавке.

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Ирена Вујовић

Одговорно лице:
_______________________________
Ивана Јокић

Датум штампе: 25.7.2018
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План набавки за 2018. годину
Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки за 2018. годину за

23.1.2018

Градска општина Савски венац
потребе органа и Управе Градске
општине Савски венац

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану

Врста поступка

Оквирни датум
покретања

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

1.250.000

1.500.000

Конто/позиција

закључења

извршења

поступка

уговора

уговора

4

5

6

2018

2018

2018

92.358.545
2018

62.499.168

2019

29.859.377

добра

9.450.120
Набавка рачунара и монитора за потребе

1.1.1

Набавка рачунара и м

512221

поступак јавне

1.250.000

општинске управе ГО Савски венац

набавке мале
вредности

општинске управе ГО

По годинама:
2018-1.250.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због потребе замене застарелих и покварених рачунара и монитора у ГО Савски венац, Кнеза Милоша 69 и 99.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Набавка резервних делова за рачунаре и

Набавка резервних д

1.1.2

499.000

сервере

сервере

499.000

598.800

426912

4

5

6

2018

2018

2018

поступак јавне
набавке мале
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По годинама:

вредности

2018-499.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђења нормалног функционисања постојеће рачунарске опреме у свим зградама општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Набавка тонера и кертриџа

1.1.3

Набавка тонера и кер

1.041.667

1.250.000

426111

2

3

3

2018

2018

2019

1

3

3

2018

2018

2019

поступак јавне

1.250.000

набавке мале

По годинама:

вредности
2018-1.041.667
2019-208.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђења текућег функционисања штампача и копир уређаја ГО Савски венац

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Набавка канцеларијског материјала за

Набавка канцеларијск

1.1.4

1.250.000

1.500.000

426111

поступак јавне

1.666.667

потребе општинске управе ГО Савски венац

потребе општинске уп

По годинама:

набавке мале
вредности

2018-1.250.000
2019-416.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка сеспроводи у циљу несметаног обављања делатности општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Датум штампе: 24.1.2018
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Набавка горива за потребе возног парка

1.1.5

Набавка горива за по

1.283.333

1.540.000

426411

2.200.000

Градске општине Савски венац

4

6

6

2018

2018

2019

1

2

2

2018

2018

2019

1

2

2

2018

2018

2019

1

2

3

2018

2018

2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

Градске општине Сав

По годинама:
2018-1.283.333
2019-916.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Набавка пића и напитака за потребе бифеа

Набавка пића и напит

1.1.6

833.333

1.000.000

426822

поступак јавне

1.108.333

Градске општине Савски венац и
спровођења акција

Градске општине Сав

8.333

10.000

423711

набавке мале
вредности

спровођења акција

По годинама:
2018-841.666
2019-266.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводиуциљу несметаног обављања посла у бифеу општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Набавка угља и дрва за потебе котларнице у Набавка угља и дрва

1.1.7

45.454

50.000

421223

поступак јавне

628.787

згради Градске општине Савски венац у
улици Кнеза Милоша бр.99

згради Градске општи
улици Кнеза Милоша

583.333

700.000

421222

набавке мале
вредности

По годинама:
2018-628.787
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења грејања зграде ГО Савски венац у улици Кнеза милоша бр. 99.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Набавка службене, заштитне и радне одеће

1.1.8

Набавка службене, за

и обуће

333.333

400.000

426121

поступак јавне

333.333

и обуће

По годинама:

набавке мале
вредности

2018-333.333
Разлог и оправданост набавке:

У циљу постизања ефеката једнообразности и униформности, а у складу са одредбама Правилника о службеној заштитној и радној одећи и обући
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запослених у Управи ГО Савски венац, потребно је извршити предложену набавку за запослене у шалтер сали и грађевинске и комуналне
инспекторе.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Набака се спрводи ради обезбеђивања правилног функционисања и рада
општинске управе.
Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.

Набавка униформи цивилне заштите

Набавка униформи ц

1.1.9

490.000

588.000

426121

9

10

11

2018

2018

2018

поступак јавне

490.000

набавке мале

По годинама:

вредности
2018-490.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу опремања јединице и штаба за реаговање у ванредним ситуацијама.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Статут Градске општине Савски венац (Члан 12, став 1, тачка 19а,
унапређење цивилне заштите), Правилник о униформама цивилне заштите.

Набавка ХТЗ опреме за потребе домара

Набавка ХТЗ опреме

1.1.10

24.000

30.000

426124

4

5

6

2018

2018

2018

поступак јавне

24.000

По годинама:

набавке мале
вредности

2018-24.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

услуге

Набавка се спроводи у циљу заштите на раду и услова у којима домар обавља одређене послове.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
69.575.092

Датум штампе: 24.1.2018

Страна 2 од 28
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Колективно осигурање запослених

Колективно осигурањ

1.2.1

66.666

66.666

421521

400.000

По годинама:

7

8

8

2018

2018

2019

поступак јавне
66.667

66.667

421522

набавке мале
вредности

2018-133.333
2019-266.667
Разлог и оправданост набавке:

Чланом 30. Анекса посебног колективног уговора за државне органе утврђена је обавеза послодавца, да под једнаким условима колективно
осигура запослене за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради
обезбеђења накнаде штете.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге осигурања за потребе Градске

Услуге осигурања за

1.2.2

142.857

150.000

421511

571.428

општине Савски венац - осигурање имовине

9

10

10

2018

2018

2019

1

1

12

2018

2018

2018

11

12

12

2018

2018

2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

општине Савски вена

По годинама:
2018-142.857
2019-428.571
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу осигурања имовине ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Обавезно осигурање возила ГО Савски

Обавезно осигурање

1.2.3

285.714

300.000

421512

поступак јавне

285.714

венац од аутоодговорности

набавке мале
вредности

венац од аутоодговор

По годинама:
2018-285.714
Разлог и оправданост набавке:

Набавак се спроводи у циљу осигурања возила од аутоодговорности.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге каско осигурања возила ГО Савски

Услуге каско осигура

1.2.4

380.952

венац

венац

По годинама:

380.952

400.000

421512

поступак јавне
набавке мале
вредности

2018-380.952
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Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге одржавања софтвера "ОПИС"

Услуге одржавања со

1.2.5

0

0

423291

12

12

12

2018

2018

2019

преговарачки

492.000

По годинама:

поступак без
објављивања

2018-

2019-492.000
Разлог и оправданост набавке:

позива за
подношење
понуда

Набавка се спроводи ради несметаног функционисања електронске обраде предмета како на Писарници тако и у осталим службама општинске
управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац у раду Писарнице управе користи рачунарски програм: Општински информациони систем
ОпИС, који је добијен на основу Споразума о сарадњи између представника програма СЛГРП.
Увидом у Потврду о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права бр.2014/4069-А-2014/0145 од
28.08.2014.године издата од Завода за интелектуалну својину Републике Србије: утврђује се је да је SONECO д.о.о. Из Београда ,ул.Алексе
Ненадовића бр.19-23, носилац ауторског права на рачунарском програму Општински информациони систем ОпИС, који је депоновао и унео у
евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права у Заводу за интелектуалну својину дана 25.08.2014.године, под редним бројем
5765, те из техничких разлога само овај понуђач може да испуни предметну набавку (Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-4051/2017 од
27.11.2017. године да је основана примена преговарачког поступка у 2017. години);
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Одржавање програма за буџет,

1.2.6

Одржавање програма

225.000

270.000

423291

300.000

рачуноводство, плате, основна средства,
стамбени фонд и финансије

3

4

4

2018

2018

2019

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење

рачуноводство, плате

стамбени фонд и фин

По годинама:
2018-225.000

понуда
2019-75.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања одељења за финансије ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац у раду Одељења за финансије користи софтверски пакет за обрачун плата и осталих
примања, буџетско рачуноводство, за плаћање са извршењем плана и улазним фактурама, фактурисање, књиговодство основних средстава,
књиговодство стамбеног фонда и буџетско књиговодство девизних рачуна. Увидом у Потврду о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских
дела и предмета сродних права 990 бр. 2014/3547 А-127/2014/1 од 25.07.2014.године издата од Завода за интелектуалну својину Републике
Србије: утврђeнo je да је „НТЕ финансије градова и општина“, на коме је као аутор назначен подносилац пријаве Срђан Вуковић, Нехруова 133/10,
Нови Београд носилац ауторског права на рачунарском програму који је депоновао и унео у евиденцију депонованих ауторских дела и предмета
сродних права у Заводу за интелектуалну својину дана 22.07.2014.године, под редним бројем 5747, те из техничких разлога само овај понуђач
може да испуни предметну набавку (Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-875/17 од 5.4.2017. године да је основана примена
преговарачког поступка у 2017. години);

Услуга организације и реализације сталне

1.2.7

Услуга организације и

833.333

1.000.000

423911

833.333

манифестације "Парк отовреног срца" која се
одржава 1. јануара

11

12

1

2018

2018

2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

манифестације "Парк

одржава 1. јануара

По годинама:
2018-833.333
Разлог и оправданост набавке:

Манифестација од значаја за општину, која се организује 1. јануара на платоу испред Музеја Југославије. Представља сталну манифестацију
одлуком Скупштине ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуга организовања културних трибина и

Услуга организовања

1.2.8

100.000

120.000

423599

3

4

10

2018

2018

2018

поступак јавне

100.000

књижевних представљања актуелних писаца књижевних представ

По годинама:

набавке мале
вредности

2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:

Организација и реализација културних трибина у Кући краља Петра ради представљања актуелних писацау сврху приближавања књиге грађанима
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Савског венца, на предлог комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе. -Интерактивне кљижевне вечери са младим савременим
писцима и песницима, четири књижевне вечери.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Члан 12. став 1. тачка 14. Статута ГО Савски венац (Сл. Лист града
Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) подстиче развој културно - уметничког стваралаштва и аматризма на свом подручју,
обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину. Програм развоја културе ГО Савски венац од 2017. до 2020.
године.
Начин утврђивања процењене вредности:

Услуге организације и реализације

1.2.9

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге организације и

280.000

336.000

423911

"Културно - туристичке бициклистичке туре
на територији општине Савски венац"

4

5

6

2018

2018

2018

поступак јавне

405.000

"Културно - туристичк

16.667

20.000

423419

25.000

30.000

423711

83.333

100.000

423599

набавке мале
вредности

на територији општин

По годинама:
2018-405.000
Разлог и оправданост набавке:

Културно-туристичка бициклистичка тура подразумева обилазак културно-историјских споменика, природних и туристичких атракција и заштићених
културних добара повезујући различите туристичке зоне на територији Савског венац. Туристичка тура захтева ограничен број учесника (до 50
учесника) који ће уз вођење туристичких водича имати прилику да посете и различите локације као што су: Савска променада, Црква светог
архангела Гаврила, Кућа краља Петра, Музеј Историје Југославије и Кућа цвећа. Манастир Ваведење пресвете Богородице, Црква светих апостола
Петра и Павла, Милошев конак, Топчидерски парк, Машин мајдан, Музеј железнице, Манакова кућа и друге локалитете. У току године планиране
су три различите туристичке туре, за које је претходно потребно прибавити све потребне сагласности надлежних органа и институција. Правни
основ у вези са надлежношћу Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08,18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) члан 12,
тачка 17.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Организовање стручних радионица, трибина

1.2.10

Организовање стручн

и промоција женског предузетништва

150.000

180.000

423599

1

2

10

2018

2018

2018

поступак јавне

150.000

и промоција женског

По годинама:

набавке мале
вредности
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2018-150.000
Разлог и оправданост набавке:

У циљу повећања броја жена предузетница потребно је кроз организовање обука и пружање информација за започињање посла, али и
информација везаних за псоловање. Побољшање економског и социјалног положаја жена и остваривање родне равноправности у приступу
економским ресурсима.
Правни основ који дефинише надженост општине за исказану потребу: Закон о равноправности полова ("Сл. Гласник РС" бр. 104/09), Национална
стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године, Пословник о раду комисије за родну равноправност, Статут ГО Савски
венац, Повеља о родној равноправности ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге организације и реализације Акције

1.2.11

Услуге организације и

25.000

30.000

423599

"Најзелено"

4

5

5

2018

2018

2018

поступак јавне

80.000

"Најзелено"

По годинама:

55.000

66.000

426131

набавке мале
вредности

2018-80.000
Разлог и оправданост набавке:

Акција "Најзелено" обухваћена је у оквиру Акционог плана од значаја за заштиту животне средине на територији ГО Савски венац и приоритетне
области Зелене површине. Услуга треба да обухвата годишњи процес обиласка, одабира, бодовања са оценом најлепших зелених површина у
периоду вегетације на Савском венцу за потребе такмичарског учешћа у градској акцији "За зеленији Београд" и локалној акцији "Најзелено".
Финални део акције "Најзелено" реализује се у оквиру "Зелених дана на Савском венцу" проглашењем победника у 9 категорија и доделом
наградних ваучера за куповину вртног и садног материјала./,
Правни основ који дефинише надлежност општине за иск, ану потребу: Статут Градске општ/ине Савски венац (Сл. Лист града Београда 45/08,
18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12. тачка 12, Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац - у
складу са акционим планом за споровођење Програма заштите животне средине на териорији Београда - област приоритета: зелене површине.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

348
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

Услуге организациеј и реализације

1.2.12

Услуге организациеј и

37.500

45.000

423599

70.000

манифстације "Међународни дан реке Саве"

4

5

5

2018

2018

2018

поступак јавне

манифстације "Међун

16.667

20.000

421621

4.167

5.000

423711

11.666

14.000

426911

По годинама:

набавке мале
вредности

2018-70.000

Разлог и оправданост набавке:

ГО Савски венац од 2010. године, укључена је у Међународни програм манифестација обележавања Дана реке Саве, као тада једина градска
општина која је имала специфичну тематску локалну Акцију под називом "Сава у срцу", а која је била посвећена заштити водних ресурса и реке
Саве. Општина је уз подршку надлежног Министарства имала прилике да организује и централну манифестацију за град Београд. Конституирана
едукативна акција са манифестацијом је програм са препоруком Савске комисије и Министарства заштите животне средине. Тема акције: заштита
водних ресурса. Циљна група: деца, основне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за 250 учесника. Време реализације
јун месец. Манифеставија "Међународни дани реке Саве" и Акција "Сава у срцу" је одржива и има континуитет у реализацији на територији
општине од 2007. године. Правни основ у вези са надлежношћу Општине: Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр.
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12, тачка 12 Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - у складу са
акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на територији Београда - област приоритета: воде.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге организације и реализације годишњег Услуге организације и

1.2.13

30.833

37.000

423911

програма "Очување и заштита природних
добара"

7

8

9

2018

2018

2018

поступак јавне

85.000

програма "Очување и

8.333

10.000

423711

набавке мале
вредности

добара"
41.667

50.000

423911

4.167

5.000

423711

По годинама:
2018-85.000
Разлог и оправданост набавке:

Програм је обухваћен Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац у оквиру следећих области
приоритета: квалитет вода, зелене површине, "Подизање нивоа свести, информисаности и учешћа јавности у процесу доношења одлука у области
животне средине", а у циљу континуираног рада на развоју еколошке свести код деце и младих и боравка деце у природном окружењу кроз
практично упознавање заштићених природних добара као и истраживања утицаја спољних фактора на степен угрожености појединих биљних и
животињских врста. Такође, планирано је упознавање деце са заштићеним природним добрима на Савском венцу и Београду као и одлазак у
заштићена подручја са успостављеним режимом заштите I, II и III степена и истраживачко научно образовне центре за заштиту природе, чиме се
осим стицања важних додатних знања поспешује и боравак у природи деце из урбане средине. Правни основ у вези са надлежношћу Општине:
Статут Општине Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12, тачка 12, Акциони план од значаја за
заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - у складу са акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на
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територији Београда.
Начин утврђивања процењене вредности:

ГО Савски венац од 2010. године, укључена је у Међународни програм манифестација обележавања Дана реке Саве, као тада једина градска
општина која је имала специфичну тематску локалну Акцију под називом "Савс у срцу", која је била посвећена заштити водних ресурса и реке Саве.
Општина је уз подршку надлежног Министарства имала прилике да организује и централну манифестацију за град Београд. Конституирана
едукативна акција са манифестацијом је програм са препоруком Савске комисије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Тема
акције: заштита водних ресурса. Циљна група: деца, одновне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за 250 учесника.
Време реализације јун месец. Акција "Сава у срцу" је одржива и има континуитет у реализацији на територији општине од 2007. године. Правни
основ у вези са надлежношћу Општине: Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13)
члан 12, тачка 12 Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - у складу са акционим планом за спровођење
Програма заштите животне средине на територији Београда - област приоритета: воде.

Услуге организације и реализације

1.2.14

Услуге организације и

75.000

90.000

423911

180.000

манифестације "Дани европске баштине"

6

7

8

2018

2018

2018

поступак јавне

манифестације "Дани

71.667

86.000

423599

33.333

40.000

421621

По годинама:

набавке мале
вредности

2018-180.000
Разлог и оправданост набавке:

Програмска активност односи се на увођење нове манифестације у Годишњи оперативни план у области туризма. "Дани европска баштине"
традиционално отварају градска здања, историјске куће, легате и друге просторе који током године нису доступни за публику и где се приређују
посебни програми промоције драгоценог наслеђа. Циљна група: деца, основне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за
250 учесника.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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Услуге организације и реализације

1.2.15

Услуге организације и

250.000

300.000

423911

манифестације "Трка змајевих чамаца"

4

5

6

2018

2018

2018

поступак јавне

275.000

манифестације "Трка

25.000

30.000

423711

По годинама:

набавке мале
вредности

2018-275.000
Разлог и оправданост набавке:

У оквиру манифестације планирано је да се организује београдска Трка змајевих чамаца/ “Dragon boat” фестивал на реци Сави. Специјалне чамце
покреће 18-20 веслача у стандардном или 8-10 у малом чамцу плус кормилар и бубњар. Трке се одржавају на дистанцама од 200 до 2000м.
Резултат се постиже захваљујући напорима целе екипе, а не појединаца. Змај (чије обележје симболично носе чамци) симболизује контролу над
водом. У том контексту фестивал "Трка змајевих чамаца" одржава међународну традицију која се прославља већ више од 2.400 година. На
манифестацији која ће бити одржана на реци Сави, у такмичарском делу планирано је да учествује минимум шест тимова, а учесници
манифестације су млади као и ученици из средњих школа, представници из земаља у региону, представници "Dragon boat Federacije RS" и др. У
оквиру дневне манифестације планирано је учешће око 150 учесника. Време реализације манифестације биће планирано у складу са
одговарајућим временским условима. Правни основ у вези са надлежношћу Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр.
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 66/16), члан 12, тачка 17.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге организације и реализације

1.2.16

Услуге организације и

58.334

70.000

423599

7

8

9

2018

2018

2018

поступак јавне

100.000

Манифестације "Европска недеља

Манифестације "Евро

мобилности - Дан без аутомобила"

мобилности - Дан без

8.333

10.000

423711

8.333

10.000

426911

25.000

30.000

421621

набавке мале
вредности

По годинама:
2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:

Програмска активност обухваћена Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац,
подразумева радионице за децу у трајању од 16 до 22 септембра у оквиру Европске недеље мобилности и организовање јавног догађаја 22.
септембра у ул. Топчидерски венац. Тема акције: алтернативна мобилност, мере за смањење аерозагађења и буке, безбедност у саобраћају,
климатске промене и др. Циљна група: деца, основне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за 250 учесника. Правни
основ у вези са надлежношћу Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12, тачка
12 Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - ускладу са акционим планом за спровођење Програма
заштите животне средине на територији Београа - област приоритета: "Подизање нивоа свести, информисаности и учешћа јавности у процесу
доношења одлука у области животне средине", област приоритета: квалитет ваздуха; област приоритета: бука и вибрације.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге организације и реализације годишњег Услуге организације и

1.2.17 програма "Зелени дани Савског венца"

65.000

48.334

58.000

423599

4

поступак јавне
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5

6

програма "Зелени да

8.333

10.000

423711

8.333

10.000

423412

По годинама:

набавке мале
вредности

2018

2018

2018

2018-65.000
Разлог и оправданост набавке:

У оквиру Акционог плана од значаја за заштиту животне ссредине на подручју Градске општине Савски венац, кроз "Зелене дане на Савском
венцу" се поред ретроспективе спроведених активности и промотивних едукативних активности иницира и поспешује: добијање више информација
из области животне средине на локалном, градском и националном нивоу, укључивање грађана, цивилног сектора и градских општина у процесу
доношења одлука везаних за питања животне средине, бољи проток информација и двосмерна комуникација на реалцији доносиоци одлука грађани, цивилни сектор (локални, градски и национални ниво), едукација и подизање нивоа знања из области заштите животне средине свих
циљних група, јавно слушање (Public hearing).
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Статут Градске општине Савски внеац (Сл. Лист Града Београда" број
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12. тачка 12, Акционо план од занчаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски
венац - у скалду са акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на територији Београда - област приоритета: квалитет
ваздуха; област приоритета: бука и вибрације; област приоритета: отпад.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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Набавка Бус плус допуне за превоз ученика

1.2.18

Набавка Бус плус доп
660.000

Школе за оштећене слухом - наглуве

Школе за оштећене с

"Стефан Дечански", превоз ученика

"Стефан Дечански", п

приликом доласка и одласка из школе

приликом доласка и о

По годинама:
2018-285.083

285.083

342.100

422411

7

8

8

2018

2018

2019

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

2019-374.917
Разлог и оправданост набавке:

Организација послова који се односе на превоз деце и ученика који имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на
удаљености већој од четири километра од седишта школе и у случајевима када ученици основне школе похађају школу на територији друге
јединице локалне самоуправе - ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
-Статут Града Београда чл. 77. тачка 13. (Сл лист Града Београда 39/08) и допуна чл. 7. Статута Града Београда ( Сл. Лист Града Београда 6/10)
Статут ГО Савски венац (Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 13.
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета ГО Савски венац од 30.6.2015.
године (чл.4. чл.5. чл. 6.)
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 88/2017)

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Дана 20.09.2010.године , закључен је Уговор бр.IV08-401.1-45 између Градске управе Града
Београда,Секретаријат за саобраћај, Дирекција за јавни превоз ( Наручилац) и Конзорцијума: APEX SOLUTION TECHNOLOGY DOO; KENT KART
GLOBAL ELEKTRONIK LTD.STI.; KENT KART EGE ELEKTRONIK SAN.VETIC i KENT KART MARMARE ELEKTRONIK SAN.VETIC LTD( Извршилац) на
основу претходно спроведеног конкурса у коме члан 1 гласи:
“Овим уговором се, по спроведеном конкурсу за успостављање и обезбеђење функционисања Система за наплату карата и управљање возилима у
јавном превозу, објављеног дана 11.06.2010.године у “Службеном гласнику Републике Србије“ број 40, у складу са Одлуком о јавном линијском
превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 61/09) и Закључком Градоначелника града Београда бр.341808/10-Г од 04.06.2010.године,уређују права ,обавезе и одговорности Наручиоца и Извршиоца у вези са реализацијом предмета уговора, начин
остваривања међусобних односа за време трајања уговора, као и друга питања у вези са успостављањем и остваривањем уговорног односа која
су од значаја за обе уговорене стране.
Предмет овог уговора је имплементација Система за наплату карата и управљање возилима на линијама ИТС1 и ИТС2 јавног превоза у Београду
(у даљем тексту :Систем) и обезбеђење функционисања Система до краја уговореног периода.
Систем се састоји из два подсистема:
–подсистем за управљање возилима који обухвата и информисање путника и
–подсистем за наплату карата који обухвата и контролу путника“
Из напред цитираног члана 1 Уговора бр.IV08-401.1-45 од 20.10.2010.године, за успостављање и обезбеђење функционисања Система за наплату
карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду недвосмислено проистиче да горе наведени конзорцијум у својству Извршиоца по
предметном уговору имају искључиво право наплате карата бус- плус и допуне бус-плус карата.
Градска општина Савски венац је добила Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-2032/17 од 15.6.2017. године, којим се одобрава
спровођење поступка на основу чл. 36.1.2) ЗЈН.;
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Услуга пратилаца у превозу ученика са

1.2.19

Услуга пратилаца у п

3.100.000

3.720.000

423599

7

8

8

2018

2018

2019

отворени

7.000.000

тешкоћама у развоју из ОШ " Антон Скала",

тешкоћама у развоју

Школе за оштећене слухом - наглуве

Школе за оштећене с

"Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО,
Звечанска, која похађају предшколски
програм у вртићу "Венчић", приликом
доласка и одласка из школе и вртића

"Стефан Дечански" и
Звечанска, која похађ
програм у вртићу "Ве
доласка и одласка из

поступак

По годинама:
2018-3.100.000
2019-3.900.000
Разлог и оправданост набавке:

Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
-Статут Града Београда чл. 77. тачка 13. (Сл лист Града Београда 39/08) и допуна чл. 7. Статута Града Београда ( Сл. Лист Града Београда 6/10)
Статут ГО Савски венац (Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 13.
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета ГО Савски венац од 30.6.2015.
године (чл.4. чл.5. чл. 6.)
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 88/2017)

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуга превоза деце и ученика приликом

Услуга превоза деце

1.2.20

12.500.000

13.750.000

422411

7

8

8

2018

2018

2019

отворени

29.700.000

доласка и одласка из ОШ "Антон Скала",

доласка и одласка из

Школе за оштећене слухом - наглуве

Школе за оштећене с

"Стефан Дечански" и деце из ЦЗОДО,
Звечанска, која похађају предшколски
програм у вртићу "Венчић"

"Стефан Дечански" и
Звечанска, која похађ
програм у вртићу "Ве

поступак

По годинама:
2018-12.500.000
2019-17.200.000
Разлог и оправданост набавке:

Организација послова који се односе на превоз деце и ученика који имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на
удаљености већој од четири километра од седишта школе и у случајевима када ученици основне школе похађају школу на територији друге
јединице локалне самоуправе - ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
-Статут Града Београда чл. 77. тачка 13. (Сл лист Града Београда 39/08) и допуна чл. 7. Статута Града Београда ( Сл. Лист Града Београда 6/10)
Статут ГО Савски венац (Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 13.
Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета ГО Савски венац од 30.6.2015.
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године (чл.4. чл.5. чл. 6.)
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 88/2017)
Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

355
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

Набавка услуга "Еко патроле"

1.2.21

Набавка услуга "Еко п

8.000.000

9.600.000

424611

1

2

12

2018

2018

2018

отворени

8.000.000

По годинама:

поступак

2018-8.000.000
Разлог и оправданост набавке:

Континуирани развојни пројекат који објдињује програмске активности из области комуналних делатности и екологије под називом "Еко патрола"
потребно је реализовати због проблема евидентираних кроз практични оперативни рад и сарадњу са грађанима и дугогодишњу координацију са
другим надлежним службама. Развојни пројекат "Еко патроле" бавиће се селектовањем комуналних проблема ко што су: водовод и канализација,
телекомуникације, топлификација, гасифиакција, јавне и друге зелене површине, саобраћај и пратећи проблеми, асфалтирање, јавна чистоћа и
електроенергетска мрежа, као и других комунланих проблема и у сарадњи са надлежним органима Градске управе (надлежне комисије и службе)
учествовати у решавању проблема грађана на територији Градске општине Савски венац, сарађујући и са надлежним органима града Београда у
циљу ефикасног решавања питања од значаја за живот и рад грађана на територији Градске општине. Пројекат је у првој развојној фази
превасходно усмерен на потребе грађана и решавање кључних проблема везаних за зелене површине и комуналне проблеме.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12 тачка 12, Акциони план од значаја
за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац - у складу са акционим планом за споровђење Програма заштите животне
средине на територији Београда - област приоритета: отпад, зелене површине.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Израда техничке документације изведеног

1.2.22

Израда техничке доку

583.333

700.000

423599

набавке мале
вредности

стања свих инсталација за општинску зграду стања свих инсталац
у улици Кнеза Милоша бр. 47 по
у улици Кнеза Милош
потраживању противпожарне полиције

4

5

6

2018

2018

2018

1

2

12

2018

2018

2018

3

4

поступак јавне

583.333

потраживању противп

По годинама:
2018-583.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи јер је техничка документација потребна по потраживању противпожарне полиције

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вреднсот је утврђена испитивањем цена на тржишту путем интернета.

Израда пројектне документације за потребе

Израда пројектне док

1.2.23

2.083.333

2.500.000

511451

поступак јавне

2.083.333

Градске општине Савски венац

набавке мале
вредности

Градске општине Сав

По годинама:
2018-2.083.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради израде пројектне докуемтнације како би се приступило изради радова.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Израда пројектне документације за радове у
1.2.24 ул. Кнеза Милоша, на КП 1263/1 КО Савски

Израда пројектне док
200.000

200.000

240.000

423599

2

поступак јавне
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набавке мале
вредности

ул. Кнеза Милоша, на

венац

венац

2018

2018

2018

2

3

12

2018

2018

2018

По годинама:
2018-200.000
Разлог и оправданост набавке:

Спроводи се ради израде техничке докуемтнације и добијања дозвола и извођења радова

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Израда техничке документације за радове у

1.2.25

Израда техничке доку

625.000

750.000

423599

поступак јавне

625.000

месним заједницама на територији ГО

месним заједницама

Савски венац

Савски венац

набавке мале
вредности

По годинама:
2018-625.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавкс се спроводи ради израде документације и добијања дозвола и извођења радова.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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Текуће одржавање видео надзора у

1.2.26

Текуће одржавање ви

3.333.333

4.000.000

425191

основним школама на територији ГО Савски
венац

1

2

12

2018

2018

2018

2

3

6

2018

2018

2018

поступак јавне

3.333.333

набавке мале
вредности

основним школама на

венац

По годинама:
2018-3.333.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради одржавања комуналног реда.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут ГО Савски венац чл. 12. став 1. тачка 13. ("Сл. лист Града Београда" бр. 45/2008-66/2016)

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем цена путем интернета.

Услуге организације и реализације

1.2.27

Услуге организације и

600.000

720.000

423599

поступак јавне

700.000

неформалног образовања у Канцеларији за

неформалног образо

младе

младе

100.000

120.000

426911

набавке мале
вредности

По годинама:
2018-700.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу спровођења профенсионалне орјентације младих са територији ГО Савски венац, а ради подизања нивоа свести о
одабиру будуће професије.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге одржвања и сервисирања малих

Услуге одржвања и с

1.2.28

75.000

90.000

425212

8

9

9

2018

2018

2019

9

9

поступак јавне

300.000

расхладних уређаја - SPLIT система и

расхладних уређаја -

ваздушних завеса

ваздушних завеса

набавке мале
вредности

По годинама:
2018-75.000
2019-225.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге одржавања и сервисирања DAIKIN
Услуге одржавања и
1.2.29 VRV система, MCQuay - USA MCC-MLC 060 и
600.000

300.000

360.000

425212

8

поступак јавне
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набавке мале
вредности

VRV система, MCQua

ROOFTOP - велики расхладни уређаји

ROOFTOP - велики р

2018

2018

2019

3

4

4

2018

2018

2019

По годинама:
2018-300.000
2019-300.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге домаћице зграде у Градској општини

1.2.30

Услуге домаћице згра

1.366.667

1.640.000

423911

поступак јавне

2.050.000

Савски венац

Савски венац

По годинама:

набавке мале
вредности

2018-1.366.667
2019-683.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општиснке управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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Услуге чишћења зграда управе Градске

1.2.31

Услуге чишћења згра

1.527.777

1.833.333

423911

3.666.666

општине Савски венац

6

8

8

2018

2018

2019

6

8

8

2018

2018

2019

1

2

12

2018

2018

2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

општине Савски вена

По годинама:
2018-1.527.777
2019-2.138.889
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Услуге физичког обезбеђења за потребе ГО

Услуге физичког обез

1.2.32

1.166.667

1.400.000

423911

поступак јавне

2.800.000

Савски венац

набавке мале
вредности

Савски венац

По годинама:
2018-1.166.667
2019-1.633.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе,

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Израда идејног решења, дизајн и припрема

Израда идејног реше

1.2.33

2.500.000

3.000.000

423412

поступак јавне

2.500.000

за штампу општинског информатора

набавке мале
вредности

за штампу општинско

По годинама:
2018-2.500.000
Разлог и оправданост набавке:

радови

Набавка се спроводи у циљу информисања грађана о животу и раду Градске пштине Савски венац. Правни основ: Статут Градске општине Савски
венац.
13.333.333

Текуће одржавање објеката Предшколске

1.3.1

Текуће одржавање об
5.000.000

установе "Савски венац"

установе "Савски вен

По годинама:

5.000.000

6.000.000

425191

1

2

12

2018

2018

2018

поступак јавне
набавке мале
вредности
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2018-5.000.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања услова за редовно функционисање објеката / вртића Предшколске установе "Савски венац."

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава и анализом цена истог или сличног предмета набавке.

Текуће одржавање спортских сала у

Текуће одржавање сп

1.3.2

5.000.000

основним школама на територији ГО Савски
венац

основним школама на

венац

5.000.000

6.000.000

425191

4

5

12

2018

2018

2018

поступак јавне
набавке мале
вредности

По годинама:
2018-5.000.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради безбедности деце која бораве у салама основних школа на територији ГО Савски венац.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Статут ГО Савски венац, чл. 12. став 1. тачка 13 ("Сл лист Града
Београда" бр. 45/2008-66-2016)

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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Уређење површине за постављање

1.3.3

Уређење површине з

1.250.000

1.500.000

425191

1.250.000

комуналних објеката, жардињере и друге

1

2

3

2018

2018

2018

1

2

2

2018

2018

2019

поступак јавне
набавке мале
вредности

комуналних објеката,

посуде за биљне засаде, клупе и слични

посуде за биљне заса

објекти намењени седењу, корпе за отпатке и

објекти намењени сед

ђубријере и друге урбане опреме и
мобилијара у улици Симе Лозанића на
катастарској парцели 20576/2 КО Савски
венац

ђубријере и друге ур
мобилијара у улици С
катастарској парцели
венац

По годинама:
2018-1.250.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због потреба заштите од неконтролисаног паркирања возила на делу слободне површине.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу: Статут ГО Савски венац чл. 12. став 1. тачка 9.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Хитне интервенције у објектима основних

Хитне интервенције у

1.3.4

1.750.000

2.100.000

425191

поступак јавне

2.083.333

школа на територији ГО Савски венац и

школа на територији

објектима Предшколске установе Савски

објектима Предшколс

венац

венац

набавке мале
вредности

По годинама:
2018-1.750.000
2019-333.333
Разлог и оправданост набавке:

Поступак се спроводи како би се по пријави квара или настале ситуације која захтева хитно решавање, од стране школа или Предшколске
установе, објекат или инсталација довела у исправно стање.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.
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Набавке на које се Закон не примењује
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без

Планирана средства у буџету/фин.плану

Основ за
изузеће

ПДВ-а (укупна,

покретања
без ПДВ-а

са ПДВ-ом

закључења

извршења

Конто/позиција

по годинама)
Укупно

Оквирни датум

поступка

уговора

уговора

5

6

6

2018

2018

2018

16.556.901
2018

15.467.429

2019

1.089.472

добра

4.485.485.900.900
Набавка штампача за потребе ГО Савски

2.1.1

Набавка штампача за

333.333

400.000

512222

39.2.

333.333

венац

венац

По годинама:
2018-333.333

2.1.2

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због потребе обезбеђивања штампача за несметано функционисање ГО Савски венац (инспекција, грађевина, грађевинска
инспекција, одељење за пројекте развоја, зграда 99).

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Израда и монтажа табли од ростфраја и

Израда и монтажа та

291.667

350.000

426911

291.667

застава са јарболима ради обележавања
зграда ГО Савски венац

39.2.

застава са јарболима

1

2

3

2018

2018

2018

зграда ГО Савски вен

По годинама:
2018-291.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења обележавања зграда ГО Савски венац. Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану
потребу: Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије (Сл. Гласник РС број 36/09).

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка врећа од еколошки неутралног

2.1.3

Набавка врећа од еко

полиетолена за потребе ГО Савски венац

8.400

10.080

426911

7

8

8

2018

2018

2018

39.2.

8.400

полиетолена за потре

По годинама:
2018-8.400
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Разлог и оправданост набавке:

Управљање отпадом представља спровођење прописаних мера за поступање с аоптпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења,
третмана, и одлагања отпада укључујући и надзор над тим активностима. Послови заштите животне средине спроводе вођење дневне евиденције
отпада и годишњег извештаја у скалду са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово
попуњавање, у складу са Законом о заштити живонте средине, Законом о управљању отпадом ид р. Прописима Републике Срвије из ове области
за општинске зграде.
Општина примењује у пракси примарно одвајање секундарних средина за чију потребу сарађује са ЈКП Градска чистоћа, СЕТТРАДЕ за
електронски отпад.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12 тачка 12, Акциони план од
значаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац - у складу са акционим планом за споровђење Програма заштите
животне средине на територији Београда

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Набавка ситног инвентара за потебе ГО

2.1.4

Набавка ситног инвен

90.000

96.000

426911

Савски венац

9

9

11

2018

2018

2018

39.2.

90.000

Савски венац

По годинама:
2018-90.000

2.1.5

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења ситног инвентара за потребе бифеа Градске општине Савски венац, а у циљу обезбеђења квалитетног
обављања посла и задтака у бифеу.

Начин утврђивања процењене вредности:

Истраживањем цена путем интернета за конкретни предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка опреме за домаћинство

Набавка опреме за д

100.000

120.000

512251

100.000

4

5

12

2018

2018

2018

3

3

3

2018

2018

2019

39.2.

По годинама:
2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради што бољег и несметаног рада у просторијама бифеа ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Потрошни материјал за возила из возног

Потрошни материјал

2.1.6

255.000

306.000

426911

39.2.

340.000

парка ГО Савски венац

парка ГО Савски вена

По годинама:
2018-255.000
2019-85.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка ГО Савски венац, набавке додатне опреме блутут за возаче, ауто
козметике, комплета сијалица и других потреба

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка грађевинског материјала

Набавка грађевинско

2.1.7

150.000

180.000

472811

1

2

3

2018

2018

2018

39.2.

150.000

По годинама:
2018-150.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу реализовања уговора о сарадњи са Комесаријатом за доделу помоћи при куповини сеоске куће и набавку
грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне куће.

Начин утврђивања процењене вредности:

Након потписивања уговора формирана је Комисија, усвојен Правилник о избору крајњих корисника и раду Комисије, расписан је конкурс за
кориснике. Комисија је излазила на терен и проценила вредност у односу на потребне количине и цене на тржишту.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Опремање просторије за чување докумената Опремање просториј

2.1.8
одбране и управљање системом за одбрану
и ванредне ситуације

70.000

84.000

512811

7

7

8

2018

2018

2018

39.2.

70.000

одбране и управљањ

и ванредне ситуације

По годинама:
2018-70.000
Разлог и оправданост набавке:

Јавна набавка се планира из безбедносних разлога чувања и израде поверљивих докумената одбране.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу: Закон о тајности података (Сл. Гласник РС бр. 104/09) чл. 32. тачка 6.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена истраживањем цена путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Набавка алата и опреме за мерење и

2.1.9

Набавка алата и опре

250.000

300.000

426913

потребе ГО Савски венац

1

2

3

2018

2018

2018

5

6

6

2018

2018

2018

39.2.

250.000

потребе ГО Савски ве

По годинама:
2018-250.000
Разлог и оправданост набавке:

Набака се спроводи ради замене старих и дотрајалих фотоапарата, алата и опреме за мерење.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка намештаја за потребе Градске

Набавка намештаја з

2.1.10

500.000

600.000

512211

39.2.

500.000

општине Савски венац

општине Савски вена

По годинама:
2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе, а услед исказаних потреба за канцеларисјким намештајем у
канцеларијама и просторијама управних зграда Градске општине Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка клима уређаја за зграде ГО Савски

Набавка клима уређа

2.1.11

350.000

420.000

512212

венац

4

5

5

2018

2018

2018

2

2

12

2018

2018

2018

39.2.

350.000

венац

По годинама:
2018-350.000

2.1.12

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу несметаног обављања посла општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка стручних часописа из области

Набавка стручних час

8.333

10.000

426311

8.333

информатике

39.2.

информатике

По годинама:
2018-8.333

2.1.13

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради праћења нових технолошких достигнућа у оквиру ИТ индустрије од стране запослених у ИТ сектору.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка опреме за попис основних средтава

Набавка опреме за по

150.000

180.000

512241

39.2.
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4

4

4

150.000

бар технологијом

2018

бар технологијом

2018

2018

2

3

3

2018

2018

2018

По годинама:
2018-150.000

2.1.14

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради ефикаснијег пописа као и боље евиденције основних средстава.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Лиценце за системски и разни апликативни

Лиценце за системск
497.500

софтвер

497.500

597.000

515192

39.2.

софтвер

По годинама:
2018-497.500
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања рачунарског система. У набавци су следеће лиценце:
MicrosoftOffice Home & Busines 2016 kom. 5
MicrosoftWindows 10 Pro kom. 15
DameWare Mini Remote Control kom.1.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Лиценце за софтвер за антивирусну заштиту

2.1.15

Лиценце за софтвер

300.000

360.000

515192

300.000

за 200 рачунара (укључујући сервере)

11

11

12

2018

2018

2018

1

2

2

2018

2018

2018

39.2.

за 200 рачунара (укљ

По годинама:
2018-300.000

2.1.16

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради антивирусне заштите електроснких података и оперативних система у општиснкој управи.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка мини штанда за мнаифестацију

Набавка мини штанда

15.000

18.000

426911

15.000

Сајам средњих школа

39.2.

Сајам средњих школа

По годинама:
2018-15.000
Разлог и оправданост набавке:

Мини штанд је потребан да би се повећала видљивост манифестације. Миништанд би се користио и за организацију других манифестација које
организује ГО Савски венац. На основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област школства.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту путем интернета, за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка мајица за манифестацију Сајам

2.1.17

Набавка мајица за ма

60.000

72.000

423712

средњих школа

1

2

2

2018

2018

2018

39.2.

60.000

средњих школа

По годинама:
2018-60.000

2.1.18

Разлог и оправданост набавке:

Мајице су потребне да би се поваћала видљивост манифестације. На основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област
школства. Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу: Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града
Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл.12. ст.1. тачка 13.; Пословник о раду Комисије за школство ГО Савски венацод 5.9.2016.
године

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту, путем интернета.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка школске опреме (ранчеви) за ђаке

Набавка школске опр
500.000

прваке

500.000

600.000

423712

39.2.

прваке

8

8

8

2018

2018

2018

По годинама:
2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:

Школска опрема (ранчеви) су поклон за ученике приликом поласка у први разред основних школа са територије ГО Савски венац у Београду.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут град Београда чл. 77. тачка 13 (Сл лист Града Београда бр. 39/08) и допуна чл. 7 Статута Града Београда (Сл лист Града Београда бр.

369
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

6/10);
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12. ст. 1. тачка 13;
Одлуак о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета ГО Савски венац од 30.6.2015.
године (чл. 10-13);
Пословник о раду Комисије за школство ГО Савски внеац од 5.9.2016. (чл.7.).
Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка нових и репарација постојећих

Набавка нових и репа

2.1.19

30.000

36.000

426911

2

3

3

2018

2018

2018

39.2.

30.000

ролапова са штампом за потребе ГО Савски
ролапова са штампом
венац
венац

По годинама:
2018-30.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу постављања ролапова за потребе одржавања манифестација презентација и слично.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Набавка 30 годишњих лиценци софтвера за

2.1.20

Набавка 30 годишњих

191.667

230.000

515192

електронско праћење прописа

8

9

9

2018

2018

2019

2

3

3

2018

2018

2018

1

2

2

2018

2018

2019

1

2

2

2018

2018

2019

39.2.

191.667

електронско праћење

По годинама:
2018-191.667

2.1.21

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради електроснког праћења законских прописа од стране запослених у општинској управи.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Софтвер за писарницу Правобранилаштва

Софтвер за писарниц

250.000

300.000

515111

250.000

ГО Савски венац

39.2.

ГО Савски венац

По годинама:
2018-250.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавку софтвера је потребно спровости ради ефикасније евиденције предмета у писарници Правобранилаштва.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем искустава других наручилаца.

Остале напомене:

услуге

2.2.1

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
1111.071.071.001.001

Услуге одржавања механике и електрике за

Услуге одржавања ме

416.667

500.000

425211

500.000

возила из возног парка ГО Савски венац

39.2.

возила из возног парк

По годинама:
2018-416.667
2019-83.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се планира ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуге одржавања лимарије и припадајуће

2.2.2

Услуге одржавања ли

електрике за возила из возног парка ГО
савски венац

208.333

250.000

425213

39.2.

250.000

електрике за возила и

савски венац

По годинама:
2018-208.333
2019-41.667
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Разлог и оправданост набавке:

Набавка се планира ради текућег функционисања возног парка ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Вулканизерске услуге

2.2.3

Вулканизерске услуге

42.500

51.000

425219

9

10

10

2018

2018

2019

39.2.

85.000

По годинама:
2018-42.500
2019-42.500
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се планира ради обезебђивања функционисања возног парка ГО Савски венац и одржавања возила.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Услуге прања возила из возног парка ГО

2.2.4

Услуге прања возила

41.667

50.000

425219

Савски венац

10

11

11

2018

2018

2019

1

2

2

2018

2018

2019

1

2

2

2018

2018

2019

2

2

2

2018

2018

2019

39.2.

250.000

Савски венац

По годинама:
2018-41.667
2019-208.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се планира ради обезбедивања текућег функционисања возног парка ГО Савски вена ци одржавања чистоће возила

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Технички преглед возила, мотоцикла-скутера Технички преглед воз

2.2.5

18.333

22.000

423911

39.2.

25.000

и прикључног возила из возног парка ГО
Савски венац

и прикључног возила

Савски венац

По годинама:
2018-18.333
2019-6.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка техничког прегледа возила се спроводи ради регистрације возила возног парка ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Сервисирање штампача, скенера, монитора,

2.2.6

Сервисирање штампа

415.278

498.333

425222

39.2.

498.333

мултифункционалних уређаја и копир
апарата

мултифункционалних

апарата

По годинама:
2018-415.278
2019-83.055
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради нормалног функционисања уређаја неопходних за штампање, скенирање и копирање докумената.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Одржавање сервера и пратеће серверске

Одржавање сервера

2.2.7
опреме

416.667

500.000

425222

39.2.

491.667

опреме

По годинама:
2018-416.667
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2019-75.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због потребе за одржавањем сервера и пратеће опреме, ради обезбеђивања неометаног функционисања исте.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Одржавање противпожарне опреме на

Одржавање противпо

2.2.8

414.583

497.500

425281

1

2

2

2018

2018

2019

39.2.

497.500

годишњем нивоу за потребе општинске

годишњем нивоу за п

управе ГО Савски венац, за све објекте
општинске управе

управе ГО Савски вен
општинске управе

По годинама:
2018-414.583
2019-82.917
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због потребе одржављања противпожарне опреме према важећим противпожарним прописима и обезбеђивања текућег
функционисања ППЗ-а ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Текуће поправке и одржавање телефонских

2.2.9

Текуће поправке и од

250.000

300.000

425223

300.000

линија, телефонске централе, телефонских
апарата и каблова

6

7

7

2018

2018

2019

3

3

3

2018

2018

2018

39.2.
линија, телефонске ц

апарата и каблова

По годинама:
2018-250.000
2019-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због потребе за функционисањем наведеног.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Текуће поправке и одржавање аудио-видео

2.2.10

Текуће поправке и од

333.333

400.000

425212

39.2.

333.333

опреме

опреме

По годинама:
2018-333.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања и сервисирања потребне аудио-видео опреме као што су камере, микрофони, диктафони и звучници.
Потребно је ремонтовати систем камера у згради Кнеза милоша 47, као и обезбедити неометан рад ауди-видео подршке Скуптине оптине,
Општинског већа као и разних других манифестација које Општина организује.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Одржавање акваријума у згради ГО Савски

Одржавање акварију

2.2.11

27.000

32.400

423911

внеац у ул. Кнеза Милоша бр. 69

9

9

9

2018

2018

2019

2

2

12

2018

2018

2018

39.2.

108.000

внеац у ул. Кнеза Ми

По годинама:
2018-27.000
2019-81.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу одржавања акваријума у Анексу зграде у добром стању и живота риба и њему.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Поправка и сервисирање опреме за

Поправка и сервисир

2.2.12
домаћинство

80.000

96.000

425225

39.2.

80.000

домаћинство

По годинама:
2018-80.000
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Разлог и оправданост набавке:

Набавак се проводи у циљу обезбеђења несметаног рада опреме за домаћинство.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуге одржавања и сервисирања лифта у

Услуге одржавања и

2.2.13
згради ГО Савски венац у улици Кнеза
Милоша 69

125.000

150.000

425291

7

7

7

2018

2018

2019

39.2.

250.000

згради ГО Савски вен

Милоша 69

По годинама:
2018-125.000
2019-125.000
Разлог и оправданост набавке:

Услуга је потребна ради одржавања лифта у згради ГО Савски венац у улици Кнеза Милоша бр. 69.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Услуге одржавања и ремонта котларнице у

2.2.14

Услуге одржавања и

100.000

120.000

425119

управној згради ГО Савски венац у улици
Кнеза Милоша бр. 99

7

7

9

2018

2018

2018

7

8

8

2018

2018

2019

39.2.

100.000

управној згради ГО С

Кнеза Милоша бр. 99

По годинама:
2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка је неопходна ради несметаног функцинисања грејања у згради управе у Кнеза милоша 99

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуга преноса података преко коаксијалног

2.2.15

Услуга преноса подат

200.000

240.000

421412

39.2.

300.000

кабла

кабла

По годинама:
2018-200.000
2019-100.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања нормалног функционисања комуникационих веза неопходних за функционисање општинске управе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Радио продукција - куповина минута за

2.2.16

Радио продукција - ку

1.167.000

1.400.000

423441

потребе ГО Савски венац

1

2

12

2018

2018

2018

7.1.10)

1.167.000

потребе ГО Савски ве

По годинама:
2018-1.167.000
Разлог и оправданост набавке:

Оглашавање за потребе Градске општине Савски венац

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Основ за примену чл.7. став 1. тачка 10. ЗЈН јесте продукција радио програма и куповина времена за емитовање
програма за потребе ГО Савски венац.;

Ажирирање софтверске апликације

2.2.17

Ажирирање софтверс

електронског регистра грађевинских
предмета

500.000

600.000

423599

2

3

4

2018

2018

2018

39.2.

500.000

електронског регистр

предмета

По годинама:
2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради боље евиденције грађевинских предмета насталих у периоду 1974 и 1975 године, потребно је ажурирати електронску
апликацију, електронски регистар грађевинских предмета и унети податке за наредне две године.
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2.2.18

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Праћење појављивања Градске општине

Праћење појављивањ

Савски венац у штампаним и електронским
медијима

Савски венац у штам

500.000

600.000

423421

500.000

39.2.

1

2

12

2018

2018

2018

медијима

По годинама:
2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:

Информисање о представљању Градске општиен Савскив енац у медијима.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вреднсот утврђује се у складу чл. 12 Правилника о јавним набавкама.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

378
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Снимање материјала за потебе органа

2.2.19

Снимање материјала

500.000

600.000

423421

Градске општине Савски венац

1

2

12

2018

2018

2018

1

2

2

2018

2018

2018

39.2.

500.000

Градске општине Сав

По годинама:
2018-500.000

2.2.20

Разлог и оправданост набавке:

Обезбеђење законитости, тачности и веродостојности рада органа Градске општине Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

У складу са чл. 12 Правилника о јавним набавкама

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуга израде и штампе плаката за

Услуга израде и штам

8.333

10.000

423419

8.333

манифестацију Сајам средњих школа

39.2.

манифестацију Сајам

По годинама:
2018-8.333
Разлог и оправданост набавке:

Израда плаката за потребе манифестације да би се обезебдила већа видљивост манифестације, на основу предлог Комисије већа ГО Савски
венац задужене за област школства.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12 ст. 1. тачка 13;
Пословник о раду Комисије за школство ГО Савски венац од 5.9.2016.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка ролапа са називом манифестације

Набавка ролапа са на

2.2.21

16.667

20.000

423419

16.667

за потребе манифестације Сајам средњих
школа

1

2

2

2018

2018

2018

39.2.
за потребе манифест

школа

По годинама:
2018-16.667
Разлог и оправданост набавке:

Ролап је потребан да би се поваћала видљивост манифестације.Ролап би се користио и за организацију манифестације следће године. На основу
предлога Комисиеј за школство. Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) чл. 12. ст.1. тачка 13
Пословник о раду Комисије за школство ГО Савски венац од 5.9.2016

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Електронска припрема и штампа брошуре

2.2.22

Електронска припрем

41.667

50.000

423419

4

4

5

2018

2018

2018

39.2.

41.667

По годинама:
2018-41.667
Разлог и оправданост набавке:

У циљу повећања броја жена предузетница потребно је кроз различите активности на локалном нивоу, оснажити жене да покрену сопствени посао,
кроз организовање обука и пружање информација за започињање посла, али и нформисација везаних за псолвоање. Побољшање економског и
социјалног положаја жена и остваривање родне равноправности у приступу економским ресурсима.
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Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Закон о равноправности полова (Сл гласник РС, бр. 104/029, Национална стратегија за родну равноправност, Статут ГО Савски внеац, Повеља о
родној равоправности ГО Савски веанц.
Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Набавка промотивног материјала

2.2.23

Набавка промотивног

200.000

240.000

Канцеларије за младе

423419

4

4

5

2018

2018

2018

39.2.

200.000

Канцеларије за млад

По годинама:
2018-200.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу боље промоције Канцеларије за младе.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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"WEB HOSTING" и регистрација домена

2.2.24

"WEB HOSTING" и ре

25.000

30.000

423911

www.savskivenac.rs и
www.mladisavskivenac.org.rs

6

7

7

2018

2018

2019

39.2.

25.000

www.savskivenac.rs и

www.mladisavskivenac

По годинама:
2018-25.000

2.2.25

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због потребе за функционисањем општинске интернет презентације www.savskivenac.rs и www.mladisavskivenac.org.rs, као и
електронских порука (e-mail), ради обезебеђења неометаног функционисања ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Објављивање аката које доносе општински

Објављивање аката к

1.666.667

2.000.000

423421

1.666.667

органи у Службеном листу Града Београда

7.1.1)

органи у Службеном

1

2

12

2018

2018

2018

По годинама:
2018-1.666.667
Разлог и оправданост набавке:

Спровођење законом прописане процедуре у раду органа Градске општине Савски венац.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Стату Градске општине Савски венац, Пословник Скупштине Градске општине Савски венац

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност се утврђује у складу са чл. 12. Правилника о јавним набавкама.

Остале напомене:

Образложење основаности: На предметну набавку се не примењује одредне ЗЈН јер се набавка врши од организације која се у смислу ЗЈН сматра
наручиоцем и која је носиоц искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.;

Претплата на републичко службено гласило

Претплата на републ

2.2.26

39.167

47.000

423432

Службени гласник Републике Србије за
2018. годину

1

2

12

2018

2018

2018

7.1.1)

39.167

Службени гласник Ре

2018. годину

По годинама:
2018-39.167
Разлог и оправданост набавке:

Праћење законске регулативе у циљу обезбеђивања законитог рада Градске општине Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу чл. 12. Правилника о јавним набавкама.

Остале напомене:

Образложење основаности: На предметну набавку се не примењује одредне ЗЈн јер се набавка врши од организације која се у смислу ЗЈН сматра
наручиоцем и која је носиоц искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.;

Набавка услуге лекарских прегледа за

2.2.27

Набавка услуге лекар

200.000

423599

2

2

12

2018

2018

2018

39.2.

166.667

учеснике у систему школских спортских
такмичења на општинском нивоу

166.667

учеснике у систему ш

такмичења на општин

По годинама:
2018-166.667
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Разлог и оправданост набавке:

Набавка услуге лекарских прегледа за учеснике у систему школских спортских такмичења нам је потребна за ученике основних и средњих школа
који учествују на такмичењу у следећим спортовима: одбојка, рукомет, атлетика, пливање, мали фудбал. Ниједан ученик не може да учествује на
такмичењу уколико нема уађен преглед, а за саму школу и општину је од значаја да школе пријаве екипе за учествовање.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Одлука о задовољавању потреба и интерес грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац (Сл. Лист Града Београда" број
45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16)
Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине
Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Услуга израде фотографија и урамљивања

2.2.28

Услуга израде фотогр

50.000

60.000

423911

фотографија за потребе фото изложбе
"Ђорђо Вукоје"

2

2

3

2018

2018

2018

39.2.

50.000

фотографија за потре

"Ђорђо Вукоје"

По годинама:
2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Фото изложба најлепших фотографија Савског венца које је фотографисао Ђорђо Вукоје, особа која јеобалежила један период општине, на основу
предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12 тачка 14, подстиче развој
културно - уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју општине;
Програм развоја културе ГО савски венац од 2017-2020

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуга скенирања, израде фотографија и

2.2.29

Услуга скенирања, из

50.000

60.000

423911

монтирања мини филмских клипова за
потребе фото изложбе "Чкаља"

9

9

9

2018

2018

2018

39.2.

50.000

монтирања мини фил

потребе фото изложб

По годинама:
2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Фото изложба најлепших из Чкаљиног живота. Чкаља позната личност која јеживела на општини, чије име носи сокак поред зграде општине. На
основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12 тачка 14, подстиче развој
културно - уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју општине;
Програм развоја културе ГО савски венац од 2017-2020

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Израда Плана заштите и спасавања за

2.2.30

Израда Плана заштит

416.667

500.000

423599

територију ГО Савски венац

2

3

5

2018

2018

2018

2
2018

12
2018

39.2.

416.667

територију ГО Савски

По годинама:
2018-416.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу заштите грађана Савског венца од природних и елементарних непогода.

Начин утврђивања процењене вредности:

Статут Градска општине (чл.12. став 1. тачка 19а, унапређење цивилне заштите), Закон о ванредним ситуацијама.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуге дезинсекције и дератизације зграда
2.2.31 ГО Савски венац

Услуге дезинсекције и
120.000

120.000

144.000

421321

39.2.
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2
2018

ГО Савски венац

По годинама:
2018-120.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради заштите здравља запослених и других лица у радној и животној средини.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

Услуге израде печата и штамбиља за

2.2.32

Услуге израде печата

75.000

90.000

423911

потребе општинске управе

3

3

3

2018

2018

2019

1

2

12

2018

2018

2018

39.2.

100.000

потребе општинске уп

По годинама:
2018-75.000
2019-25.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради нормалног функционисања ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Геодетске услуге

Геодетске услуге

2.2.33

416.667

500.000

424631

39.2.

416.667

По годинама:
2018-416.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради израде техничке документације и извођења радова потебно је извршити геодетске услуге услуге неопходне ради даљих
активности.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Заштита и нега цвећа и зеленила у зградама

Заштита и нега цвећа

2.2.34

50.000

60.000

423911

50.000

ГО Савски венац

2

2

12

2018

2018

2018

10

11

11

2018

2018

2018

39.2.

ГО Савски венац

По годинама:
2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу обезбеђења заштите и неге цвећа и зеченила у објектима ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуге мерења емисије загађујућих материја

2.2.35

Услуге мерења емиси

које се испуштају у животну средину из

70.000

84.000

423599

39.2.

70.000

које се испуштају у жи

емитера ложишта котларнице у ул. Кнеза

емитера ложишта кот

Милоша бр.99

Милоша бр.99

По годинама:
2018-70.000
Разлог и оправданост набавке:

Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху врши се у циљу утврђивања концентрације загађујућих материја које су испуштене на месту
извора загађивања, а у складу са Законом о заштити ваздуха (Службени гласник РС 36/09, и 10/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздуху („Сл. гласник РС“ бр. 71/10 и 6/11 – исправка). У складу са Законом о заштити ваздуха стручнаи техничка
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оспособљеност доказује се сертификатом о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије.Правни основ који дефинише надлежност
општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12 тачка 12, Акциони план од
значаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац - у складу са акционим планом за споровђење Програма заштите
животне средине на територији Београда
Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Набавка карата за службени пут Београд -

Набавка карата за сл

2.2.36

16.666

20.000

422221

Будимпешта - Београд за учеснике на
пројекту "Sport4Citizens"

1

2

3

2018

2018

2018

39.2.

16.666

Будимпешта - Београ

пројекту "Sport4Citize

По годинама:
2018-16.666
Разлог и оправданост набавке:

У оквиру европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, планиран је други
заједнички састанак са партнерима. Састана ће бити организован у Будимпешти, Мађарска, те је потребно набавити карте за пут.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Уговор између ГО савски венац и партнера који ус учесници на реализацији пројекта "Sport4Citizens" уговор број 2016-3776 under the erasmus+
програм, подршке сарадничким партнерствима у области спорта и Уговор о донацији за акцију за више корисника за бр. Уговора 2016-3776/0001001

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Брендирање улазних стаклених површина

Брендирање улазних

2.2.37

60.000

72.000

425119

зграда ГО Савски венац у улици Кнеза
Милоша број 69 и 47

4

5

7

2018

2018

2018

39.2.

60.000

зграда ГО Савски вен

Милоша број 69 и 47

По годинама:
2018-60.000

2.2.38

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи у циљу брендирања улазних стаклених површина зграда ГО Савски венац у улици Кнеза Милоша бр. 69 и 47

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Израда плакете, гравирање плакете, израде

Израда плакете, грав

50.000

60.000

423911

50.000

дипломе, промо материјал за потребе сталне
манифестације "Дани Исидоре Секулић"
2018

39.2.

дипломе, промо мате

4

5

5

2018

2018

2018

манифестације "Дан
2018

По годинама:
2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавку је потребно спровести за организацију стален манифестације Додела књижевне награде "Исидора Секулић" за 2018. годину.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Израда реплике хаљине Исидоре Секулић за Израда реплике хаљи

2.2.39
потребе сталне манифестације "Дани
Исидоре Секулић"

50.000

60.000

423599

3

4

5

2018

2018

2018

39.2.

50.000

потребе сталне мани

Исидоре Секулић"

По годинама:
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2018-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавку је потребно спровести за организацију сталне манифестације Додела књижевне награде "Исидора Секулић" за 2018. годину.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуга жирирања за потребе сталне

2.2.40

Услуга жирирања за п

манифестације "Дани Исидоре Секулић"
2018

96.000

140.000

423599

4

5

5

2018

2018

2018

39.2.

96.000

манифестације "Дани

2018

По годинама:
2018-96.000
Разлог и оправданост набавке:

Жири је потребан да би изабрао победника на књижевном конкурсу Награда Исидора Секулић за 2018 годину.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Извођење мини драме, позоришна представа

2.2.41

Извођење мини драм

100.000

120.000

423599

у оквиру сталне манифестације "Дани
Исидоре Секулић" 2018

4

5

5

2018

2018

2018

39.2.

100.000

у оквиру сталне мани

Исидоре Секулић" 20

По годинама:
2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавку је потребно спровести за организацију сталне манифестације Додела књижевне награде "Исидора Секулић" за 2018. годину.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 14.
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Савски венац, усвојену на 6. седници Скупштине 30.
11.2016. године.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Услуге организовања мини позоришних

2.2.42

Услуге организовања

150.000

180.000

423599

представа за основце

3

4

11

2018

2018

2018

39.2.

150.000

представа за основце

По годинама:
2018-150.000

2.2.43

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи на основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе, шест представа, по једна у свакој основној
школи на територији ГО Савски венац.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Организовање позоришне представе за

Организовање позори

125.000

150.000

423599

125.000

одрасле грађане са територије ГО Савски
венац

39.2.

одрасле грађане са т

2

2

3

2018

2018

2018

венац

По годинама:
2018-125.000
Разлог и оправданост набавке:

Разлог и оправданост спровођења набавке је приближити позориште грађанима Савског венца: Подизање свести из области културе и
побољшање културне понуде за грађане Савског венца, а у складу са Планом развоја кулуре за период 2017-2019 година.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. сав 1. тачка 14.
Програм развоја културе ГО Савски венац 2017-2020

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Извођење музичко - сценског програма за

Извођење музичко - с

2.2.44

100.000

423599

4

5

5

2018

2018

2018

39.2.

83.333

потебе сталне манифестације "Дани

83.333

потебе сталне маниф
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Исидоре Секулић" 2018

Исидоре Секулић" 20

По годинама:
2018-83.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи на предлог комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе а за потребе организације сталне манифестације
Додела књижевне награде Исидора Секулић.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 14.
Одлука о сталним наифестацијла у области културе од значаја за Градску општину Савски венац, усвојену на 6. седници Скупштине 30.11.2016.
године

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена на основу испитивања цена на тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Извођење музичког програма у оквиру

2.2.45

Извођење музичког пр

166.667

200.000

2018

4

4

10

2018

2018

2018

39.2.

166.667

манифестације "Звуци са Сењака" - музичка манифестације "Звуци
представљања актуелних музичара
представљања актуел

По годинама:
2018-166.667
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи за потебе манифестације а на основу предлога комисије већа ГО Савски венац задужене за област културе, као
манифестацију представљања најбољих, још неафирмисаних, студената ФМУ или младих музичара у Кући крања Петра. Концерти се организују 4
пута годишње, као 4 концерта класичне музике. Улаз за грађена еј слободан.
Правни основ који дефинише надлежност општине за исказану потребу:
Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. став 1. тачка 14.;
Програм развоја културе ГО Савски венац од 2017-2020 године.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

радови

1.0001.0.000.000
Текуће одржавање на поправкама дечјих

2.3.1

Текуће одржавање на

500.000

600.000

425191

игралишта

1

2

12

2018

2018

2018

3

4

12

2018

2018

2018

39.2.

500.000

игралишта

По годинама:
2018-500.000

2.3.2

Разлог и оправданост набавке:

Постојећа игралишта се поправљају ради безбедности деце која се ту играју.
Правни основ који дефинише надлежност ошптине за исказану потребу:
Одлука о комуналном реду, чалн 48. а, став 2. (Сл. Лист Града Београда, бр. 10/2011-19-2017)

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Текуће одржавање и санација споменика,

Текуће одржавање и с

спомен обележја, спомен плоча и
скулптуралних дела

спомен обележја, спо
скулптуралних дела

500.000

500.000

600.000

425191

39.2.

По годинама:
2018-500.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи из разлога потребе да се постојећи споменици и слично одржавају, како би им се продужило трајање и како би лепше
изгедали и били у функцији свог постојања.

Начин утврђивања процењене вредности:

Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и на основу испитивања цена на
тржишту путем интернета за тражени предмет набавке.

Остале напомене:

Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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Место и датум:

Овлашћено лице
М.П.
Ирена Вујовић

Одговорно лице:
_______________________________
Ивана Јокић
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План набавки за 2017. годину

Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки за 2017. годину за
потребе органа Градске општине
Савски венац
Измена број: 1
Измена број: 2
Измена број: 3
Измена број: 4
Измена број: 5
Измена број: 6
Измена број: 7
Измена број: 8
Измена број: 9
Измена број: 10
Измена број: 11
Измена број: 12
Измена број: 13
Измена број: 14
Измена број: 15

Градска општина Савски венац

10.2.2017

14.2.2017
28.2.2017
16.3.2017
5.5.2017
11.5.2017
6.6.2017
16.6.2017
10.7.2017
21.8.2017
14.9.2017
21.9.2017
13.11.2017
4.12.2017
8.12.2017
18.12.2017

Јавне набавке
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану
без ПДВ-а

Врста поступка

Оквирни датум
покретања

са ПДВ-ом

Конто/позиција

900.000

426411

поступка

закључења
уговора

извршења
уговора

146.763.049
2017

92.249.301

2018
2019

47.220.080
7.280.000

добра

25.252.665

1.1.1 Набавка горива за потребе возног парка
Градске општине Савски венац

Набавка горива за по
1.270.833

Градске општине Сав

По годинама:

750.000

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

6
2017

6
2018

2017-750.000
2018-520.833
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка Градске општине Савски венац
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена н тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
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1.1.2 Набавка рачунара за потребе општинске

Набавка рачунара за
1.500.000

1.500.000

1.800.000

512221

поступак јавне
набавке мале
вредности

4

5

6

2017

2017

2017

управе Градске општине Савски венац,
Кнеза Милоша 69 и 99

Кнеза Милоша 69 и 9

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка фотокопир апарата и штампача за
потребе Граске општине Савски венац

Набавка се спроводи због потребе замене старих и покварених рачунара у ГО Савски венац, Кнеза Милоша 69 и 99
Процењена вредснот је утврђена на бази цена предвиђених за ова добра на релевантном тржишту, као и потрошње из претходног периода.
Набавка фотокопир а
1.000.000
1.200.000
512241
4
5
6
поступак јавне
набавке мале
2017
2017
2017
потребе Граске општ

управе Градске општ

По годинама:
2017-1.500.000

1.1.3

1.000.000

По годинама:

вредности

2017-1.000.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.4 Набавка канцеларијског материјала за

потрбе Општинске управе ГО Савски венац

Набавка се спроводи због потребе замене застарелих штампача и фотокопира и потребе за неометаним функционисањем штампе у ГО Савски
венац на следећим локацијама: Инспекција, Грађевинско одељење, Грађевинска инспекција, Одељење за пројекте развоја, Зграда 99,
фотокопирница
Процењена вредснот набавке је утврђена на бази цена на релевантном тржишту, ако и потрошње из претходног периода.
Набавка канцеларијск
500.000
600.000
426111
2
4
4
поступак јавне
набавке мале
2017
2017
2018
потрбе Општинске уп
833.333

По годинама:

вредности

2017-500.000
2018-333.333

1.1.5

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка тонера и кертриџа

Набака се спроводи у циљу обављања редовних послова општинске управе Савски венац.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и потрошње из претходног периода.
Набавка тонера и кер
833.333
1.000.000
426111
поступак јавне

По годинама:

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

3

4

4

2017

2017

2018

1.266.667

16.667

20.000

426111

2017-850.000

-833.333

-1.000.000

426111

2018-416.667

-16.667

-20.000

426111

набавке мале
вредности

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања штампача и копир уређаја ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта као и на основу досадашње потрошње.

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Набавка је првобитно планирана у износу од 1.250.000 без ПДВ-а, процењену вредност треба повећати за 16.667 рсд без пдв за набавку кертриџа за потребе штампања
материјала за рад за учеснике на пројекту "Од идеје до каријере".
Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки јер су средства за ову набавку преусмерена за друге потребе.

1.1.6 Набавка пића и напитака за потребе бифеа
Градске општине Савски венац и
спровођења акција

Набавка пића и напит

500.000

600.000

426822

Градске општине Сав
спровођења акција

33.333

40.000

423711

33.333

40.000

423711

900.000

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

3

4

4

2017

2017

2017

2017-566.666
2018-333.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи у циљу снабдевања бифеа ГО Савски венац потребним материјалом, за потребе четири мини коктела у оквиру акције "Звуци
са Сењака" и за потребе коктела за четири интерактивне књижевне вечери.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и потрошње из претходног периода.
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1.1.7

Набавка хране и пића за потребе пројекта

"Coworking 47"

Набавка хране и пића

83.333

83.333

100.000

423711

"Coworking 47"

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2

3

3

2017

2017

2017

2017-83.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.1.8

Набавка хране и пића за потребе пројекта

На основу пројекта "Coworking 47", који се финансира од стране Министарства за спорт и омладину Републике Србије, и уговора бр. 401-01401/2/2016-04 у буџету предвиђени трошкови хране и пића за 20 младих. С обзиром да ће обука трајати шест сати дневно односно десет дана,
узето је у обзир да је потребно обезбедити храну и пиће за учеснике.
Процењена вредност набавке је узета на основу броја од 20 учесника који ће присуствовати обуци која траје 10 дана, из чега произлази да је
потребно обезбедити 200 оброка за период обуке, са просечном ценом од 500 динара по оброку (храна и пиће).
Набавка хране и пића
33.333
40.000
423711
4
5
5
поступак јавне
50.000

набавке мале
вредности

"Од идеје до каријере"

"Од идеје до каријере

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке је у томе што су обуке на дневном нивоу и стога је потребно обезбедити храну и пиће за полазнике.
Процењена вредност је утврђена на основу потребних количина и тржишних цена.

По годинама:

16.667

20.000

426822

2017

2017

2017

2017-50.000

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки за 2017. годину, јер је у оквиру реализације пројекта "Од идеје до каријере" предвиђена набавка хране и пића за шест дводневних обука
за укупно 120 полазника.

1.1.9

Набавка промотивног материјала за потербе
пројекта "Од идеје до каријере"

Набавка промотивног

33.333

33.333

40.000

426911

пројекта "Од идеје до

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

5
2017

5
2017

2017-33.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи због потребе за рекламирањем пројекта кроз промотивни материјал који је намењен учесницима на пројекту.
Процењена вредност је утврђена на основу количине потребног метријала и тржишних цена.

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је за реализацију пројекта "Од идеје до каријере" потребно набавити промотивни материјал у виду беџева, хемијски, фасцикли итд.

1.1.10

Набавка електричне енергије за потребе ГО
Савски венац

Набавка електричне е

16.000.000

Савски венац

По годинама:

3.000.000

3.600.000

421211

отворени
поступак

5

7

7

2017

2017

2019

2017-3.000.000
2018-8.000.000
2019-5.000.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради обезбеђења услова за несметано обављање делатности ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена на основу потрошње и цена из претходног периода са процењеним увећањем од 10% на име повећања цена и
потрошње у објектима преузетим од Пословног простора Савски венац, а који су у надлежности ГО Савски венац.

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је грешком изостављена.
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1.1.11 Набавка сендвича и воде за потребе

реализације "Културно - туристичке
бициклистичке туре на територији општине
Савски венац"

Набавка сендвича и в

20.000

20.000

24.000

423711

реализације "Културн

поступак јавне
набавке мале

вредности

бициклистичке туре н
Савски венац"

9

2017

10

2017

10

2017

По годинама:
2017-20.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

У оквиру програмских активности Манифестације "Дани европске баштине" које се реализују у сарадњи са Секретаријетом за привреду; Сектор за
туризам и угоститељство и ТО Савски веанц, планирана је реализација нове пилот акције "Културно - туристичке бициклистичке туре на територији
општине Савски венац". У току и након манифестације учесницима је потребно обезбедити освежење и сендвиче.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Накнадно се јавила потреба за овом набавком за потребе реализације акције "Културно - туристичке бициклистичке туре на територији општине Савски венац", а ради
укључивања у програмске активности у оквиру Манифестације "Дани европске баштине".

1.1.12 Набавка сендвича и воде за потребе

реализације акције "Трка змајевих чамаца"

Набавка сендвича и в

25.000

25.000

30.000

423711

реализације акције "Т

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2017

10
2017

10
2017

2017-25.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

У оквиру програмских активности Манифестације "Дани европске баштине" које се реализују у сарадњи са Секретаријатом за привреду; Сектор за
туризам и угоститељство и ТО Савски веанц, планирана је реализација нове пилот акције "Трка змајевих чамаца". У току и након манифестације
учесницима је потребно обезбедити освежење и сендвиче.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се накнадно јавила потреба за набавком сендвича и воде за потребе реализације акције "Трка змајевих чамаца".

1.1.13 Набавка материјала и ситног инвентара за
одржавање хигијене у зградама Управе
Градске општине Савски венац

Набавка материјала и

833.333

29.166

35.000

426811

одржавање хигијене у

Градске општине Сав

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2017

11
2017

11
2018

2017-29.166
2018-804.167
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради реалних потреба за матријалом и истним инвентаром за одржавање хигијене у објектима ГО савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке (постојеће информације и базе
података о добављачима и уговорима) и испитивањем цена путем интернета.

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка је претходно планирана у процењеној вредности 468.675,32 динара без пдв, спроведена и уговор је због повећане потрошњеу претходном периоду реализован у
целости. Како и даље постоји реална потреба за набавком материјала и ситног инвентара за одржавање хигијене у зградама Управе Градске општине Савски венац, потребно је
спровести нову набавку.

1.1.14 Набавка намештаја за потребе Градске
општине Савски венац

Набавка намештаја з

1.400.000

општине Савски вена

По годинама:

1.400.000

1.680.000

512211

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2017

12
2017

12
2017

2017-1.400.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи јер се због дотрајалости постојећег намештаја планира замена и набавка новог.
Процењена вреднсот је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су се јавиле потребе за набавком намештаја.
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1.1.15 Набавка степенишне платформе за особе са

инвалидитетом, у приземљу зграде Градске
општине Савски венац

Набавка степенишне
1.303.500

1.303.500

1.564.200

512921

инвалидитетом, у при

општине Савски вена

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

12

12

1

2017

2017

2018

2017-1.303.500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка је неопходна ради омогућавања уласка у зграду ГО Савски венац лицима са инвалидитетом, а све у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена путем интернета за ову врсту опреме.

Измена број: 13; усвојена: 4.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набаки јер се јавила потреба за набавку платформе у приземљу зграде Управе ГО Савски венац у улици Кнеза Милоша бр.69.

услуге

65.250.982

1.2.1 Израда идејног решења, дизајн и припрема
за штампу Општинског информатора

Израда идејног реше
2.900.000

за штампу Општинско

По годинама:

2.900.000

3.480.000

423412

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

3
2017

12
2017

2017-2.900.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.2 Услуге чишћења управних зграда Градске

општине Савски венац у ул. Кнеза Милоша
47, 69 и 99

Набавка се спроводи из разлога неопходности упознавања грађана ГО Савски венац, као и задовољавања њихове потребе за информисањем о
раду ГО Савски венац
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта путем интернета, телефона, анкетирањем
Услуге чишћења упра
1.116.666
1.340.000
423911
6
8
8
поступак јавне
набавке мале
2017
2017
2018
општине Савски вена
47, 69 и 99
вредности
3.333.333

По годинама:

2017-1.116.666
2018-2.216.667

1.2.3

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Услуге физичког обезбеђења

Набавка се спроводи ради одржавња хигијене у управним зградама Градске општине Савски венац
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и искуства из претходних година.
Услуге физичког обез
833.333
1.000.000
423911
поступак јавне
2.500.000

По годинама:
2017-833.333

набавке мале
вредности

5

7

8

2017

2017

2018

2018-1.666.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавака се спроводи ради потребе физичко техничког обезбеђења за управне зграде у ул. Кнеза Милоша 47 и 69 у циљу безбеднсоти
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта и искуства из претходних година.
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1.2.4 Услуге домаћице зграде у Градској општини
Савски венац

Услуге домаћице згра

1.800.000

Савски венац

По годинама:

825.000

990.000

423911

600.000

720.000

423911

поступак јавне
набавке мале
вредности

3

4

4

2017

2017

2018

2017-1.425.000
2018-375.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи у циљу обављања послова у Градској општини Савски венац који нису систематизовани актом о систематизацији радних
места код Наручиоца: дистрибуција напитака у оквиру зграде у општинским бифеима и др.
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта и искуства из претходних година, на основу цена услуга на релевантном
тржишту за период од годину дана.
НакнАдном провером утврђено је да првобитно утврђена процењена вредност није довољна за извршавање ове услуге на годишњем нивоу, и да
су средстава потребна за ову услугу 1.800.000 динар абез ПДВ-а, и то за 2017. годину 1.425.000, а за 2018. годину 375.000

Измена број: 3; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Накнадном провером утврђено је да постојећа процењена вредност није довољна за извршавање ове услуге на годишњем нивоу, те се повећава процењена вредност
набавке.

1.2.5 Услуге одржавања и сервисирање DAIKIN

Услуге одржавања и
VRV система, MCQuay - USA MCC-MLC 060 и VRV система, MCQua
ROOFTOP - велики расхладни уређаји
ROOFTOP - велики р
583.333

500.000

600.000

425212

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

2
2017

2
2018

2017-500.000
2018-83.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи у циљу функционисања расхладних и грејних система у управним зградама ГО Савски венац
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.

Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Приликом ванредног пописа свим клима уређаја Градске општине Савски венац, установљено је да поред три DAIKIN VRV система, постоји још један систем уређаја
MCQuay - USA MCC-MLC 060 и један ROOFTOP, те је потребно извршити измену предмета набавке тако што се у предмет набавек додају и уређаји MCQuay - USA MCC-MLC 060 и
ROOFTOP.

1.2.6 Услуге одржавња и сервисирања малих
расхладних уређаја - SPLIT система и
ваздушних завеса

Услуге одржавња и с
250.000

расхладних уређаја -

ваздушних завеса

По годинама:

145.833

175.000

425212

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

6
2017

6
2018

2017-145.833
2018-104.167
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи у циљу одржавања и функционисања малих клима уређаја у управним зградама ГО Савски венац
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
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1.2.7

Услуге осигурања за потребе Градске

Услуге осигурања за

333.333

350.000

421511

општине Савски венац - осигурање имовине

општине Савски вена

190.476

200.000

421522

-190.476

-200.000

421522

-142.857

-150.000

421511

142.857

150.000

421512

333.333

По годинама:

2017-138.889
2018-194.444
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале
вредности

6

8

8

2017

2017

2018

Набавка се спроводи и у скалду са чл. 901. Закона о облигационим односима, осигурање непокретне имовине Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши јер се мења предмет набавке, тако што се из предмета набавке искључује обавезно осигурање возила од аутоодговорности.
Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се предмет набавке јер је поред непокретне имовине, потребно осигурати и покретну имовину.

1.2.8

Услуге осигурања за потребе Градске

Услуге осигурања за

57.500

57.500

421521

пштине Савски венац - осигурање
запослених

пштине Савски венац
запослених

57.500

57.500

421522

355.000

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

6

8

8

2017

2017

2018

2017-115.000
2018-240.000
Разлог и оправданост набавке:

1.2.9

Начин утврђивања процењене вредности:
Израда пројекта изведеног стања свих
инсталација за општинску зграду у Кнеза
Милоша 47 по потраживању противпожарне
инспекције

Чланом 30. Анекса посебног колективног уговора за државне органе предвиђена је обавеза послофавца да осигура запослене за случај смрти,
последице незгоде, професионално обољење, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења наканде штете
Провера цена осигурања код осигуравајућих кућа у односу на број запослених и дужину трајањ уговора.
Израда пројекта изве
730.000
876.000
511451
3
5
6
поступак јавне
2017
2017
2017
набавке мале
инсталација за општи
Милоша 47 по потраж
вредности
инспекције
730.000

По годинама:

2017-730.000
Разлог и оправданост набавке:

1.2.10

Начин утврђивања процењене вредности:
Набавка услуга "Еко патроле"

Набавка се спроводи у циљу добијања сагланости - решења за изведне радове. Инвестиција је одобрена кроз усвојени Инвестициони програм
Градске оштине Савски венац за 2017. годину (Закључак бр. 06-2-13.6.3/2016-I-02 од 02.02.2017.)
Процењена вреднсот је утврђена провером цена на тржишту, на основу постојећег пројектног задатка.
Набавка услуга "Еко п
6.666.666
8.000.000
424611
2
3
12
отворени
6.666.666

По годинама:

поступак

2017

2017

2017

2017-6.666.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Правни основ за спровођење набавке је надлежност општине по Статуту Градске општине Савски венац (Сл. Лист града Београда" 45/08, 18/10,
35/10, 33/13 и 36/13), чл. 12, тачка 12, Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју Градске оптине Савски венац -у складу са
акционим планом за спровђење Проградма заштите животне средине на територији Београда - област приоритета: отпад, зелене површине.
Процењена вредност пројекта дефинисана је на Комисији за екологију.
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1.2.11 Услуге организације манифестације
Обележавање Међународног дана борбе
против сиромаштва и глади

Услуге организације

29.166

35.000

423711

Обележавање Међун
против сиромаштва и

12.500

15.000

423711

25.000

30.000

423911

80.000

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2017-66.667

399
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

8

9

10

2017

2017

2017

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.12 Услуге штампања разног материјала

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.13 Услуге организације манифестације "Дани
грчко - српског пријатељства"

У складу са чл. 12, став 1, тачка 25. Статута Градске општине Савски венац. ГО Савски венац помаже развој различитих облика помоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима... У Стратегији
развоја социјалне заштите ГО Савски венац 2010-2016 у оквиру стратешких приоритета предвиђено је побољшање социјалног положаја и
свакодневног живота следећим циљним групама: Деца и млади, старија лица, особа са инвалидитетом, незапослена лица, избеглице, интерно
расељена лица, једнородитељске породице, породице са проблемима у функционисању, жртве насиља.... Тим поводом за горе наведену циљну
групу, као и за све грађане са територије ГО Савски венац, по први пут биће организован Пролећни фестивал на приобаљу у трајању од два дана,
очекује се присуство од око 250 суграђана (деце, младих и старијих суграђана).
Процењена вредност за наведену манифестацију није довољна, те ће се у сарадњи са потенцијалним донаторима обезбедити додатна средства.
Услуге штампања раз
500.000
600.000
423419
4
5
5
поступак јавне
865.133

По годинама:

11.800

14.160

423911

2017-698.466

166.666

200.000

426911

2018-166.667

20.000

24.000

423599

набавке мале
вредности

2017

2017

2018

Набавка се спроводи у циљу редовних послова ГО Савски венац везаних за штампање разног материјала
Процењена вредност је утврђена на основу очекиваних потреба (потрошња из претходног периода) и испитивања цена ове услуге на тржишту.
Услуге организације
83.333
100.000
423911
7
8
9
поступак јавне
набавке мале
2017
2017
2017
грчко - српског пријат
83.333

По годинама:

вредности

2017-83.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.14 Услуге организације манифестације
"Пролећни фестивал"

Надлежност општине је унапређење положаја националних мањина, упознавањем са културом и обичајима националних мањина већинском
становништву побољшава се положај националне мањине.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке.
Услуге организације
33.333
40.000
423711
2
3
4
поступак јавне
83.333

"Пролећни фестивал"

По годинама:

2017-83.333
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.15 Услуга организације и реализације сталне

12.500

15.000

423711

37.500

45.000

423911

набавке мале
вредности

2017

2017

У складу са чл. 12, став 1, тачка 25. Статута Градске општине Савски венац. ГО Савски венац помаже развој различитих облика помоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима... У Стратегији
развоја социјалне заштите ГО Савски венац 2010-2016 у оквиру стратешких приоритета предвиђено је побољшање социјалног положаја и
свакодневног живота следећим циљним групама: Деца и млади, старија лица, особа са инвалидитетом, незапослена лица, избеглице, интерно
расељена лица, једнородитељске породице, породице са проблемима у функционисању, жртве насиља.... Тим поводом за горе наведену циљну
групу, као и за све грађане са територије ГО Савски венац, по први пут биће организован Пролећни фестивал на приобаљу у трајању од два дана,
очекује се присуство од око 250 суграђана (деце, младих и старијих суграђана).
Процењена вредност за наведену манифестацију није довољна, те ће се у сарадњи са потенцијалним донаторима обезбедити додатна средства.
Услуга организације и
416.666
500.000
423911
11
12
12
поступак јавне
416.666

манифестације "Парк отвореног срца" на
манифестације "Парк
основу претходно добијеног идејног решења основу претходно доб

-416.666

-500.000

423911

набавке мале

По годинама:

вредности

2017

2017

2017-416.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2017

Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена на основу претходног искуства

Измена број: 15; усвојена: 18.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Планом набавки за 2017. годину је планирана ова предметна набавка, након чега се концепција променила, те се предметна набавка брише из плана набавки.
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2017

1.2.16 Услуга фиксне телефоније, интернета и
преноса података

Услуга фиксне телеф

5.833.333

преноса података

По годинама:

337.500

405.000

421411

912.500

1.095.000

421412

отворени
поступак

4

6

6

2017

2017

2019

2017-1.250.000
2018-3.083.000
2019-1.500.000
Разлог и оправданост набавке:
Набавка се спроводи ради нормалног функционисања телекомуникационих веза неопходних за функционисање општинске управе.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена анализом рачуна за фиксну телефонију у унтернет за децембар 2016. године.
350.000
420.000
425222
5
6
1.2.17 Сервисирање штампача, скенера, монитора, Сервисирање штампа
поступак јавне
мултифункционалних уређаја и копир
набавке мале
2017
2017
мултифункционалних
вредности
апарата
апарата
600.000

6
2018

По годинама:

2017-350.000
2018-250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.18 Услуге омладинске задруге

Набавка се спроводи ради обезбеђења нормалног функционисања постојеће рачунарске опрмеу свим зградама Општинске управе
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта.
Услуге омладинске за
787.621
800.000
423911
3
4
поступак јавне
1.181.431

набавке мале
вредности

По годинама:
2017-787.621

2017

2017

4
2018

2018-393.810
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.19 Услуге превоза ученика приликом доласка и
одласка из ОШ "Антон Скала" и вртића
"Венчић" и Школе за оштећене слухом -

наглуве "Стефан Дечански"

Предметне услуге се набављају ради обављања повремених послова неопходних за редовно функционисање делатности општинске управе.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и потрошње из претходног периода.Коефицијент за нето вредност
0,9845266666666667
Услуге превоза учени
4.090.909
4.500.000
422411
6
8
8
отворени
20.100.000

одласка из ОШ "Анто

"Венчић" и Школе за

2.290.791

2.519.870

422411

поступак

2017

2017

2018

наглуве "Стефан Деч

По годинама:
2017-6.381.700
2018-13.718.300
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Статутом Града Београд, чл. 77. тачка 13. ("Сл. Лист Града Београд" 39/8) и допуном члана 7. Статута Града Београда ("Сл. Лист Града Београда
6/10) , као и Статутом ГО Савски венац ("Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. ст. 1. тачка 13., надлежност
општине је да организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшкослког програма.....
Процењена вредснот је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке.
Калкилацијом цене услуге превоза ии потребе за превозом ученика / деце са посебним потребама.

Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Предметна набавка се мења јер је након уписа ученика / деце са посебним потребама у ОШ "Антон Скала", Школе за оштећене слухом "Стефан Дечански" и деце ЦЗОДО,
Звечанска која похађају предшколски програм у вртићу "Венчић", утврђено је да се њихов број повећао за 30%, што је повећало број линија за превоз ученика / деце.
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1.2.20 Услуге превоза ученика приликом доласка и

Услуге превоза учени

636.363

254.545

280.000

422411

одласка из школе - набавка бус-плус допуна
одласка из школе - на
за ученике Средње школе "Стефан
за ученике Средње ш
Дечански"
Дечански"

По годинама:

2017-254.545

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

6

8

6

2017

2017

2018

2018-381.818
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1.2.21 Услуге пратилаца у превозу ученика ОШ

Статутом Града Београд, чл. 77. тачка 13. ("Сл. Лист Града Београд" 39/8) и допуном члана 7. Статута Града Београда ("Сл. Лист Града Београда
6/10) , као и Статутом ГО Савски венац ("Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. ст. 1. тачка 13., надлежност
општине је да организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшкослког програма за 2016.
годину.
Процењена вредснот је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Дана 20.09.2010.године , закључен је Уговор бр.IV08-401.1-45 између Градске управе Града
Београда,Секретаријат за саобраћај, Дирекција за јавни превоз ( Наручилац) и Конзорцијума: APEX SOLUTION TECHNOLOGY DOO; KENT KART
GLOBAL ELEKTRONIK LTD.STI.; KENT KART EGE ELEKTRONIK SAN.VETIC i KENT KART MARMARE ELEKTRONIK SAN.VETIC LTD( Извршилац) на
основу претходно спроведеног конкурса у коме члан 1 гласи:
,Овим уговором се, по спроведеном конкурсу за успостављање и обезбеђење функционисања Система за наплату карата и управљање возилима у
јавном превозу ,објављеног дана 11.06.2010.године у ,,Службеном гласнику Републике Србије“број 40,
у складу са Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 61/09) и Закључком
Градоначелника града Београда бр.34-1808/10-Г од 04.06.2010.године,уређују права ,обавезе и одговорности Наручиоца и Извршиоца у вези са
реализацијом предмета уговора, начин остваривања међусобних односа за време трајања уговора, као и друга питања у вези са успостављањем
и остваривањем уговорног односа која су од значаја за обе уговорене стране.
Предмет овог уговора је имплементација Система за наплату карата и управљање возилима на линијама ИТС1 и ИТС2 јавног превоза у Београду
(у даљем тексту :Систем) и обезбеђење функционисања Система до краја уговореног периода.
Систем се састоји из два подсистема:
–подсистем за управљање возилима који обухвата и информисање путника и
–подсистем за наплату карата који обухвата и контролу путника“
Из напред цитираног члана 1 Уговора бр.IV08-401.1-45 од 20.10.2010.године, за успостављање и обезбеђење функционисања Система за наплату
карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду недвосмислено проистиче да горе наведени конзорцијум у својству Извршиоца по
предметном уговору имају искључиво право наплате карата бус- плус и допуне бус-плус карата. Градска општина Савски венац је добила
Мишљења Управе за јавне набавке бр.404-02-3597/16 од 08.11.2016.године, којим се одобрава спровођење поступка на основу чл. 36.1.2) ЗЈН.;
Услуге пратилаца у п
733.333
880.000
423599
6
8
8
поступак јавне
4.737.250

"Антон Скала", Школе за оштећене слухом
"Стефан Дечански" и деце Центра за

"Антон Скала", Школе
"Стефан Дечански" и

Звечанска која похађају претшколски
програм у вртићу "Венчић", приликом
доласка и одласка из школе и вртића

Звечанска која похађ
програм у вртићу "Ве
доласка и одласка из

заштиту одојчади, деце и омладине,

заштиту одојчади, де

779.542

935.450

423599

набавке мале
вредности

2017

2017

2018

По годинама:
2017-1.512.875
2018-3.224.375
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Статутом Града Београд, чл. 77. тачка 13. ("Сл. Лист Града Београд" 39/8) и допуном члана 7. Статута Града Београда ("Сл. Лист Града Београда
6/10) , као и Статутом ГО Савски венац ("Сл. Лист Града Београда 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) чл. 12. ст. 1. тачка 13., надлежност
општине је да организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшкослког програма.....
Процењена вредснот је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке.
Калкулацијом цена услуга пратиоца у превозу и потреба за пратиоцима у превозу за ученике / децу са територије ГО Савски венац.

Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Предметна набавка се мења јер је након уписа ученика / деце са посебним потребама у ОШ "Антон Скала", Школе за оштећене слухом "Стефан Дечански" и деце ЦЗОДО,
Звечанска која похађају предшколски програм у вртићу "Венчић", утврђено је да се њихов број повећао за 30%, што се одразило на повећање броја пратилаца у превозу.
Страна 10 од 63
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1.2.22 Услуге преноса података преко коаксијалног
кабла

Услуге преноса подат

275.000

кабла

137.500

165.000

421412

По годинама:

отворени
поступак

5

7

7

2017

2017

2018

2017-137.500
2018-137.500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
1.2.23 Услуге организације манифестације
Међународни дан детета

Набавка се спроводи ради нормалног функционисања комуникационих веза неопходних за функционисање општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта.
Услуге организације
25.000
30.000
423711
4
5
поступак јавне
66.666

Међународни дан дет

По годинама:

2017-66.666
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.24 Услуге организације манифестације

12.500

15.000

423711

29.166

35.000

423911

набавке мале
вредности

2017

2017

6
2017

У складу са чл. 12, став 1, тачка 25. Статута Градске општине Савски венац. ГО Савски венац помаже развој различитих облика помоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима... У Стратегији
развоја социјалне заштите ГО Савски венац 2010-2016 у оквиру стратешких приоритета предвиђено је побољшање социјалног положаја и
свакодневног живота следећим циљним групама: Деца и млади, старија лица, особа са инвалидитетом, незапослена лица, избеглице, интерно
расељена лица, једнородитељске породице, породице са проблемима у функционисању, жртве насиља.... Тим поводом за горе наведену циљну
групу, као и за све грађане са територије ГО Савски венац, по први пут биће организован Пролећни фестивал на приобаљу у трајању од два дана,
очекује се присуство од око 250 суграђана (деце, младих и старијих суграђана).
Процењена вредност за наведену манифестацију није довољна, те ће се у сарадњи са потенцијалним донаторима обезбедити додатна средства.
Услуге организације
37.500
45.000
423711
8
9
10
поступак јавне
83.333

Међународни дан старих 1. октобар и месеца Међународни дан ста
дружења са сениорима
дружења са сениори

По годинама:

12.500

15.000

423711

33.333

40.000

423911

набавке мале
вредности

2017

2017

2017

2017-83.333
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.25 Услуге организације и реализације

манифестације "Међународни дан реке
Саве"

У складу са чл. 12, став 1, тачка 25. Статута Градске општине Савски венац. ГО Савски венац помаже развој различитих облика помоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима... У Стратегији
развоја социјалне заштите ГО Савски венац 2010-2016 у оквиру стратешких приоритета предвиђено је побољшање социјалног положаја и
свакодневног живота следећим циљним групама: Деца и млади, старија лица, особа са инвалидитетом, незапослена лица, избеглице, интерно
расељена лица, једнородитељске породице, породице са проблемима у функционисању, жртве насиља....
Процењена вредност за наведену манифестацију није довољна, те ће се у сарадњи са потенцијалним донаторима обезбедити додатна средства.
Услуге организације и
25.000
30.000
423599
4
5
6
поступак јавне
54.167

манифестације "Међу
Саве"

По годинама:

2017-54.167
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

16.667

20.000

421621

4.167

5.000

423711

8.333

10.000

426911

набавке мале
вредности

2017

2017

2017

ГО Савски венац од 2010. године, укључена је у Међународни програм манифестација обележавања Дана реке Саве, као тада једина градска
општина која је имала специфичну тематску локалну Акцију под називом "Савс у срцу", која је била посвећена заштити водних ресурса и реке Саве.
Општина је уз подршку надлежног Министарства имала прилике да организује и централну манифестацију за град Београд. Конституирана
едукативна акција са манифестацијом је програм са препоруком Савске комисије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Тема
акције: заштита водних ресурса. Циљна група: деца, одновне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за 250 учесника.
Време реализације јун месец. Акција "Сава у срцу" је одржива и има континуитет у реализацији на територији општине од 2007. године. Правни
основ у вези са надлежношћу Општине: Статут Градске општине Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13)
члан 12, тачка 12 Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - у складу са акционим планом за спровођење
Програма заштите животне средине на територији Београда - област приоритета: воде.
Процењена вредност је дефинисана на Комисији за екологију и то за следеће потребе: услуге анимације и интерактивна радионица за децу, закуп
брода, набавка воде за учеснике, материјал за радионице.
Страна 11 од 63
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1.2.26 Услуге организације и реализације годишњег
програма "Очување и заштита природних
добара"

Услуге организације и

25.000

30.000

423911

програма "Очување и
добара"

8.333

10.000

423711

33.333

40.000

423911

4.167

5.000

423711

70.833

По годинама:

2017-70.833
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.27 Услуге организације и реализације
Манифестације Дани Савског венца "Зелено едукативно рециклажно острво са
инфо пунктом и еко школом за све израсте"

54.167

Манифестације Дани
"Зелено едукативно р
инфо пунктом и еко ш
2017-54.167

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.28 Услуге реализације "Културно - туристичке

вредности

4

5

6

2017

2017

2017

Пројекат је обухваћен Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац у оквиру следећих области
приоритета: калитет вода, зелене површине, "Подизање нивоа свести, информисаности и учешћа јавности у процесу доношења одлука у области
животне средине", а у циљу континуираног рада на завоју еколошке свести код деце и младих и боравка деце у природном окружењу кроз
практично упознавање заштићених природних добара као и истраживања утицаја спољних фактора на степен угрожености појединих биљних и
животињских врста. Такође, планирано је упознавање деце са заштићеним природним добрима на Савском венцу и Београду као и одлазак у
заштићена подручја са успостављеним режимом заштите I, II и III степена и истраживачко научно образовне центре за заштиту природе, чиме се
осим стицања важних додатних знања поспешује и боравак у природи деце из урбане средине. Правни основ у вези са надлежношћу Општине:
Статут Општине Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12, тачка 12, Акциони план од значаја за
заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - у складу са акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на
територији Београда - област приоритета: квалитет вода, област приоритета: зелене површине, област приоритета "Подизање нивоа свести,
информисаности и учешћа јавности у процесу доношења одлука у области животне средине", циљ: развој еколошке свести.
Процењена вредност је дефинисана на Комисији за екологију и то за следеће потребе:куповина улазница за резервате, набавка воде за учеснике,
набавка сендвича за децу, набавка превоза за децу.
Услуге организације и
8.333
10.000
426911
3
4
5
поступак јавне

По годинама:
Разлог и оправданост набавке:

поступак јавне
набавке мале

33.333

40.000

423599

4.167

5.000

423711

6.667
1.667

8.000
2.000

423711
423419

набавке мале
вредности

2017

2017

2017

Манифестација Дани Савског венца - "Зелено едукативно рециклажно острво" са инфо пунктом и "Еко школом за све узрасте" подразумева
целодневну манифестацију са фокусом на тему рециклаже намењену деци, младима и грађанима са Савског венца. Планирани број учесника је
250, а период реализације април - мај. Период реализације организатор може накандно променити у зависности од временских прилика и других
услова потребних за организацију догађаја.
Процењена вредност је дефинисана на Комисији за екологију и то за следеће потребе: промотивни материјал, услуге радионица, вођење
проградам, сендвичи за волонтере, вода за учеснике и волонтере, штампање захвалница
Услуге реализације "К
108.333
130.000
423711
4
5
6
поступак јавне
108.333

набавке мале

бициклистичке туре на територији општине
Савски венац"

бициклистичке туре н
Савски венац"

Разлог и оправданост набавке:

Културно-туристичка бициклистичка тура подразумева обилазак културно-историјских споменика, природних и туристичких атракција и заштићених
културних добара повезујући различите туристичке зоне на територији Савског венац. Нова туристичка тура захтева ограничен број учесника (до
30 ученсика) који ће уз вођење туристичких водича имати прилику да посете и различите локације. У току године планиране су две различите пилот
туре, за које је претходно потребно прибавити све потребне сагласности надлежних органа и институција. Правни основ у вези са надлежношћу
Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08,18/10, 35/10, 33/13, 66/16) члан 12, тачка 17.
Процењена вредност је дефинисана на Комисији за туризам

-108.333

-130.000

423711

По годинама:

вредности

2017

2017

2017

2017-108.333

Начин утврђивања процењене вредности:

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише јер је престала потреба за овом услугом.

Страна 12 од 63

1.2.29 Услуге реализације "Међународно
туристичког догађаја са регатом - Трка

Услуге реализације "

125.000

150.000

423711

туристичког догађаја

-125.000

-150.000

423711

125.000

поступак јавне
набавке мале
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4

5

6

2017

2017

2017

вредности

змајевих чамаца"

змајевих чамаца"

Разлог и оправданост набавке:

У оквиру манифестације планирано је да се организује београдска Трка змајевих чамаца/Dragon boat фестивал на реци Сави. Специјалне чамце
покреће 1/-20 веслача у стандардном или 8-10 у малом чамцу плус кормилар и бубњар. Трке се одржавају на дистанцама од 200 до 2000м.
Резултат се постиже захваљујући напорима целе екипе, а не појединаца. Змај симболизује контролу над водом. У том контексту фестивасл "Трка
змајевих чамаца" одржава међународну традицију која се прославља већ више од 2.400 година. На манифестацији која ће бити одржана на реци
Сави, у такмичарском делу планирано је да учествује минимум шест тимова, а учесници манифестације су млади као и ученици из средњих школа,
представници из земаља у региону, представници "Dragon boat Federacije RS" и др. У оквиру дневне манифестације планирано је учешће око 150
учесника. Након манифестације учесницима је потребно обезбедити освежење и храну. Време реализације манифестације биће планирано у
складу са одговарајућим временским условима. Правни основ у вези са надлежношћу Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града
Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 66/16), члан 12, тачка 17.
Процењена вредност је утврђена Комисији за туризам.

По годинама:
2017-125.000

Начин утврђивања процењене вредности:

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише јер је престала потреба за овом услугом.

1.2.30 Услуге организације и реализације
Манифестације "Европска недеља
мобилности - Дан без аутомила"

Услуге организације и

8.333

10.000

423711

Манифестације "Евро
мобилности - Дан без

8.333

10.000

426911

25.000

30.000

421621

25.000

30.000

423599

16.667

20.000

423599

83.333

По годинама:

2017-83.333
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

1.2.31 Услуге организације и реализације Акције
"Најзелено"

1.2.32 Услуге снимања радова, израде и штампе

вредности

7

8

9

2017

2017

2017

Програмска активност обухваћена Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац,
подразумева радионице за децу у трајању од 16 до 22 септембра у оквиру Европксе недеље мобилности и организовање јавног догађаја 22.
септембра у ул. Топчидерски венац. Тема акције: алтернативна мобилност, мере за смањење аерозагађења и буке, безбедност у саобраћају,
климатске промене и др. Циљна група: деца, основне и средње школе, грађани. Програмске активности су планиране за 250 учесника. Правни
основ у вези са надлежношћу Општине: Статут ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда", бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) члан 12, тачка
12 Акциони план од значаја за заштиту животне средине на подручју ГО Савски венац - ускладу са акционим планом за спровођење Програма
заштите животне средине на територији Београа - област приоритета: "Подизање нивоа свести, информисаности и учешћа јавности у процесу
доношења одлука у области животне средине", област приоритета: квалитет ваздуха; област приоритета: бука и вибрације.
Процењена вредност је дефинисана на Комисији за екологију и то за следеће потребе: вода за децу и учеснике, материјал за радионице,
изнајмљивање кочије и понија за децу, услуге анимације, вођења програма са радионицама, услуга израде елабората саобраћајен сигнализације
Услуге организације и
10.000
12.000
423599
4
5
6
поступак јавне
49.167

"Најзелено"

По годинама:
2017-49.167

Начин утврђивања процењене вредности:

поступак јавне
набавке мале

37.500

45.000

426911

1.667

2.000

423419

набавке мале
вредности

2017

2017

Процењена вредност је утврђена на Комисији за екологију и то за следеће потребе: услуге стручног извештаја, теренски обилазак и предлог
најлепших зелених површина, ваучери за вртни и садни материјал, штампа захвалница.
Услуге снимања радо
33.333
40.000
423599
5
6
поступак јавне
33.333

набавке мале

каталога заизложбу л
обележавања Дана е

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Каталог се израђује за изложбу која ће с одржати у трећем кварталу у склопу манифестације "Дани европске баштине".
На основу искуства које поседује лице запослено у Одељењу за друштвене делатности, Одсек за културу, проистеклог из досдашњег обављања
сличних или сродних послова.

По годинама:

-40.000

423599

вредности

2017

7

каталога заизложбу ликовних дела у склопу
обележавања Дана европске баштине

-33.333

2017

2017

2017

2017-33.333

Измена број: 13; усвојена: 4.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Дана 21.9.2017. године одлучено је да се неће спроводити ова набавка, јер због рокова се не може стићи, договорено је да се снимање и каталог не ради.
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1.2.33 Уговор о делу за особу која ће извршавати

послове пројектног менаџера на пројекту
NewGenerationSkills

Уговор о делу за особ
1.551.000

561.000

887.658

423599

послове пројектног м

поступак јавне
набавке мале

вредности

NewGenerationSkills

По годинама:

2

2017

2

2017

6

2019

2017-561.000
2018-660.000
2019-330.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

За потребе реалиизације европског пројекта Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people
with new generation skills, акроним NewGenerationSkills, реф.бр. DTP-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је ангажовати Уговором о
делу једну особу која ће водити послове пројектног менаџера на проејкту у периоду од фебруара 2017. године до јуна 2019. године.
Процењена вредност ове услуге утврђена је ускладу са буџетом пројекта NewGenerationSkills, као и на основу претходних искустава у нaбавци ове
врсте услуге, за исте или сличне пoслове, који су спровођени на другим пројектима ГО Савски венац који су финансирани од стране Европске
уније. Процењена бруто вредност набавке је утврђена на основу коефицијента за Уговор о делу који износи 1,58227848. Укупна нето вредност
планирана за период од фебруара 2017. године до јуна 2019. године износи 1.551.000 рсд, док бруто вредност за исти период износи 2.454.114
рсд. Средства планирана у 2017. години износе 561.000 рсд нето вредности, односно 887.658 рсд бруто вредности. Средства планирана у 2018.
години износе 660.000 рсд нето вредности, односно 1.044.304 рсд бруто вредности. Средства планирана у 2019. години износе 330.000 рсд нето
вредности, односно 522.152 рсд бруто вредности.

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills, акроним NewGenerationSkills, реф.бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом.

1.2.34 Уговор о делу за особу која ће водити
финансијске, административне и
комуникационе послове на пројекту
NewGenerationSkills

Уговор о делу за особ
2.115.000

финансијске, админи

комуникационе посло
NewGenerationSkills

765.000

1.391.921

423599

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

2
2017

6
2019

По годинама:
2017-765.000
2018-900.000
2019-450.000

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

За потребе реалиизације европског пројекта Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young pepole
with new generation skills, акроним NewGenerationSkills, реф.бр. DTP-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је ангажовати Уговором о
делу једну особу која ће водити финансијске, административне и комуникационе послове на пројекту у периоду од фебруара 2017. године до јуна
2019. године.
Процењена вредност ове услуге утврђена је ускладу са буџетом пројекта NewGenerationSkills, као и на основу претходних искустава у набавци ове
врсте услуге, за исте или сличне послове, који су спровођени на другим пројектима ГО Савски венац који су финансирани од стране Европске
уније. Процењена бруто вредност набавке је утврђена на основу коефицијента за Уговор о делу који износи 1,819505095. Укупна вредност
планирана за период од фебруара 2017. године до јуна 2019. гоидне износи 2.115.000 рсд, док бруто вредност за исти период износи 3.848.253
рсд. Средства планирана у 2017. години износе 765.000 рсд нето вредности, односно 1.391.921 рсд бруто вредности. Средства планирана у 2018.
години износе 900.000 рсд нето вредности, односно 1.637.555 рсд бруто вредности. Средства планирана у 2019. години износе 450.000 рсд нето
вредности, односно 818.777 рсд бруто вредности.

Измена број: 1; усвојена: 14.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills, акроним NewGenerationSkills, реф.бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом.
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1.2.35 Услуга одржавања софтвера "Опис"

Услуга одржавања со
492.000

492.000

5.904.000

423291

По годинама:

објављивања

2017-492.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

преговарачки
поступак без

10

12

12

2017

2017

2018

позива за
подношење
понуда

Набавка се спроводи ради несметаног функционисања електронске обраде предмета како на Писарници, тако и у осталим Службама општинске
управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта и упоређивањем рачуна из претходног периода.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наручилац у раду Писарнице управе користи рачунарски програм: Општински информациони систем
ОпИС, који је добијен на основу Споразума о сарадњи између представника програма СЛГРП.
Увидом у Потврду о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права бр.2014/4069-А-2014/0145 од
28.08.2014.године издата од Завода за интелектуалну својину Републике Србије: утврђује се је да је SONECO д.о.о. из Београда ,ул.Алексе
Ненадовића бр.19-23, носилац ауторског права на рачунарском програму Општински информациони систем ОпИС, који је депоновао и унео у
евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права у Заводу за интелектуалну својину дана 25.08.2014.године, под редним бројем
5765, те из техничких разлога само овај понуђач може да испуни предметну набавку (Мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-3459/16 од
08.11.2016. године да је основана примена преговарачког поступка у 2016. години);

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се набавка

1.2.36 Одржавање програма за буџет,

рачуноводство, плате, основна средстава,
стамбени фонд и финансије

Одржавање програма
300.000

210.000

252.000

423291

рачуноводство, плате

стамбени фонд и фин

По годинама:

2017-210.000
2018-90.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

преговарачки
поступак без
објављивања
позива за
подношење
понуда

3
2017

4
2017

4
2018

Набавкa се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања одељења за финансије ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта као и на основу досадашње потрошње.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Набавку из разлога ауторских права може извршити само један понуђач NTE engeering.;

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се набавка

1.2.37 Израда пројектне документације за радове

Израда пројектне док
333.333

333.333

400.000

511451

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

којима се формира паркинг простор у Улици
Симе Лозанића бр.1

Симе Лозанића бр.1

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавку је потребно спровести из разлога извођења радова ради формирања површине за паркирање возила.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту.

којима се формира па

По годинама:

6
2017

2017-333.333

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због насталих потреба.
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10
2017

1.2.38 Израда пројектне документације за радове

Израда пројектне док
500.000

500.000

600.000

511451

којима се формира дечије игралиште у улици којима се формира де
Косте Главинића
Косте Главинића

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5

6

6

2017

2017

2017

2017-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи, јер је због извођења радова ради формирања површине за дечија игралишта, потребно изради техничку документацију.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци ове услуге.

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за израдом техничке документације ради извођења радова.

1.2.39 Израда пројектне документације за радове

Израда пројектне док
којима се формира дечије игралиште у улици којима се формира де
Ситничкој
Ситничкој
400.000

400.000

480.000

511451

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5
2017

6
2017

6
2017

2017-400.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи, јер је због извођења радова ради формирања површине за дечија игралишта, потребно изради техничку документацију.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци ове услуге.

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за израдом техничке документације ради извођења радова.

1.2.40 Израда идејног пројекта санације терена и

Израда идејног пројек

300.000

360.000

511451

формирање површине за потребе паркинг
места за возила ГО Савски венац

формирање површин
места за возила ГО С

-300.000

-360.000

511451

300.000

360.000

423599

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи, јер је због извођења радова ради формирања паркинга за службена возила, потребно изради техничку документацију.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци ове услуге.

300.000

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

7

7

7

2017

2017

2017

2017-300.000

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за израдом техничке документације ради извођења радова.
Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У предметном поступку се врши измена предмета набавке и апропријације на којој су планирана средства за реализацију. Уместо првобитно планирана услуга израде
пројектне документације за радове којима се формира паркинг за службена возила ГО Савски венац, потребно је израдити идејни пројекат санације терена и формирање површине за
потребе паркинг места за возила ГО Савски венац.
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1.2.41 Услуга припреме штампе и израде

штампаног промотивног материјала за
спортске дане у оквиру пројекта
"Sport4Ctizens"

Услуга припреме шта

86.000

66.000

66.000

423419

штампаног промотивн

поступак јавне
набавке мале

вредности

спортске дане у оквир
"Sport4Ctizens"

7

2017

8

2017

6

2018

По годинама:
2017-66.000
2018-20.000

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

У оквиру европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити
припрему штампе и штампање промотивног материјала (постери, лифлети, мајице, рол-ап и др.) за потребе реализације спортских дана
планираних пројектном апликацијом и буџетом пројекта, а у циљу постизања обавезне промоције и видљивости пројекта. Штампа потребног
материјала ће бити реализована у периоду од августа 2017. године до јуна 2018. године.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта "Sport4Ctizens", а на основу претходних
искустава у набавци ове врсте услуге, која је набављана и на другим пројектима ГО Савски венац.

Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План
набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном апликацијом и буџетом пројекта "Sport4Ctizens".

1.2.42 Уговор о делу за особу која ће извршавати
експертске послове на пројекту
"Sport4Ctizens"

Уговор о делу за особ

134.000

експертске послове н

"Sport4Ctizens"

По годинама:

100.000

181.950

423599

поступак јавне
набавке мале
вредности

7
2017

8
2017

6
2018

2017-100.000
2018-34.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

У оквиру европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је ангажовати
уговором о делу једну особу која ће извршавати експертске послове на пројекту у периоду од августа 2017. године до јуна 2018. године.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта "Sport4Ctizens", а на основу претходних
искустава у набавци ове врсте услуге, која је набављана и на другим пројектима ГО Савски венац.

Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План
набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном апликацијом и буџетом пројекта "Sport4Ctizens".
Услуге
организације два спортска догађаја у Услуге организације д
122.000
122.000
423599
7
8
1.2.43
поступак јавне
оквиру пројекта "Sport4Ctizens"
набавке мале
2017
2017
оквиру пројекта "Spor
244.000

По годинама:

5
2018

вредности

2017-122.000
2018-122.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка је финансирана из средстава донација међународних организација и ослобођена је плаћања пдв.
У оквиру европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити
организацију два спортска догађаја..
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта "Sport4Ctizens", а на основу претходних
искустава у набавци ове врсте услуге, која је набављана и на другим пројектима ГО Савски венац.

Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План
набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном апликацијом и буџетом пројекта "Sport4Ctizens".
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1.2.44 Израда пројектне документације за радове

Израда пројектне док
300.000

300.000

360.000

423599

којима се формира дечије игралиште у улици којима се формира де
Славка Ћурувије
Славка Ћурувије

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

7

7

7

2017

2017

2017

2017-300.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Потребно израдити пројектну документацију ради формирања дечијег игралишта у Улици Славка Ћурувије.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.

Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за овом услугом ради формирања дечијег игралишта у Улици Славка Ћурувије.

1.2.45 Услуге штампања разног материјала за

потребе општинске управе ГО Савски венац

Услуге штампања раз

1.416.666

583.333

700.000

423419

потребе општинске уп

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

9
2017

9
2017

9
2018

2017-583.333
2018-833.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи због утрошених средстава из претходног уговора, као и планираних акција и потреба у наредном периоду.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке.

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су средства по уговору који је закључен у спроведеном поступку утрошена, а потребе за овом услугом постоје и у наредном периоду.

1.2.46 Услуге каско осигурања возила ГО Савски
венац

Услуге каско осигура
190.476

венац

По годинама:

190.476

200.000

421512

поступак јавне
набавке мале
вредности

11
2017

12
2017

12
2018

2017-190.476
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се планира ради обезбеђивања годишњег каско осигурања за возила . Услуга омогућава наплату насталих непланираних штета на
возилима.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем тржишта путем
интернета.

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је накнадно одлучено да се настави са каско осигурањем возила FIAT 500 L, FIAT 500 L и FIAT PUNTO, као и да е каско осигурају
следећа возила из возног парка ГО Савски венац и то: FIAT PANDA, MITSUBISHI LANCER CITROEN C4. Са каксо осигурањем снижавамо трошкове лимарских радова у случају настанка
штете на возилима, ако и штете у случају крађе возила.
Услуге
омладинске задруге
Услуге омладинске за
416.667
500.000
423911
12
1
1.2.47
поступак јавне
2.500.000

По годинама:
2017-416.667

набавке мале
вредности

2017

2018

2018-2.083.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи јер постоји реална потреба за овом врстом услуге.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета услуге.

Измена број: 14; усвојена: 8.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су по уговору који је закључен за ову услугу истрошена средства, а због потреба за предметном услугом потребно је обезбедити
пружање ове услуге.

радови

56.259.402

Страна 18 од 63

410
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

1
2019

1.3.1 Радови у објектима основних школа на
територији ГО Савски венац

Радови у објектима о
6.666.666

6.666.666

8.000.000

425191

територији ГО Савски

По годинама:

отворени
поступак

5

6

12

2017

2017

2017

2017-6.666.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи у циљу одржавања у објектима основних школа на територији ГО Савски венац ради поправљања услова за рад у објектима.
Процењена вреднсот је утврђена на основу предмра и предрачуна за радове, а према захтевима корисника.

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се предмет набавке на основу закључка Комисиеј за инвестиције са 5. седнице одржане 11.04.2017. године, тако што се из предмета набавке брише Предшколск
еустанова Савски венац.

1.3.2 Хитне интервенције у објектима основних
школа на територији ГО Савски венац и
објектима Предшколске установе Савски
венац

Хитне интервенције у

2.916.666

1.666.666

2.000.000

425191

школа на територији

објектима Предшколс
венац

поступак јавне
набавке мале
вредности

2
2017

4
2017

4
2018

По годинама:
2017-1.666.666
2018-1.250.000

Разлог и оправданост набавке:

1.3.3

Набавка хитних интервенција у објектима основних школа и Предшколске установе Савски венац се спроводи ради отклањања кварова и
спречавања штете и отклањања исте уколико је дошло до ње.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена провером цена предметних радова на тржишту,а на основу искуства у извођењу референтних радова у
претходним годинама.
Извођење подополагачких радова у
Извођење подополаг
2.200.000
2.640.000
425119
3
4
поступак јавне
управним зградама Градске општине Савски управним зградама Г
2017
2017
набавке мале
венац
венац
вредности
2.200.000

6
2017

По годинама:

2017-2.200.000

1.3.4

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Извођење грађевинско - занатских радова у

Набавка се спроводи из разлога неопходности сређивања подова у управним зградама.
Процењена вредност је утврђена на основу постојећих предмера и предрачуна радова као и искуства у извођењу референтних радова.
Извођење грађевинск
3.333.333
4.000.000
511321
4
6
поступак јавне

/ на објекту управне зграде у Кнеза Милоша
47

/ на објекту управне з
47

3.333.333

-3.333.333

-4.000.000

511321

По годинама:

набавке мале
вредности

2017

2017

10
2017

2017-3.333.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи због неопходности сређивања поткровља и фасаде објекта.
Процењена вредност је утврђена на основу постојећих предмера и предрачуна радова као и искуства за извођење референтних радова.

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки из разлога одустанка од извођења грађевинско занатских радова на објекту у улици Кнеза Милоша бр. 47.

1.3.5 Извођење радова на поправкама спортских
терена у основним школама

Извођење радова на

1.666.666

2.000.000

425191

терена у основним ш

-1.314.666

-1.577.600

425191

352.000

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

5

5

6

2017

2017

2017

2017-352.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи из разлога неопходности поправки, како не би дошло до повређивања деце. Набавка је увршћена у Инвестициони програм
Граске општине Савски венац за 2017. годину.
Процењена врднсот је одређена након утврђивања оштећења или потребе да се поправи део или цео терен.

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се процењена вредност набавке.
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1.3.6 Претварање постојећих зелених површина у
дечја игралишта и простор за одрасле

Претварање постојећ

1.500.000

1.800.000

425191

дечја игралишта и пр

-250.000

-300.000

425191

1.250.000

По годинама:

отворени
поступак

2

4

12

2017

2017

2017

2017-1.250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Уређење површине у функционални простор на локацијама у улицама Косте Главинића, Ситничкој итд. Набавка је увршћена у Инвестициони
програм Граске општине Савски венац за 2017. годину.
Процењена вредност је утврђена након израде техничке документације.

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши из разлога исправке техничке грешке у уносу износу процењене вредности.

1.3.7 Извођење радова на поправкама постојећих

Извођење радова на
500.000

500.000

600.000

425191

отворени
поступак

2

4

12

2017

2017

2017

дечјих игралишта

дечјих игралишта

Разлог и оправданост набавке:

Неопходност поправки на справама и мобилијару како не би дошло до повређивања деце. Игралишта у улицама Савска, Облаковска, малешко
брдо итд.
Након утврђивања оштећења или потребе да се поправи део или цело игралиште.
Поправка постојећег
3.000.000
3.600.000
425191
9
10
11
отворени

По годинама:
2017-500.000

Начин утврђивања процењене вредности:

1.3.8 Поправка постојећег мобилијара и уређење

3.000.000

поступак

слободне површине на углу улица Алексе
Бачванског и Младена Стојановића

слободне површине н
Бачванског и Младен

Разлог и оправданост набавке:

Неопходност сређивања површине у естетском и функционалном смислу - грађевински радови, радови на зеленилу, радови из области комуналне
делатности.
Процењена вредност је утврђена на основу Техничке документације са предмером и предрачуном радова.

По годинама:

-500.000

-600.000

425191

500.000

600.000

425191

2017

2017

2017

2017-3.000.000

Начин утврђивања процењене вредности:

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се врши из разлога исправке техничке грешке у уносу износу процењене вредности.
Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Изменама Плана набавки је обуваћена измена процењене вредности набавке, јер се након обиласка терена и сумирања радова и обима посла дошло до сазнања да је
потребно повећати палнирану вредност радова.

1.3.9

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У предметном поступку се мења предмет набавке ради усклађивања са Одлуком о комуналном реду. Првобитно планирани предмет набавке Извођење радова на зеленој
површини на углу ул. Алексе Бачванског и Младена Стојановића се мења да гласи: Поправка постојећег мобилијара и уређење слободне површине на углу улица Алексе Бачванског и
Младена Стојановића.
Текуће одржавање МЗ "Топчидерско брдо Текуће одржавање М
7.386.323
8.863.588
425119
5
5
9
отворени
Сењак" на територији Градске општине
2017
2017
2017
поступак
Сењак" на територији
Савски венац
Савски венац
7.386.323

По годинама:

2017-7.386.323
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавку је потребно спровести због потребе за сређивањем простора месних заједница.
Процењена вредност је утврђена на основу израђених предмера и предрачуна.

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због потреба сређивања простора месних заједница.
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1.3.10 Текуће одржавање МЗ "Слободан Пенезић

Текуће одржавање М
2.256.415

2.256.415

2.707.698

отворени
поступак

425119

Крцун" на територији Градске општине
Савски венац

Савски венац

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи због потреба сређивања простора месних заједница.
Процењена вреднсот је утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна радова.

Крцун" на територији

5

5

9

2017

2017

2017

9
2017

9
2017

10
2017

По годинама:
2017-2.256.415

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због потреба сређивања простора месних заједница.

1.3.11 Извођење радова на поправкама спортских

терена у основним школама и предшколској
установи на територији ГО Савски венац

Извођење радова на
1.314.666

1.314.666

1.577.600

425191

терена у основним ш

установи на територи

По годинама:

поступак јавне
набавке мале
вредности

2017-1.314.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи из разлога дотрајалости кошаркашких табли и кошева, као и спортских трибина на спортским теренима у оснонвим школама.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке и истраживањем цена на тржишту.

Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавке јер се јавила потреба за поправку спортских кошева и трибина.

1.3.12 Текуће поправке и одржавање зграда ГО
Савски венац

Текуће поправке и од
10.711.666

5.711.666

6.854.000

425119

Савски венац

По годинама:

отворени
поступак

8

9

9

2017

2017

2018

2017-5.711.666
2018-5.000.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи због указане потребе за текућим поправкама и одржавањем зграда ГО Савски венац.
Процењена вредснот је утврђена испитивањем цена на тржишту за потребне врсте радова и након сагледавања потребних количина.
тип набавке: оквирни споразум;

Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је важећи уговор престао да важи, јер су потрошена средства из наведеног уговора.

1.3.13 Уређење површине за постављање

комуналних објеката, опреме и мобилијара

Уређење површине з
8.300.000

8.300.000

9.960.000

425191

комуналних објеката,
за игру и рекреацију и друге урбане опреме и за игру и рекреацију и

мобилијара (дечје игралиште) у ул. Косте
Главнића на КП 11102/1 КО Савски венац

отворени
поступак

9
2017

10
2017

мобилијара (дечје иг
Главнића на КП 1110

По годинама:
2017-8.300.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради уређења слободне површине за потребе рекреације и игре.
Процењена вредност је утврђена на основу израђене техничке документације.

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су се јавиле потребе за уређење површине.
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11
2017

1.3.14 Уређење површине за постављање

комуналних објеката, опреме и мобилијара
за игру и рекреацију и друге урбане опреме и

мобилијара (дечје игралиште) у ул. Славка
Ћурувије на КП 21511/30 КО Савски венац.

Уређење површине з
5.200.000

5.200.000

6.240.000

425191

комуналних објеката,
за игру и рекреацију и

отворени
поступак

9

10

11

2017

2017

2017

9
2017

10
2017

11
2017

9
2017

10
2017

11
2017

мобилијара (дечје иг
Ћурувије на КП 21511

По годинама:
2017-5.200.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради уређења слободне површине за потребе рекреације и игре.
Процењена вредност је утврђена на основу израђене техничке документације.

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су се јавиле потребе за уређење површине.

1.3.15 Уређење површине за постављање

комуналних објеката, опреме и мобилијара
за игру и рекреацију и друге урбане опреме и

Уређење површине з
2.705.000

2.705.000

3.246.000

425191

комуналних објеката,
за игру и рекреацију и

отворени
поступак

мобилијара (дечје игралиште) у ул. Ситничка мобилијара (дечје иг
на КП 10813/1 КО Савски венац
на КП 10813/1 КО Са

По годинама:
2017-2.705.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради уређења слободне површине за потребе рекреације и игре.
Процењена вредност је утврђена на основу израђене техничке документације.

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су се јавиле потребе за уређење површине.

1.3.16 Уређење површине за постављање

комуналних објеката, жардињере и друге
посуде за биљне засаде, клупе и слични

Уређење површине з
1.500.000

1.500.000

1.800.000

425191

комуналних објеката,
посуде за биљне заса

отворени
поступак

објекти намењени седењу, корпе за отпатке и објекти намењени сед
ђубријере и друге урбане опреме и
ђубријере и друге ур
мобилијара на катастарској парцели 20576/2 мобилијара на катаст
КО Савски венац
КО Савски венац

По годинама:
2017-1.500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради уређења слободне површине за потребе рекреације и игре.
Процењена вредност је утврђена на основу израђене техничке документације.

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су се јавиле потребе за уређење површине.
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Набавке на које се Закон не примењује
Рб

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а (укупна,
по годинама)

Укупно

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

55.556

66.667

Основ за
изузеће

Конто/позиција

Оквирни датум
покретања

закључења

извршења

поступка

уговора

уговора

10

11

11

2017

2017

2018

28.259.855
2017

22.953.020

2018
2019

4.571.785
735.050

добра
2.1.1

Планирана средства у буџету/фин.плану

7.6107.6.1110.111
Потрошни материјал за потребе домара

Потрошни материјал

333.333

426911

39.2.

По годинама:
2017-55.556
2018-277.777
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.1.2

Остале напомене:
Набавка ХТЗ опреме за потребе домара

Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања бољег функционисања рада, а односи се на ситне поправке у управним зградама ГО Савски венац.
Планира се и замена обичних сијалица са лед сијалицама (уштеда потрошње ел. Енергије, дужи век трајања сијалица, смањени трошкови
одржавања, боља видљивост и друго)
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка ХТЗ опреме
17.500
21.000
426124
5
5
5
39.2.
17.500

По годинама:

2017

2017

2017

2017-17.500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.1.3

Остале напомене:
Потрошни материјал за возила из возног
парка ГО Савски венац

Набавка се спроводи у циљу заштите на раду и услова у којима домар обавља одређене послове.
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Потрошни материјал
66.667
80.000
426912
2
2
2
39.2.
320.000

парка ГО Савски вена

По годинама:
2017-253.333

-66.667

-80.000

426912

253.333

304.000

426911

2017

2017

2018

2018-66.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се палнира ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка ГО Савски венац, летњих и зимских гума, обавезне додатне опреме,
ауто козметике, комплета сијалица, моторног уља, антифриза и другог ситног потрошног материјала.
Процењена вредност утврђена је од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Мења се процењена вредност јер је накандним прегледом утврђено да су за ову набавку потребна мања средства од претходно планираних средстава.
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2.1.4 Набавка тепиха за управну зграду ГО Савски
венац

Набавка тепиха за уп
250.000

250.000

300.000

512211

39.2.
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2

2

2

2017

2017

2017

венац

По годинама:
2017-250.000

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.5 Набавка врећа од 120 л од еколошки
неутралног полиетилена

Набавка се спроводи ради покривања газећег слоја у ходницима управне зграде.
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка врећа од 120
6.125
7.350
426911
3
3
4
39.2.
2017
2017
2017
неутралног полиетил
6.125

По годинама:

2017-6.125
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.1.6 Набавка посуда за рециклажу папира

Набавка се спроводи ради адекватног сакупљања и одвијања процеса рециклаже у управној згради у Кнеза Милоша 69. Неопходна је набака 150
врећа од еколошки неутралног полетилена од 120 л за потребе рециклаже на годишњем нивоу.
Процењена вредност од 7350 динара за набавку врећа од 120 л од еколошки неутралног полиетилена, 150 комада за потребе на годишњем нивоу,
дефинисана је на Комисији за екологију.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка посуда за ре
29.166
35.000
426911
10
10
10
39.2.
92.500

По годинама:

63.334

76.000

426911

2017

2017

2017

2017-92.500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради примарног одвајања секундарних сировима у складу са Законима и Правилницима који регулишу ову област. Односи се
на сакупљање и одвијање процеса рециклаже у управној згради Кнеза Милоша бр. 69.
Процењена вредност је утврђена истраживањем путем интернета и информација са интернет страница других привредних друштава.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У предметном поступку се повећава процењена вредност набавке ради поставке додатних рециклажних посуда за папир у зградама Кнеза Милоша бр. 69, Кнеза Милоша
бр. 99 и Кнеза Милоша бр. 99.

2.1.7 Набавка кутије и тубе зе плакету и признање Набавка кутије и тубе
за доделу књижевне награде Исидора
Секулић

8.000

за доделу књижевне

8.000

9.600

423911

39.2.

Секулић

4
2017

4
2017

5
2017

По годинама:
2017-8.000
Разлог и оправданост набавке:

2.1.8

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка материјала и ситног инвентара за
одржавање хигијене у зградама управе
Градске општине Савски венац

У оквиру сталне манифестације ГО Савски венац из области културе биће додељена "Књижевна награда Исидора Секулић", те је потребно
извршити набавку 3 тубе и 3 кутије за плакету и признање за доделу књижевне награде Исидора Секулић
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту за потребан број туба и кутија.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка материјала и
291.666
350.000
426811
3
4
4
39.2.
2017
2017
2018
одржавање хигијене у
Градске општине Сав
480.000

По годинама:
2017-291.667
2018-188.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради обезбеђивања редовних хигијенских потреба запослених у управним зградама општинске управе.
Процењена вредсот је утврђена на основу испитивања тржишта и потрошње из претходног периода.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.1.9

Резервни делови за рачунаре и сервере

Резервни делови за р

499.000

499.000

598.800

426912

39.2.

По годинама:

4

4

12

2017

2017

2017

2017-499.000

2.1.10

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка школске опреме (ранчеви) који су
поклон за ученике приликом поласка у први
разред основних школа са територије ГО
Савски венац

Набавка се спроводи ради обезбеђења нормалног функционисања постојеће рачунарске опреме у свим зградама Општинске управе.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту за процењену оквирну количину и каркатеристике резервних делова.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка школске опр
500.000
600.000
423712
7
8
39.2.
2017
2017
поклон за ученике пр
разред основних шко
Савски венац
500.000

8
2017

По годинама:
2017-500.000
Разлог и оправданост набавке:

2.1.11

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Софтвер за евиденцију радног времена са
пратећом опремом

Одлуком о начину финансирања надлежности из облати школства и додатних права корисника из средства буџета ГО Савски венац бр. 06-123.4/2015-и-01 од 30.06.2015. г. Чл. 10 став 1 тач. 1 као и чл. 12. и 13. предвиђено је да ГО Савски венац на почетку сваке године додељује школску
опрему (ранчеве) који су поклон за ученике приликом поласка у први разред основних школа са територије ГО Савски венац.
Испитивањем претхдних искустава у набавци овог предмета набавке.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Софтвер за евиденци
200.000
240.000
515192
2
2
2
39.2.
2017
2017
2017
пратећом опремом

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Лиценце за системски и разни апликативни
софтвер

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања система за евиденцију радног времена ГО Савски венац
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Лиценце за системск
497.000
596.400
515192
2
3
39.2.
2017
2017
софтвер

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Набавка 30 годишњих лиценци софтвера за
електронско праћење прописа

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања рачунарског система и обезбеђивања регулисања трошкова ауторских права
произвођача софтвера ГО Савски веанц. У набавци су следеће лиценце: Microsoft Office Home & Business 2016 kom. 15, Microsoft Windows 10 Pro
kom. 5, DameWare Mini Remote Contol kom. 1.
Процењена вредснот је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка 30 годишњих
175.000
210.000
515192
7
7
7
39.2.
2017
2017
2018
електронско праћење

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради електронског праћења законских прописа од стране запсолених у Општинској управи.
Процењена вредност утврђена је испитивањем тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

200.000

По годинама:

2017-200.000

2.1.12

497.000

По годинама:

3
2017

2017-497.000

2.1.13

175.000

По годинама:

2017-175.000
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2.1.14 Набавка лиценце за електронска издања

Набавка лиценце за е

103.333

Службеног гласника РС

Службеног гласника Р

103.333

124.000

515192

7.1.1)

По годинама:

2

2

2

2017

2017

2017

2017-103.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради лакшег приступа и веће доступности објављених закона, других прописа и аката Републике Србије и Европске уније, и
огласа, неопходних за рад запослених који припремају акта за Председницу, Веће и Скупштину Градске оптшине Савски венац и њихова радна
тела.
Процењена вредност ове набавке, утврђена је у складу са подацима на интернет страници понуђача.
Образложење основаности: Искључиво право на обављање делатности која је предмет набавке.;
Стручна литература з
8.000
9.600
426311
3
3
12
39.2.
2017
2017
2017
грађевинске и комуна

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.15 Стручна литература за потрбе Одељења за
грађевинске и комуналне послове

8.000

По годинама:

2017-8.000
Разлог и оправданост набавке:

Одељење има потребу за набавком 4 комада Закона о општем управном поступку. Закон је потребан, обзиром да ступа на снагу јуна 2017. године,
а представља закон који се свакодневно примењује у решавању по захтевима странака.
Процењена вредност утврђена је испитивањем цена на релевантном тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка стручне лите
49.500
59.400
426311
3
3
12
39.2.
2017
2017
2017
потребе запослених у
финансије

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.16 Набавка стручне литературе за редовне
потребе запослених у Одељењу за
финансије

49.500

По годинама:
2017-49.500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.17 Набавка стручних часописа из области
информатике

Набавка се спроводи ради праћења прописа
Процењена вредност је утвђена испитивањем тржишта и процене вредности утврђене на бази претходне године.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка стручних час
8.333
10.000
426311
2
2
39.2.
2017
2017
информатике

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.18 Стручна литература за потребе запослених у
Одељењу за имовинско-правне и стамбене
послове

Набавка се спроводи ради праћења нових технолошких достигнућа у оквиру ИТ индустрије од стране запослених у ИТ сектору.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Стручна литература з
60.000
72.000
426311
2
2
39.2.
2017
2017
Одељењу за имовин
послове

8.333

По годинама:

12
2017

2017-8.333

70.000

По годинама:
2017-60.000
2018-10.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи из разлога ступања на снагу нових закона.
Процењена вредност је утврђена на основу понуде потенцијалних добављача.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2
2018

2.1.19 Набавка стручне литературе за област

Набавка стручне лите

60.000

јавних набавки

60.000

72.000

426311

јавних набавки

39.2.

По годинама:

2

2

12

2017

2017

2017

2017-60.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.20 Набавка стручне литературе за потребе
Правобранилаштва ГО Савски венац

Неопходно је обезбедити средства за набавку нових Закона са коментаром и литературе са стручним мишљењима и примерима из праксе.
Процењена вредснот је утврђена испитивањем цена литературе на релевантном тржишту, путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка стручне лите
50.000
60.000
426311
2
3
12
39.2.
2017
2017
2017
Правобранилаштва Г
50.000

По годинама:

2017-50.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи из разлога неопходности да Правобранилаштво има у физичком облику законе са коментарима, посебно имајући у виду да су
многи Закони промењени.
Процењена вредснот је одређена на основу искуства из претходних година и провером цена стручне литературе на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка заштитне од
240.000
288.000
426121
3
4
5
39.2.
2017
2017
2017
запослене у Одељењ
Одсек за послове пис

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.21 Набавка заштитне одеће и обуће за
запослене у Одељењу за општу управу,
Одсек за послове писарнице

240.000

По годинама:
2017-240.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.22 Набавка полица за Архиву у Кнеза Милоша
69

Поступање по Правилнику о службеној, заштитној и радној одећи и обући запослених у ГО Савски венац
Процењена вредност је утврђена на основу потребних количина и истраживања тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка полица за А
22.000
26.400
512211
2
2
39.2.
2017
2017
69
22.000

По годинама:

2
2017

2017-22.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.23 Набавка грађевинског материјала за потребе
становања интерно расељених лица

Поступање по Налогу предузећа за противпожарну заштиту.
Истраживање тржишта путем интернета, искуство из набавки из претходних година.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка грађевинско
450.000
540.000
472811
3
5
39.2.
150.000

становања интерно р

По годинама:

-300.000

-360.000

472811

2017

2017

6
2017

2017-150.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Градска општина Савски венац учествовала је у јавном позиву за доделу средстава ради помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и
додатне помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом породицама интерно
расељених лица на својој територији. Одлуком Комесара Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије општини су додељена средства
у износу од 3.591.000 динара. Дана 16.5.2016. године потписан је Уговор о сарадњи између Комесеријата и Општине.
Након потписивања уговора формирана је Комисија, усвојен Правилник о избору крајњих корисника и раду Комисије, расписан је конкурс за
кориснике. Комисија је излазила на терен и проценила вредност у односу на потребне количине и цене на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Првобитно је палнирана набавка пакета грађевинског материјала за 3 корисника по 180.000 динара са ПДВ. Након спровођења јавног конкурса само један корисник је
испуњавао предвиђене услове. Из тих разлога је потребно смањити процењену вредност на 150.000 динара без ПДВ.
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2.1.24 Набавка кондиторских производа за

манифестацију "Парк отвореног срца"

Набавка кондиторски
500.000

500.000

600.000

423711

манифестацију "Парк

39.2.

По годинама:

12

12

1

2017

2017

2018

2017-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за ГО Савски венац.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена на основу претходног искуства.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
370.000
444.000
421222
2
2
2.1.25 Набавка угља и дрва за потребе котларнице Набавка угља и дрва
39.2.
у управној згради Градске општине Савски
2017
2017
у управној згради Гра
45.454
50.000
421223
венац у Кнеза Милоша 99
венац у Кнеза Милош
498.787

2
2018

По годинама:

2017-415.454
2018-83.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.1.26 Набавка поклон књига за становнице
општине Савски венац ради обележавања
празника 8. Март - Дан жена

Набавка се планира у циљу обезбеђивања грејања просторија у управној згради ГО Савски венац у Кнеза Милоша 99.
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту, на основу досадашње потрошње и
потреба 25 тона каменог угља и 5м3 дрва.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка поклон књиг
333.333
400.000
423712
2
2
3
39.2.
2017
2017
2017
општине Савски вена
празника 8. Март - Да
333.333

По годинама:
2017-333.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради набавке пригодних поклона - књига за становнице Општине Савски венац поводом обележавања празника 8. Март - Дан
жена.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта предметних добара, а имајући у виду укупан број књига који ће се поделити.
Образложење основаности: Укупна процењена вреднсот истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Поводом обележавања празника 8. Март - Дан жена, накнадно је одлучено да се обави подела пригодних поклона (књига) становницама Општине Савски венац, те да би
овај догађај био реализован, неопходно је набавку уврстити у План набавки за 2017. годину.

2.1.27 Набавка опреме и софтвера за попис

Набавка опреме и со
140.000

140.000

168.000

515111

39.2.

9
2017

10
2017

основних средстава бар технологијом

основних средстава б

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради ефикаснијег пописа као и боље евиденције основних средстава.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вреднoст истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

По годинама:

2017-140.000

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се набавка.
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11
2017

2.1.28 Набавка лиценце за апликативни софтвер за

антивирусну заштиту за сервер и рачунаре

Набавка лиценце за а

250.000

250.000

300.000

515192

антивирусну заштиту

39.2.

По годинама:

10

11

11

2017

2017

2017

2017-250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради антивирусне заштите електроснких података и оперативних система у општинској управи.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вреднoст истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се набавка

2.1.29 Набавка фотоапарата

Набавка фотоапарат
10.000

10.000

12.000

512242

39.2.

По годинама:

3

3

12

2017

2017

2017

2017-10.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Имајући у виду да службена лица Одељења за грађевинске послове, излазе на терен ради премеравања објеката станова и др, као и
евидентирања и утврђивања положаја објеката и станова, потребно је набавити један фотоапарат.
Процењена вредност је утврђена на основу упоређивања цена преко интернета код потенцијалних понуђача.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 3; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Трошак за ову набавку је планиран у Финансијском плану, али је изостављен из Плана набавки.

2.1.30 Израда и монтажа огласне витрине у згради
Управе ГО Савски венац у Улици Кнеза
Милоша бр. 69

Израда и монтажа огл

80.000

80.000

96.000

512211

Управе ГО Савски ве

39.2.

Милоша бр. 69

4
2017

4
2017

5
2017

По годинама:
2017-80.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи из ралога што је неопходно обавештавање о актима ГО Савски венац и њиховог објављивања преам важећем Закону.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки из следећег разлога - постојећи орман - огласна табла у згради управе ГО Савски венац у Кнеза Милоша бр. 69 није функционалан и
потребна је замена.

2.1.31 Потрошни материјал за скутер - мопед

Потрошни материјал
80.000

80.000

96.000

426911

39.2.

По годинама:

5

5

12

2017

2017

2017

2017-80.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка сепланира ради обезбеђивања текућег функционисања моторног возила скутер - мопед ГО Савски венац, набавке гума, обавезне додатне
опреме, заштитне опреме, комплета сијалица, моторног уља и другог ситног потрошног материјала.
Процењена вредснот је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Приликом израде Плана набавки за 2017. годину није планирана набавка потрошног материјала, додатне, обавезне и заштитне опреме за скутер - мопед. Накнадним
прегледом утврђена је неопходност набавке дотрајале опреме за сигурно и безебдно коришћење скутера у градском саобраћају, а по утврђеним законксим регулативама и нормама.

Страна 29 од 63

421
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

2.1.32 Набавка опреме за домаћинство

Набавка опреме за д
125.000

125.000

150.000

512251

39.2.

По годинама:

5

6

6

2017

2017

2017

5
2017

12
2017

2017-125.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради бољих услова рада бифеа ОУ.
Процењена вредснот је утврђена на основу реалних потреба и испитивања тржишта.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због насталих потреба.

2.1.33 Набавка цвећа и зеленила за потребе ГО
Савски венац

Набавка цвећа и зеле
166.667

166.667

200.000

426131

Савски венац

39.2.

По годинама:

5
2017

2017-166.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради улепшавања простора и просторија - канцеларија зграде Управе ГО Савски венац и осталих потреба за цвећем.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту имајући у виду количину потребе зеленила и цвећа.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавак се додаје у План набавки јер се јавила потреба за набавком зеленила и цвећа.

2.1.34 Набавка ситног инвентара за потребе ГО
Савски венац

Набавка ситног инвен
115.000

115.000

138.000

426913

Савски венац

39.2.

По годинама:

8
2017

8
2017

9
2017

2017-115.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Потребно је набвити ситан инвентар по техничкој спецификацији, како би се могли услужити запослени и посетиоци.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због потрошње (лома) и дотрајалости ситног инвентара.

2.1.35 Набавка спортске опреме и реквизита за
спортске дане у оквиру пројекта
"Sport4Citizens"

Набавка спортске опр
134.200

спортске дане у оквир

134.200

134.200

426911

39.2.

"Sport4Citizens"

7
2017

8
2017

8
2017

По годинама:
2017-134.200
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је набавити
спортску опрему и реквизите (вијаче, лопте, чуњеве, хулахоп, струњаче и др.) за потребе реализације спортских дана планираних пројектном
апликацијом и буџетом пројекта. Набавка потребне опреме ће бити реализована у периоду од августа 2017. године до септембра 2017. године.
Процењена вредност набавке утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта "Sport4Ctizens", а на основу претходних искустава у
набавци овог предмета набавке, која је набављана и на другим пројектима ГО Савски венац.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План
набавки овом набавком. Ова услуга је планирана пројектном апликацијом и буџетом пројекта "Sport4Ctizens".
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2.1.36 Набавка наградног ваучера за куповину
вртног и садног материјала

Набавка наградног ва

37.500

37.500

45.000

426131

вртног и садног матер

39.2.

По годинама:

10

10

10

2017

2017

2017

2017-37.500
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Циљ доделе ваучера за куповину зеленила најуспешнијим учесницима након добијених резултата годишње Акције "најзелено" је изградња
позитивног односа према зеленилу и очувању околине код грађана, која их мотивише у позизтивној конкуренцији за избор најлепших зелених
простора у њиховом окружењу. Претходно поменута активност обухваћена је у оквиру Акционог плана од значаја за заштиту животне средине на
територији Градске општине Савски венац и приоритетне области ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ.
Процењена вредност је утврђена испитивањем тржишта путем интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност набавки истоврсних добара на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Накнадно се јавила потреба за набавком ваучера за куповину зеленила за потребе награђивања најлепших зелених површина након добијених резултата у оквиру
годишње Акције "Најзелено". Понуђена вредност добара за појединачни ваучер представља вредност за коју доносилац ваучера може да преузме робу у расаднику понуђача. Ваучере
треба искористити у расаднику понуђача до 30.6.2018. године.

2.1.37 Набавка опреме за јавну безебдност -

подршка руковођења у ванредним
ситуацијама на територији ГО Савски венац

Набавка опреме за ја
495.000

495.000

594.000

512811

подршка руковођења

39.2.

ситуацијама на терит

11
2017

12
2017

12
2017

По годинама:
2017-495.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка телекомуникационе опреме за подршку руковођења у ванредним ситуацијама на територији ГО Савски венац. Ручне радио станице,
комада четири (4), у систему "ТЕТРА" МУП-а Србије са резервном батеријом, пуњачрм и футролом за ношење. Опрема се набавља ради
обезбеђења непрекидности руковођења штабом за ванредне ситуације у кризним и ванредним ситуацијама на територији ГО Савски венац. Закон
о ванредним ситуацијама "Службени гласник РС" 111/2009, 92/2011 и 93/2012. Акт кабинета градоначелника, Одељења за псолове ОДбране и
Ванредних ситуација XXIV Број: 020-1367/2016 одређен је број и тип радио станица.
Процењена вредснот је утврђена истраживањем тржишта путем интернета и испитивањем искустава других наручилаца.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су накнадно обезбеђена средства Одлуком о ребалансу буџета ГО Савски венац за 2017. годину.

2.1.38 Израда и монтажа табле од ростфраја и

застава са јарболима ради обележавања
зграда ГО Савски венац

Израда и монтажа та
155.000

застава са јарболима

155.000

186.000

426911

39.2.

зграда ГО Савски вен

10
2017

11
2017

По годинама:
2017-155.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи због потребе обележавања зграда по важећем закону.
Процењена вреднсот је утврђена истраживањем цена на тржишту у односу на карактеристике и количине потребне опреме.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због потребе да се зграда ГО Савски венац у Кнеза Милоша бр. 47 обележи према важећем закону. За зграде у Кнеза Милоша бр. 69 и
99. потребна је замена постојећих застава због дотрајалости као и јарбола.
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11
2017

2.1.39 Набавка електронске опреме

Набавка електронске
350.000

350.000

420.000

512241

39.2.

По годинама:

11

11

12

2017

2017

2017

2017-350.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи из разлога реалне потребе наручиоца за предметном набавком.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке и истраживањем тржишта путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су средства накнадно обезбеђена у Финансијском плану.

услуге

2021.349.418.744.244

2.2.1 Услуге одржавања механике и електрике за
возила из возног парка ГО Савски венац

Услуге одржавања ме

170.139

204.167

425212

возила из возног парк

-170.139

-204.167

425212

370.139

444.167

425291

491.666

По годинама:

2017-370.139

39.2.

5

6

6

2017

2017

2018

2018-121.527
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.2

Набавка се планира ради обезбеђивања функционисања возног парка, порпавке возила у случају настанка квара на возилима и текућег
сервисирања и одржавања возног парка
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Измена се односи на повећање процењене вредности набавке, из разлога неопходности поправке аутомобила марке CITROEN C4, с обзиром да је одлучено да неће бити
продат, већ остаје у власништву Градске општине.
Услуге одржавања лимарије за возила из
Услуге одржавања ли
208.333
250.000
425213
2
2
2
39.2.
возног парка ГО Савски венац

480.000

возног парка ГО Савс

По годинама:

230.000

276.000

425213

2017

2017

2018

2017-438.333
2018-41.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се палнира ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка, поправке возила у случају настанка штете.
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У предметном псотупку се врши повећање процењене вредности набавке, јер је након контроле, која се врши на кварталном нивоу, примећено је знатно веће оштећење
на лимарији возила из возног парка ГО Савски венац, у односу на прву процену, која је рађена у јануару 2017. године.
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2.2.3 Услуге прања возила из возног парка ГО
Савски венац

Услуге прања возила

141.667

170.000

425291

Савски венац

-141.667

-170.000

425291

53.472

64.167

425219

91.667

По годинама:
2017-53.472

39.2.

5

6

6

2017

2017

2018

2018-38.195
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.4

Набавка се спроводи ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка ГО Савски венац и одржавања чистоће возила.
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Првобитним Планом набавки је била предвиђена обједињена набавка вулканизерских услуга и услуг апрања возила, за коју је накандно утврђено да је треба раздвојити и
направити две одвојене набавке, јер више нијемогуће да један понуђач, чије је седиште у близини општине, пруже обе услуге.
Услуге одржавања сервиса скутера
Услуге одржавања с
35.000
42.000
425291
4
4
39.2.
35.000

По годинама:

2017

2017

10
2017

2017-35.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.5

Одржавање и редовно сервисирање скутера где спада замена уља и филтера, свећица, погонског каиша, пакни, кочница, карика и цилиндра.
Процењена вредност утврђена је од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге редовног годишњег техничког сервиса Услуге редовног годи
100.000
120.000
423911
2
2
2
39.2.
за службена возила FIAT 500L
2017
2017
2017
за службена возила
100.000

По годинама:

2017-100.000
Разлог и оправданост набавке:

2.2.6

Набавка се планира из разлога неопходности вршења редовног годишњег техничког сервиса возила у овлашћеном сервису за возила марке FIAT,
јер се возила налазе у важећем уговору о лизингу. Сервисирају се два возила марке FIAT 500L.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредснот је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Технички преглед возила, мотоцикла Технички преглед воз
20.000
24.000
423911
2
2
12
39.2.
скутера и прикључног возила из возног парка
2017
2017
2017
скутера и прикључног
ГО Савски венац за потребе продужења
ГО Савски венац за
регистрације
регистрације
20.000

По годинама:
2017-20.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи у циљу вршења обавезног техничког прегледа, ради регистрације возила ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.7

Услуге одржавања и ремонта котларнице у

управној згради ГО Савски венац у Кнеза
Милоша 99

Услуге одржавања и
100.000

100.000

120.000

425119

управној згради ГО С

39.2.

Милоша 99

8

2017

8

2017

8

2017

По годинама:
2017-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.8

Планира се у циљу обезбеђивања сервиса и ремонта котларнице у управној згради ГО Савски венац у Кнеза Милоша 99.
Процењена вредност је утврђена од стране Одељења за пројекте развоја испитивањем цена на тржишту и на основу досадашње потрошње и
потреба.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге механичког чишћења пламено димне Услуге механичког чи
60.500
72.600
425119
3
3
4
39.2.
стране котла, димњаче и димњака висине
2017
2017
2017
стране котла, димњач
15м са категоризацијом, карактеризацијом и 15м са категоризацијо
збрињавањем отпада
збрињавањем отпада
60.500

По годинама:
2017-60.500
Разлог и оправданост набавке:

2.2.9

Набавка се спроводи из разлога јер чишћење и одржавање уређаја за ложење и димњака омогућује оптималан пренос топлоте и битно смањује
потрошњу енергије. Одстрањивање наслага чађи и смоле, значи оптималан пренос топлоте на котао и одвод димних гасова, чиме се брже постиже
стационарно стање комплетног ложишног уређаја и димњака.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност за услуге механичког чишћења пламено димне стране котла, димњаче и димњака висине 15м са категоризацијом и
карактеризацијом отпада и збрињавањем дефинисана је испитивањем тржишта.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге мерења емисије загађујућих материја Услуге мерења емиси
44.000
52.800
423911
10
10
11
39.2.
које се испуштају у животну средину из
2017
2017
2017
које се испуштају у жи
емитера ложишта котларнице у ул. Кнеза
емитера ложишта кот
Милоша 99
Милоша 99
44.000

По годинама:
2017-44.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

2.2.10

Остале напомене:
Геодетске услуге

Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху врши се у циљу утврђивања концентрације загађујућих материја које су испуштене на месту
извора загађивања, а у складу са Законом о заштити ваздуха (Службени гласник РС 36/09, и 10/13).
Процењена вредност за услуге мерења емисије загађујућих материја које се испуштају у животну средину из емитера ложишта котларнице у ул.
Кнеза Милоша 99, дефинисана је испитивањем тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Геодетске услуге
200.000
240.000
423911
3
3
3
39.2.
490.000

По годинама:
2017-367.497

-200.000
367.497

-240.000
440.997

423911
424631

2017

2017

2018

2018-122.503
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

Услуге су потребне ради решавања појединих предмета у надлежности Одељења за грађевинске и комуналне послове.
Процењена вредност је утврђена провером цена геодетских услуга на релевантном тржишту у односу на очекивани број објеката за које се врше
услуге, за 40 ангажованих геометара, од којих 11 објеката за Сењачку пијацу, 2 објекта у Вишеградској, 2 објекта у Ресавској, 1 у Љутице Богдана,
7 објеката у ПАстровој, за Месну заједницу 4. Јулиу предмету бр. 351-760/2004, за кат.парц. 10813/1 КО Савски венац у ул. Валтазара Богишића
ради изградње паркинга, за кат.парц. 187/1, 1287/2 и 1290/4 КО Савскив енац у ул. Кнеза Милоша бр. 69, ради реконструкције фасаде, ако и велики
а неутврђени број објеката за потребе Београда на води.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Због повећаног броја управних поступака пред Одељењем за грађевинске и комуналне послове ГО Савски венац, повећана је потреба за геодетским услугама, те из тих
разлога треба повећати процењену вредност набавке.
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2.2.11 Текуће одржавање и санација споменика,
спомен обележја, спомен плоча и
скулптуралних дела

Текуће одржавање и
416.666

416.666

500.000

425262

спомен обележја, спо

39.2.

скулптуралних дела

5

2017

6

2017

12

2017

По годинама:
2017-416.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.12 Услуге организације и реализације
неформалног образовања у Канцеларији за
младе

Члан 21. и члан 22. Одлуке о подизању и одржавњу споменика и скулптуралних дела на територији града Београда (Сл. Бр. 3/20000 и 19/2014).
Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта и искуства из претходних година.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге организације и
333.333
400.000
423599
2
2
3
39.2.
2017
2017
2017
неформалног образо
младе
333.333

По годинама:
2017-333.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.13 Набавка креативног концепта / идејног
решења за сталну манифестацију Парк
отвореног срца

На основу ЛАП-а за младе 2015-2020) Канцеларија за младе у 2017. години реализује школу ИТ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА МЛАДЕ, у плану је
обилазак девет средњих школа на територији Градске општине Савски венац
Оквирна цена је утврђена на основу броја радионица и броја средњих школа које је потребно обићи и броја учесника.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка креативног к
250.000
300.000
423911
11
12
39.2.
250.000

решења за сталну ма
отвореног срца

-250.000

-300.000

423911

2017

2017

12
2017

По годинама:

2017-250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Чл. 12 став 1. тачка 14. Статута ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда" 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, и 66/16) подстиче развој културно уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину.
Манифестација је одобрена Одлуком о сталним манифестацијама у области културе од значја ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена сагледавањем цена на тржишту и на основу претходног искуства.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 15; усвојена: 18.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Прилико израде Плана набавки ГО Савски вена цза 2017. годину, планирана је предметна набавка, након чега је Наручилац сам израдио концепт / идејно решење те се
предметна набавка брише из Плана набавки.
Услуге
жирирања за манифестацију "Дани
Услуге жирирања за
90.000
163.755
423599
5
5
2.2.14
39.2.
Исидоре Секулић"
2017
2017
Исидоре Секулић"
-90.000
-163.755
423599
90.000

По годинама:

6
2017

2017-163.755
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру сталне манифестације из области кулутре биће додељена "Књижевна награда Исидора Секулић", те је потребно извршити набавку услуга
жирирања за три члана жирија.
Процењена вредност је утврђена истраживањем цена на тржишту преко интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 7; усвојена: 16.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки јер Одлуком Скупштине ГО Савски венац о гашењу Фонда „Исидора Секулић“, чланове жирија за доделу награде „Исидора Секулић“,
именује Веће ГО Савски венац на предлог Одбора за сталне манифестације, те набавку није потребно спроводити.
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2.2.15 Изливање плакете са ликом књижевнице

Изливање плакете са

10.000

Исидоре Секулић

Исидоре Секулић

10.000

12.000

423911

39.2.

По годинама:

4

5

5

2017

2017

2017

2017-10.000
Разлог и оправданост набавке:

У оквиру сталне манифестације из области кулутре биће додељена "Књижевна награда Исидора Секулић", те је потребно извршити набавку услуге
изливања 2 плакете са ликом Исидоре Секулић.
Процењена вреднсот је утврђена телефонским испитивањем тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Гравирање плакете с
3.000
3.600
423911
5
5
5
39.2.
2017
2017
2017
Секулић

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.16 Гравирање плакете са ликом Исидоре
Секулић

3.000

По годинама:

2017-3.000
Разлог и оправданост набавке:

У оквиру сталне манифестације из области кулутре биће додељена "Књижевна награда Исидора Секулић", те је потребно извршити набавку услуге
гравирања плакете са ликом Исиоре Секулић са именом добитника награде.
Процењена вредснот је утврђена испитивањем цена на тржисту путем телефонске анкете.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге израде печата
83.333
100.000
423911
2
2
2
39.2.
2017
2017
2018
потребе општинске уп

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.17 Услуге израде печата и штамбиља за
потребе општинске управе

100.000

По годинама:

2017-83.333
2018-16.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.18 Услуге дезинсекције и дератизације управних
зграда ГО Савски венац

Набавка је неопходна ради нормалног функционисања рада општинске управе.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге дезинсекције и
58.333
70.000
423911
2
2
39.2.
2017
2017
зграда ГО Савски ве

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.19 Услуге одржавња и сервисирања лифта у
управној згради ГО Савски венац у ул. Кнеза
Милоша бр. 69

Набавка се спроводи по потреби, а у циљу обезбеђења регуларних хигијенских услова рада.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и потрошње из претходног периода.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Услуге одржавња и с
116.667
140.000
425291
4
5
39.2.
2017
2017
управној згради ГО С
Милоша бр. 69

58.333

По годинама:

12
2017

2017-58.333

200.000

По годинама:
2017-116.667
2018-83.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи у циљу исправности и одржавања лифта у управној згради ГО Савски венац
Процењена врдност је утврђена на основу испитивања тржишта и потрошње из претходног периода.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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5
2018

2.2.20 Услуге одржавања франкир машине

Услуге одржавања ф
37.500

37.500

45.000

425226

39.2.

По годинама:

4

4

4

2017

2017

2018

2017-37.500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.21 Стручно усавршавање за систем
администраторе

Набавка се спроводи ради редовнеисправности средства за рад у циљу обезбеђења несметаног обављања делатности општинске управе.
Процењена вредност је утврђена на основу испитивања тржишта и потрошње из претходног периода.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Стручно усавршавањ
498.000
597.600
423311
9
10
10
39.2.
2017
2017
2017
администраторе
498.000

По годинама:

2017-498.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.22 "WEB HOSTING" и регострација домена
www.savskivenac.rs и www.dkcmajdan.org.rs

Набавка се спроводи редовног стручног уасвршавања систем администратора у скалду са осавремењавањем системског софтвера ГО Савски
венац.
Процењена вредснот је утврђена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
"WEB HOSTING" и ре
25.000
30.000
423911
6
7
7
39.2.
2017
2017
2017
www.savskivenac.rs и
25.000

По годинама:

2017-25.000
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због потребе за функционисањем општинске интернет презентације www.savskivenac.rs и интернет презентације Дечјег
културног центра Мајдан - www.dkcmajdan.org.rs, као и електронских порука (e-mail), ради обезбеђивања неометаног функционисања ГО Савскив
енац и ДКЦ Мајдан
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност набавке је утврђена на бази истраживања цена на релевантном тржишту као и потрошње из претходног периода.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
240.000
288.000
425212
3
3
3
2.2.23 Текуће поправке и одржавање аудио - видео Текуће поправке и од
39.2.
опреме
2017
2017
2018
опреме
320.000

По годинама:

2017-240.000
2018-80.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.24 Текуће поправке и одржавање фотографске
опреме

Набавка се спроводи ради обезбеђивања и сервисирања потребне аудио - видео опреме као што су - камере, микрофони, диктафони и звучници.
Потребно је ремонтовати систем камера у згради Кнеза Милша 99, као и обезбедити неометан рад аудио - видео подршке Скупштине општине,
Општинског већа као и разних других манифестација које Општине организује.
Процењена вредност набавке је утврђена на бази цена предвиђених за ове услуге на релевантом тржишту, као и потрошње из претходног периода.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Текуће поправке и од
20.000
24.000
425224
5
6
6
39.2.
2017
2017
2018
опреме
40.000

По годинама:

2017-20.000
2018-20.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи због потребе за одржавањем фотографске опреме, ради обезбеђивања неометаног функционисања исте.
Процењена вредност је утврђена на бази цена предвиђених за ове услуге на релевантном тржишту, као и потрошње из претходног периода
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.25 Текуће поправке и одржавање телефонских

линија, телефонске централе, телефонских
апарата и каблова

Текуће поправке и од

300.000

150.000

180.000

425212

линија, телефонске ц

39.2.

апарата и каблова

5

2017

6

2017

6

2018

По годинама:
2017-150.000
2018-150.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.26 Набавка услуге учествовања уметника у
књижевној вечери / културној трибини

Набавка се спроводи због потребе за одржавањем телефонске централе и телефонских линија, ради обезбеђивања неометаног функционисања
телефоснке мреже у ГО Савски венац.
Процењена вредност набавке је утврђена на бази цена предвиђених за ове услуге на релевантном тржишту, као и потрошње из претходног
периода.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка услуге учест
21.984
40.000
423599
4
5
8
39.2.
10.992

књижевној вечери / ку

По годинама:

-10.992

-20.000

2017

423599

2017

2017

2017-10.992
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Чл. 12. став 1. тачка 14. Статута ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београд" 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) подстиче развој културно уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Општину.
Процењена вредност је утврђена истраживањем путем интернета и преко познавалаца ове делатности, а потом и директан контакт и преглед дела
која треба обрадити.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У предметној набавци се смањује процењена вредност јер су накнадно боље дефинисане потребе, које су у складу са Планом развоја културе, који је усвојен након
усвајања Плана набавки, испитивањем тржишта промењена је процењена вредност ове врсте услуга.

2.2.27 Услуга стручног чишћења и рестаурација
слика из фундуса ГО Савски венац

Услуга стручног чишћ

166.666

166.666

200.000

423599

слика из фундуса ГО

39.2.

По годинама:

6
2017

6
2017

7
2017

2017-166.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.28 Израда Плана заштите и спасавања за
територију ГО Савски венац

Потребно је извршити набавку услуге стручног чишћења и рестаурацију вредних уметничких дела у власништву ГО Савски венац и њихову
припрему за изложбу слика која ће се одржати у склопу Дана европске баштине.
Процењена вредснот је утврђена истраживањем тржишта путем интернета и преко познавалаца ове делатности, а потом и директним контакотм и
прегледом дела која треба обрадити (чишћење 28 слика, а рестаурација 10 слика)
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Израда Плана заштит
416.666
500.000
423599
6
7
11
39.2.
2017
2017
2017
територију ГО Савски
416.666

По годинама:

2017-416.666
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Планови евакуације, збрињавања, склањања и прве медицинске помоћи израђују се од стране оспособљене и овлашћене установе - правног лица
на основу Процене угрожености. Остали планови се преузимају од Града Београда и само се штампају у потребном броју примерака.
Процењена вреднсот је утврђена истраживањем тржишта, до сада урађених планова.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
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2.2.29 Услуге прерамљивања слика из фундуса ГО
Савски венац

Услуге прерамљивањ

33.333

Савски венац

33.333

40.000

423599

39.2.
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5

6

7

2017

2017

2017

По годинама:
2017-33.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи ради спречавања пропадања вредних уметничких дела у власништву ГО Савски венац и њихова припрема за изложбу слика
која ће се одржати у склопу Дана европске баштине, те из тих разлога потребно је извршити набавку услуга прерамљивања слика из фундуса ГО
Савски венац.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта путем интернета и преко познавалаца ове делатности, а потом и директан контакт и
преглед дела која треба обрадити.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Извођење
музичког
програма
у
оквиру
акције
Извођење музичког п
87.936
160.000
423599
3
4
9
2.2.30
39.2.
Звуци са Сењака
2017
2017
2017
Звуци са Сењака
87.936

По годинама:

2017-87.936
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.31 Објављивање огласа на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа

Концерти класичне музике који би се одржавали у Кући краља Петра или дворишту Куће краља Петра у зависности од временских прилика, од
априла до септембра, четири пута. Улаз за грађане Савског венца би био слободан. Појединци или група неафирмисаних извођача класичне
музике. За свако извођење потребно је ангажовати различите групе или различите појединце.
Процењена вреднсот је утврђена преко познаваоца ове делатности, као и на основу искуства из претходних година.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Објављивање огласа
200.000
240.000
4223432
2
2
2
7.1.1)
2017
2017
2018
гласила Републике С
300.000

По годинама:

2017-200.000
2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.32 Услуге вештачења за потребе
Правобранилаштва ГО Савски венац

Законом о јавним набавкама (чл. 57.) прописано је да се огласи о јавним набавкама чија је процењена вредност већа од вредности јавне набавке
мале вредсноти из чл. 39 ЗЈН, објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
Процењена вредсност је утврђена на основу трошкова који су у претходним годинама постојали за ову врсту услуге.
Образложење основаности: У складу са чл. 57. ЗЈН обавеза је Наручиоца;
Услуге вештачења за
416.666
500.000
423511
2
3
12
39.2.
2017
2017
2017
Правобранилаштва Г
416.666

По годинама:

2017-416.666
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.33 Похађање семинара за потребе
Правобранилаштва ГО Савски венац

У поступцима које Правобранилаштво води код судова, ради наплате дуговања (од закупаца пословног простора) најчешће је потребно да
Правобранилаштво предложи вештачење. Према одредбама Закона о парничном поступку, онај ко предлаже вештачење дужан је и да предујми
трошкове вештачења. У случају да успемо у спору, супротна страна је дужна да нам надокнади трошкове по адвокатској тарифи и трошкове
вештачења.
Процењена вредност је утврђена на основу искуства из претходних година.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Похађање семинара
140.000
168.000
423321
2
3
12
39.2.
2017
2017
2017
Правобранилаштва Г
140.000

По годинама:

2017-140.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.34 Учешће на семинарима из области јавних
набавки

Због измена прописа и разних недоумица у њиховој примени, неопходно је да запослени у Правобранилаштву ГО Савски венац присуствују
семинарима на којима се може сазнати пракса других општина, органа, судова и сл.
Процењена вредност је утврђена на основу искуства из претходних година.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Страна 39 од 63
Учешће на семинари
300.000

набавки

200.000

240.000

423321

39.2.
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2

2

2

2017

2017

2018

По годинама:
2017-200.000
2018-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

2.2.35 Учешће на семинарима из области

имовинско-правних и стамбених послова

С обзиром да се поступци јавних набавки спроводе у свему у складу са Законом о јавним набавкама, неопходно је обезбедити учешће на стручним
семинарима ради што бољег упознавања са примерима из праксе, као и коришћења софтвера за планирање и квартално извештавање.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена семинара из области јавних набавки на релевантном тржишту, путем интернета и према
досадашњем искуству.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Учешће на семинари
50.000
60.000
423321
2
2
12
39.2.
2017
2017
2017
имовинско-правних и
50.000

По годинама:

2017-50.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.36 Услуге такси превоза за потребе Управе
градске општине Савски венац и Матичне
службе

Учешће на семинарима запослених у Одељењу за имовиснко-правне и стамбене послове је потребно из разлога ступања на снагу нових закона.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена ове услуге на тржишту.
Образложење основаности: Учешће на семинарима из области имовинско-правних и стамбених послова;
Услуге такси превоза
220.000
264.000
422192
2
2
12
39.2.
2017
2017
2017
градске општине Сав
службе
220.000

По годинама:
2017-220.000
Напомена:
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:

Средства за ову набавку ће се обезбедити делом из Буџета ГО Савски венац, а делом из трансферисаних средстава од стране Града Београда.
Набавка се обавља ради обављања редовне делатности службе у законом прописаним случајевима
Процењена вредност је утврђена на основу процене обима потреба наручиоца, руководећи се потрошњом у претходној години и планираних
средстава у Финансијском плану.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
291.667
350.000
423599
2
2
3
2.2.37 Услуге тумача за лица са оштећеним слухом Услуге тумача за лиц
39.2.
350.000

По годинама:

2017

2017

2018

2017-291.667
2018-58.333
Разлог и оправданост набавке:

У циљу остваривања Уставом РС зајемчених основних начела која се односе на уживање људских права, нарочито на забрану дискриминације и
увођење мера ради подстицања равноправности особа са инвалидитетом, Закон о употреби знаковног језика је предвидео да се нечујућа особа
непосредно, ради регулисања свога права, обрати јавној служби и да је иста у обавези да јој ову услугу обезбеди од стране запосленог који зна
знаковни језик.
Начин утврђивања процењене вредности:
Процењена вредност је утврђена провером цена код потенцијалних понуђача.
Остале напомене:
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
200.000
240.000
511451
2
3
3
2.2.38 Израда пројектне документације за радове у Израда пројектне док
39.2.
МЗ "Топчидерско брдо - Сењак"
2017
2017
2017
МЗ "Топчидерско брд
200.000

По годинама:

2017-200.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Израда пројектне документације ради извођења радова за побољшање услова рада у МЗ Топчидерско брдо-Сењак. Набавка је увршћена у
Инвестициони програм Градске општине Савски венац за 2017. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу досадашњих искустава и испитивања цена ове услуге на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Страна 40 од 63

432
Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

2.2.39 Израда пројектне документације за радове у
МЗ "Слободан Пенезић Крцун"

Израда пројектне док
200.000

200.000

240.000

511451

МЗ "Слободан Пенез

39.2.

По годинама:

3

4

12

2017

2017

2017

2017-200.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
2.2.40 Набавка услуге лекарских прегледа за
учеснике у систему школских спортских
такмичења на општинском нивоу

Израда пројектне документације ради извођења радова у циљу побољшања услова рада у МЗ Слободан Пенезић Крцун. Набавка је увршћена у
Инвестициони програм Граске општине Савски венац за 2017. годину.
Процењена вредност је утврђена на основу досадашњег искуства и испитивања цена предметне услуге на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Набавка услуге лекар
250.000
300.000
423599
2
3
12
39.2.
2017
2017
2017
учеснике у систему ш
такмичења на општин
250.000

По годинама:
2017-250.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Лекарски прегледи ученика основних и средњих школа су саставни део система школских и спортских такмичења на општинском и градском ниову,
за које се обезбеђују средства из буџета општине у складу са чл. 4. став 1. тачка 6. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области
спорта на подручју ГО Савски венац (Сл. Лист Града Београда број 105/2016 од 09.11.2016. године). С тим у вези потребно је обезбедити лекарске
прегледе (лични, анамнестички и антропометријски подаци и налаз физикалног прегледа који обухвата преглед главе и врата, грудног коша и
локомоторних апарата, са ЕКГ снимком) за 450 ученика - учесника школских спортских такмичења на општинском и градском нивоу у 2017. години.
Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта путем интернета и телефона и упоређивањем цена.
Образложење основаности: Укупна процењена вреднoст истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Првобитно је услугу лекарских прегледа требало да обезбеди Савез спортова Савски венац као део годишњег програма удружења, због ограничења средстава који може
бити одобрен једној организацији у области спорта за реализацију програма, Савез спортова није у могућности да обезбеди услугу лекарских прегледа, те ће лекарске прегледе
обезбедити ГО Савски венац, а ову набавку из тих разлога треба уврстити у План набавки за 2017. годину.

2.2.41 Одржавање противпожарне опреме на
годишњем ивоу за потребе општинске
управе ГО Савски венац, за све објекте,

Кнеза Милоша 47, 69 и 99

Одржавање противпо
300.000

годишњем ивоу за по
управе ГО Савски вен

300.000

360.000

425281

39.2.

2
2017

3
2017

3
2018

Кнеза Милоша 47, 69

По годинама:
2017-300.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи због потребе одржавања противпожарне опреме према важећим противпожарним прописима и обезбеђивања текућег
функционисања противпожарне заштите ГО Савски венац
Процењена вредност набавке је утврђена на бази цена предвиђених за ове услуге на релевантном тржишту, као и потошње из претходног периода.
Образложење основаности: Укупна процењена вреднoст истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се набавка
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2.2.42 Сеча и орезивање стабала у корист ГО
Савски венац

Сеча и орезивање ст

250.000

300.000

424911

Савски венац

-250.000

-300.000

424911

250.000

По годинама:

39.2.

3

3

12

2017

2017

2017

2017-250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Сеча и орезивање стабала се врши за потребе ГО Савски венац, као и у поступању по службеној дужности по захеву других органа.
Процењена вредност је утврђена на основу трошкова протекле две године (2015 и 2016)
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем ниову није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 3; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услуга је планирана у Финансијском плану, али је изостављена из Плана набавки.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из разлога што се предвиђене услуге планирају на другој позицији Плана у оквиру радова који су слични који су сличног описа и врсте.

2.2.43 Набавка авионских карата за потребе

путовања у оквиру пројекта ЕУ Sport4citizens

Набавка авионских ка
100.000

100.000

120.000

423911

путовања у оквиру пр

39.2.

По годинама:

3
2017

3
2017

4
2017

2017-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се врши ради одласка пројектног тима на састанке са лидер партнером, на први састанак и на завршни састанак, у оквиру проејкта ЕУ
Sport4citizens са референтим бројем 579659-ЕРР-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP.
Процењена вредснот је утврђена од стране лидер партнера на основу сајта www.skyscanner.com, за два путовања у Будимпешту (Мађарска) и у
Прааг (Чешка) за по двоје чланова пројектног тима.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 3; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Изостављена из Плана набавки.

2.2.44 Услуге организације предавања на тему:

Услуге организације п

142.500

171.000

423599

Професионална орјентација у оквиру
пројекта "Од идеје до каријере"

Професионална орјен
пројекта "Од идеје до

-142.500

-171.000

423599

Разлог и оправданост набавке:

У складу са динамиком реализације пројекта који суфинансирала Градска управа града Београда неопходно је планирати услугу . Пројекат се
односи на програм Професионалне орјентације за 120 средњошколаца са територије Градске општине Савски венац у 6 дводневних обука у
Канцеларији за младе, Кнеза Милоша 47.
Цена је утврђена на основу испитивања тржишта предеметних услуга, а у скалду са временом трајања сетова обука и њихових укупних потреба.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

142.500

39.2.

3

4

5

2017

2017

2017

По годинама:

2017-142.500

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 3; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка није обухваћена претходно донетим Планом набавки, с обзиром да су средства за пројекат "Од идеје до каријере" каснила од стране Градске управе Града
Београда, који је финансијски подржао претходно поменути пројекат. Сходно томе да су средства предвиђена за реализацију у 2017. години потребно је извршити измену Плана набавки.
Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка за услуге реализације предавања се брише због неопходне усклађености са указаним потребама циљне групе у оквиру пројекта "Од идеје до каријере". За
реализацију пројекта нису потребна предавања јер бољи ефекат и већи обухват циљне групе се може постићи кроз реализацију обука и радионица које имају за циљ информисање и
оснаживање учесника да се лакше определе за будућу професију.
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2.2.45 Услуге копирања документације по службеној
дужности

Услуге копирања доку

100.000

100.000

120.000

423911

дужности

39.2.

По годинама:

3

3

12

2017

2017

2017

2017-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Копирање документације се врши за потребе ГО Савски венац, као и у поступању по службеној дужности по захтеву других органа.
Процењена вредност је утврђена на основу трошкова фотокопирања у 2016. години.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 3; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услуга је планирана у Финансијском плану, али је изостављена из Плана набавки.

2.2.46 Услуге обележавања баште угоститељског
објекта

Услуге обележавања
250.000

250.000

300.000

423911

објекта

39.2.

По годинама:

3
2017

3
2017

12
2017

2017-250.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Обележавање баште угоститељског објекта врши се на основу чл. 10 Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града
Београда.
Процењена вредност је утврђена на основу трошкова обележавања баште у 2016. години.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 3; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Услуга је планирана у Финансијском плану, али је изостављена из Плана набавки.

2.2.47 Услуге обављања послова лица за

безбедност и здравље на раду Градске
општине Савски венац

Услуге обављања по
264.000

безбедност и здрављ

154.000

184.800

423599

39.2.

општине Савски вена

5
2017

5
2017

5
2018

По годинама:
2017-154.000
2018-110.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Градске општина Савски венац је у обавези да, на основу чл. 37. Закона о безбеднсоти и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005 и
91/2015) организује послове за безбедност и здравље на раду.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту предметних услуга, провером цена дате услуге код понуђача који могу да изврше
ову услугу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки за 2017. годину, јер је након доношења Решења бр. 152-115 од 20.3.2017. године, а услед обавезе послодавца да у складу са Законом о
безебдности и здрављу на раду организује послове безбедности и здравља на раду, потребно ову услугу организовати ангажовањем правног лица.
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2.2.48 Услуге реалиазције обука и радионица у

оквиру пројекта "Од идеје до каријере"

Услуге реалиазције о

28.030

51.000

423599

оквиру пројекта "Од и

14.470

0

423599

42.500

По годинама:

39.2.

7

7

7

2017

2017

2017

2017-42.500
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи због потреба пројекта "Од идеје и каријере".
Цена је утврђена на основу испитивања тржишта, дефинисаних потреба и садржаја обуке и радионица и временског трајања сетова обука и
радионица.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки, јер је у оквиру реалиазције пројекта "Од идеје до кариејре" неопходно ангажовати тренера за реализацију обука и радионица за
потребе програма Професионалне орјентације.
Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У предметном поступку се делимично мења предмет набавке и повећава процењена вредност. Делимична промена предмета набавке се односи на брисање "уговор
оделу", а накандним сагледавањем је утврђено да треба повећати процењену вредност набавке.
Праћење
појављивања Градске општине
Праћење појављивањ
291.083
349.300
423421
4
4
2.2.49
39.2.
Савски венац у штампаним и електронским
2017
2017
Савски венац у штам
медијима - Press clipping
медијима - Press clipp
499.000

4
2018

По годинама:
2017-291.083
2018-207.917
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Предметна набавка је неопходна ради бољег праћења медија и анализе медијских објава, као и за успешније успостављање и развијање односа
са медијима.
Процењена вреднсот јеутврђена испитивањем цена на тржишту.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за овом врстом услуге.

2.2.50 Услуга вођења програма при додели

"Књижевне награде Исидора Секулић"

Услуга вођења прогр
6.595

"Књижевне награде И

6.595

12.000

423599

39.2.

По годинама:

5
2017

5
2017

6
2017

2017-6.595
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Књижевна награда "Исидора Секулић", једна од најдуговечнијих и најугледнијих награда Градске општине Савски венац. Додељује се од 1967.
године за дел аписана у неком од књижевних жанрова у којима је писала и Исидора Секулић, а за дело објављено у претходној години.
У оквиру сталне манифестације ГО Савски венац "Дани Исидоре Секулић" биће додељена "Књижевна награда Исидора Секулић", па је потребно
извршити набавку услуге вођења програма.
Члан 12. став 1. тачка 14. Статута ГО Савски венац ("Сл. лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 66/16) подстиче развој културно уемтничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину.
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за ГО Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 118/16)
Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта преко интернета и на основу претходног искуства.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је КОмсиисај за културу донела одлуку да је потребно уврстити ову набавку у Плана набавки како би сама додела била што
репрезентативнија и како би стручно лице обавило наведени посао.
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2.2.51 Набавка услуге модератора и организовања
округлог стола за сталну манифестацију
"Дани Исидоре Секулић"

Набавка услуге моде
10.992

10.992

20.000

423599

округлог стола за ста

39.2.

"Дани Исидоре Секул

4

2017

5

2017

6

2017

По годинама:
2017-10.992
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Модератор ће обезбедити учеснике округлог стола (претходни добитници "Књижевне награде Исидора Секулић") и водити програм, који ће бити
одржан непосредно уочи доеле Књижевне награде, како би се истакао значај саме књижевнице, њеног доприноса књижевности Србије, као и да би
се на адекватан начин обележило 50 година од њене смрти, ау оквиру сталне манифестације од значаја "Дани Исидоре Секулић".
Члан 12. став 1. тачка 14. Статута ГО Савски венац ("Сл. лист Града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 66/16) подстиче развој културно умeтничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину.
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за ГО Савски венац ("Сл. Лист Града Београда" број 118/16).
Процењена вредснот је утврђена истраживањем преко интернета и на основу претходног искуства.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивoу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због потреба одржавања округлог стола са претходним добитницима "Књижевне награде Исидора Секулић" а у оквиру сталне
манифестације "Дани Исидоре Секулић".

2.2.52 Ажурирање софтверске апликације

еелктронског регистра грађевинских
предмета за 1972. и 1973. годину

Ажурирање софтверс

500.000

еелктронског регистр

500.000

600.000

423599

39.2.

предмета за 1972. и 1

5
2017

5
2017

8
2017

По годинама:
2017-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавак се спроводи ради реалне потребе формирања потпуне електронске евиденције грађевинских предмета ради ефикаснијег обављања
поверених послова и заштите архивске грађе и регистатурског материјала.
Процењена вредност је утврђена на основу претходног искуства и истраживања тржишта.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки из разлога исказане реалне потребе да се настави ажурирање софтверске аплиакције из претходне набавке.
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2.2.53 Уговор о делу за наставнике који учествују

пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
математике за прву групу

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
математике за прву г

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.

2.2.54 Уговор о делу за наставнике који учествују
пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
математике за другу групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
математике за другу г

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.
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2.2.55 Уговор о делу за наставнике који учествују

пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
математике за трећу групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
математике за трећу

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.

2.2.56 Уговор о делу за наставнике који учествују
пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
математике за четрвту групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
математике за четрвт

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.
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Информатор о раду Градске општине Савски венац – ажуриран 23.07.2019.

2.2.57 Уговор о делу за наставнике који учествују

пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
математике за пету групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
математике за пету гр

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.

2.2.58 Уговор о делу за наставнике који учествују
пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
математике за шесту групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
математике за шесту

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.
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2.2.59 Уговор о делу за наставнике који учествују

пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
математике за седму и осму групу.

Уговор о делу за наст

42.000

76.420

423599

пројекту "Бесплатни п

-42.000

-76.420

423599

42.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
математике за седму

По годинама:
2017-42.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.

2.2.60 Уговор о делу за наставнике који учествују
пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
српског језика за прву групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
српског језика за прву

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.
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2.2.61 Уговор о делу за наставнике који учествују

пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
српског језика за другу групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
српског језика за друг

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.

2.2.62 Уговор о делу за наставнике који учествују
пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда оснвоних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
српског језика за трећу групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
српског језика за трећ

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.
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2.2.63 Уговор о делу за наставнике који учествују

пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда основних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
српског језика за четврту групу.

Уговор о делу за наст

21.000

38.210

423599

пројекту "Бесплатни п

-21.000

-38.210

423599

21.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
српског језика за четв

По годинама:
2017-21.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.

2.2.64 Уговор о делу за наставнике који учествују
пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда основних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
српског језика за пету и шесту групу.

Уговор о делу за наст

42.000

76.420

423599

пројекту "Бесплатни п

-42.000

-76.420

423599

42.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
српског језика за пету

По годинама:
2017-42.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потреба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.
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2.2.65 Уговор о делу за наставнике који учествују

пројекту "Бесплатни пријемни програм за
ученике осмих разреда основних школа са

територије општине Савски венац за
полагање мале матуре" - наставник из
српског језика за седму и осму групу.

Уговор о делу за наст

42.000

76.420

423599

пројекту "Бесплатни п

-42.000

-76.420

423599

42.000

ученике осмих разред

39.2.

5

5

5

2017

2017

2017

територије општине С
полагање мале матур
српског језика за сед

По годинама:
2017-42.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потерба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта јењ потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних услуга на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Набавка се брише из Плана набавки, јер се пројекат спроводи преко Канцеларије за младе, као јединствени пројекат.

2.2.66 Набавка авионских карата за потребе ГО

Набавка авионских ка

240.000

240.000

288.000

422221

39.2.

5
2017

5
2017

5
2017

Савски венац

Савски венац

Разлог и оправданост набавке:

Кабинет Градоначелника Београда је упутио обавештење ГО Савски венац, у коме се наводи да је неопходно набавити авионску карту за
Председницу Општине Савски венац, која ће као члан званичне делегације Града Београда путовати 24.-28. маја 2017. године, поводом Дана
Београда у Москви.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем цена путем
интернета.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

По годинама:
2017-240.000

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 5; усвојена: 11.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер је потребно набавити авионске карте за Председницу општине која је добила позив за чланство у званичној делегацији за присуство
манифестацији Дани Београда у Москви.
Снимање
материјала за потребе органа
Снимање материјала
500.000
600.000
423599
6
6
12
2.2.67
39.2.
Градске општине Савски венац
2017
2017
2017
Градске општине Сав
500.000

По годинама:

2017-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Спровођење ове набавке има за циљ побољшање транспарентности и ефикасности рада органа Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци ове услуге и истраживањем путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су накнадно обезбеђена средства у Финансијском плану за 2017. годину.
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2.2.68 Услуга приреме штампе и израде штампаног
промотивног материјала за радионице,
састанке и остале активности у оквиру
пројекта NewGenerationSkills

Услуга приреме штам
244.000

97.600

97.600

423419

промотивног материја

7.1.2а)

састанке и остале акт
пројекта NewGenerati

5

2017

6

2017

6

2019

По годинама:
2017-97.600
20182019-146.400
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new
generation skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити припрему штампе и
штампање промотивног материјала (постери, лифлети, брошуре и др.) за потребе реализације радионица, састанака и осталих активности
планираних пројектном апликацијом и буџетом пројекта, а у циљу постизања обавезне промоције и видљивости пројекта. Штампа потребног
материјала ће бити реализована у периоду од маja 2017. године до јуна 2019. године. Плаћање ће бити периодично, након сваког извршеног дела
услуге а на основу испостављеног рачуна. Набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске
Комисије, што је наглашено у документу Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник
ГО Савски венац.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта NewGenerationSkills, а на основу
претходних искустава у набавци ове врсте услуге, која је набављана и на другим пројектима ГО Савски венац.
Образложење основаности: У случају набавке која се већим делом финансира међународна организација или међународна финансијска
институција, стране се усаглашавају о поступцима набавке која ће се примењивати. •Ова набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне
набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта
NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном
апликацијом и буџетом пројекта NewGenerationSkills.

2.2.69 Услуга израде студије случаја o локалном
екосистему у оквиру пројекта
NewGenerationSkills

Услуга израде студије
488.000

екосистему у оквиру

488.000

488.000

423599

7.1.2а)

NewGenerationSkills

5

2017

5

2017

6

2017

По годинама:
2017-488.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new
generation skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити набавку услуге
израде студије случаја о локалном екосистему. Студија ће се бавити истраживањем иновационог окружења у локалној средини општине Савски
венац, са акцентом на приказивање добрих пракси и примера пословања у овој области. Услуга ће бити реализована у периоду од маја 2017.
године до јуна 2017. године. Плаћање ће бити након извршене услуге а на основу испостављеног рачуна. Набавка ће бити спровдена по ПраГ
правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2
пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта NewGenerationSkills, као и на основу
претходних искустава у набавци ове врсте услуге.
Образложење основаности: У случају набавке која се већим делом финансира међународна организација или међународна финансијска
институција, стране се усаглашавају о поступцима набавке која ће се примењивати. •Ова набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне
набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта
NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном
апликацијом и буџетом пројекта NewGenerationSkills.
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2.2.70 Услуга прeвођења са енглеског на српски

Услуга прeвођења са
244.000

79.300

79.300

423599

језик за потребе пројекта NewGenerationSkills језик за потребе проје

7.1.2а)

По годинама:

5

5

6

2017

2017

2019

2017-79.300
2018-73.200
2019-91.500
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new
generation skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити превођење текста
пројектне документације, постера, лифлета, брошура, и др. са енглеског на српски језик. Превођење наведеног материјала ће бити реализовано у
периоду од маja 2017. године до јуна 2019. године. Плаћање ће бити периодично, након сваког извршеног дела услуге а на основу испостављеног
рачуна. Набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у
документу Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта NewGenerationSkills, као и на основу
претходних искустава у набавци ове врсте услуге, која је набављана и на другим пројектима ГО Савски венац.
Образложење основаности: У случају набавке која се већим делом финансира међународна организација или међународна финансијска
институција, стране се усаглашавају о поступцима набавке која ће се примењивати.
Ова набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу
Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном
апликацијом и буџетом пројекта NewGenerationSkills.

2.2.71 Услуга адаптације међународне

Услуга адаптације ме
методологије за функционисање Иновационе
методологије за функ
лабораторије (ИЛ) на локалу у оквиру
лабораторије (ИЛ) на
пројекта NewGenerationSkills
пројекта NewGenerati
427.000

256.200

256.200

423599

7.1.2а)

6
2017

6
2017

6
2018

По годинама:
2017-256.200
2018-170.800
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new
generation skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити набавку услуге
адаптације међународне методологије за функционисање иновационих лабораторија - ИЛ на локалу, односно израде локалне структуре ове
методологије. Услуга ће бити реализована у периоду од јула 2017. године до јуна 2018. године. Плаћање ће бити периодично, након сваког
реализованог дела услуге а на основу испостављеног рачуна. Набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од
стране Европске Комисије, што је наглашено у документу Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2),
чији је потписник ГО Савски венац.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта NewGenerationSkills, као и на основу
претходних искустава у набавци ове врсте услуге.
Укупна процењена вредност набавке планирана за период од јула 2017. до јуна 2018. године износи 427.000 РСД.
Образложење основаности: У случају набавке која се већим делом финансира међународна организација или међународна финансијска
институција, стране се усаглашавају о поступцима набавке која ће се примењивати.
Ова набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу
Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном
апликацијом и буџетом пројекта NewGenerationSkills.
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2.2.72 Услуга израде и ревизије Локалног акционог
плана (ЛАП) у оквиру пројекта
NewGenerationSkills

Услуга израде и реви
плана (ЛАП) у оквир
732.000

549.000

549.000

423599

7.1.2а)

6

6

6

2017

2017

2019

NewGenerationSkills

По годинама:
2017-549.000
20182019-183.000

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new
generation skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити набавку услуге
израде и ревизије Локалног акционог плана(ЛАП). Услуга ће бити реализована у периоду од јула 2017. године до јуна 2019. године. Плаћање ће
бити периодично, након сваког извршеног дела услуге а на основу испостављеног рачуна. Набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне
набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта
NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта NewGenerationSkills, као и на основу
претходних искустава у набавци ове врсте услуге.
Укупна процењена вредност набавке планирана за период од јула 2017. до јуна 2019. године износи 732.000 РСД.
Образложење основаности: У случају набавке која се већим делом финансира међународна организација или међународна финансијска
институција, стране се усаглашавају о поступцима набавке која ће се примењивати.
Ова набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу
Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном
апликацијом и буџетом пројекта NewGenerationSkills.
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2.2.73 Услуга oрганизације националних и

транснационалних радионица, састанака и
догађаја у оквиру пројекта
NewGenerationSkills

Услуга oрганизације н
2.159.400

транснационалних ра

292.800

292.800

423911

7.1.2а)

догађаја у оквиру пр
NewGenerationSkills

5

2017

5

2017

5

2019

По годинама:
2017-292.800
2018-1.720.200
2019-146.400
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new
generation skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити организацију:
1) Шест радионица Локалне иновационе саветодавне групе (ЛИСГ) која ће бити формирана у оквиру пројекта. Радионице ће бити реализоване у
периоду од јула 2017. године до маја 2019. године.
2) Организација панел дискусије/отвореног састанка у циљу ширења сазнања о добрим праксама функционисања локалних екосистема у Европи у
односу на ситуацију у локалном екосистему. Активност ће бити реализована у периоду јануар-јун 2018. године.
3) Две интерне радионице намењене ширењу стечених знања, добрих пракси и резултата пројекта ка другим општинама у Београду и Србији, у
циљу анимирања других општина на покретање сличних активности. Радионице ће бити организоване у периоду јул-децембар 2018. године.
4) Организација треће транснационалне Тематске експертске радионице, као и састанка партнера на пројекту NewGenerationSkills у Београду, јуна
2018. године.
Организација свих ових догађаја подразумева закуп конференцијске сале и неопходне опреме, кетеринг за учеснике као и модерацију самог
догађаја.
Плаћање ће бити периодично, након сваког организованог догађаја а на основу испостављеног рачуна. Набавка ће бити спровдена по ПраГ
правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2
пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта NewGenerationSkills, као и на основу
претходних искустава у набавци ове врсте услуге.
Укупна процењена вредност набавке планирана за период од маја 2017. до маја 2019. године износи 1.671.400 РСД.
Образложење основаности: У случају набавке која се већим делом финансира међународна организација или међународна финансијска
институција, стране се усаглашавају о поступцима набавке која ће се примењивати.
Ова набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу
Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном
апликацијом и буџетом пројекта NewGenerationSkills.
Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У предметној набавци се мења процењена вредност. До измене процењене вредности долази због чињенице да је планирани обим посла предвиђен овом набавком
увећан додавањем активности организације 6 додатних догађаја - друштвених окупљања младих предузетника у склопу рада Иновационе лабораторије која ће бити креирана у оквиру
пројекта. Ови догађаји су обавезна активност пројекта и планирани су пројектном апликацијом и буџетом пројекта и биће реализовани током 2018. године.
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2.2.74 Услуга oрганизације путовања у

иностранство у оквиру пројекта
NewGenerationSkills

Услуга oрганизације п
549.000

иностранство у окви

45.750

45.750

423911

7.1.2а)

NewGenerationSkills

11

2017

12

2017

6

2019

По годинама:
2017-45.750
2018-335.500
2019-167.750
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:

Остале напомене:

У оквиру европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new
generation skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је извршити набавку за услугу
организације за путовања у иностранство:
1)Три путовања за једног представника Локалне иновационе саветодавне групе (ЛИСГ) на транснационалне тематске експертске радионице у
Марибору, Словенија (јануар 2018. год.), Грац, Аустрија (јануар 2019. год.) и Будимпешта, Мађарска (јун 2019. год.).
2)Путовање 2-3 особе на „Тraining of trainers“ радионицу која ће се одржати у оквиру друге тематске експертске радионице и транснационалног
партнерског састанак у Марибору, Словенија (јануар 2018. год,). На путовање иду екстерно ангажовани тренери у Иновационој лабораторији (ИЛ) .
3)Путовање пет младих активних кроз рад Иновационе лабораторије (ИЛ) на Транснационални сајам идеја који ће бити организован у оквиру пете
тематске експертске радионице и транснационалног партнерског састанкa у Будимпешти, Мађарска (јун 2019. год,).
Услуга подразумева организацију превоза до дестинације и назад (друмски и/или авио превоз), и по потреби резарвацију смештаја.
Плаћање ће бити периодично, пре или након сваког од путовања, а на основу испостављеног предрачуна/рачуна. Набавка ће бити спровдена по
ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу Partnership Agreement бр. DTP1-1415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је у складу са буџетом и планом активности пројекта NewGenerationSkills, на основу претходних
искустава у набавци ове врсте услуге, као и након испитивања цене услуге на тржишту, имајући у виду број и дестинације путовања, број путника,
временски план путовања, дозвољене категорије смештаја, као и могућност да једна компанија изврши све наведене услуге.
Укупна процењена вредност набавке планирана за период од децембра 2017. до јуна 2019. године износи 549.000 РСД.
Образложење основаности: У случају набавке која се већим делом финансира међународна организација или међународна финансијска
институција, стране се усаглашавају о поступцима набавке која ће се примењивати.
Ова набавка ће бити спровдена по ПраГ правилима за јавне набавке која су донета од стране Европске Комисије, што је наглашено у документу
Partnership Agreement бр. DTP1-1-415-1.2 пројекта NewGenerationSkills (Члан 12, став 2), чији је потписник ГО Савски венац.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation
skills“, акроним NewGenerationSkills, реф. бр. DTP1-1-415-1.2, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План набавки овом услугом. Ова услуга је планирана пројектном
апликацијом и буџетом пројекта NewGenerationSkills.
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2.2.75 Услуге одржавања едукација и радионица у
оквиру пројекта "Бесплатни припремни
програм за ученике осмих разреда основних

школа са територијеГО Савски венац, за
полагање мале матуре

Услуге одржавања ед

340.000

408.000

423599

оквиру пројекта "Бесп

40.000

48.000

423599

380.000

програм за ученике о

39.2.

6

6

6

2017

2017

2017

школа са територијеГ
полагање мале матур

По годинама:
2017-380.000
Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

У оквиру програма припремне наставе из математике и српског језика за полагање мале матуре је потребно ангажовати наставнике - предаваче.
Према анализи потреба ученика, односно на основу пријавних формулара које су попунили родитељи ученика, потребно је организовати
припремну наставу за најмање 170 ученика са територије општине. За квалитетну реализацију овог пројекта је потребно ангажовати наставнике предаваче за 8 група ученика који ће похађати припремне часова из математике и 8 група ученика који ће похађати припремну наставу из српског
језика.
На основу испитивања тржишта, на основу искуства у организовању сличних пројеката и на основу искустава других општина које су организовале
припремну наставу.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План нанабвки због новонастале потребе да општина организује припремну наставу из математике и српског језика за ученике осмих разреда за
полагање мале матуре. Новонастала потреба се огледа у новом начину полагања матуре, социјалног стања родитеља ученика и сама потреба ученика за додатном наставом која није
предвиђена у школама.
Измена број: 7; усвојена: 16.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: У предметном поступку се врши измена процењене вредност, због техничке грешке приликом израде плана одржавња часова.

2.2.76 Вулканизерске услуге

Вулканизерске услуге

50.000

29.167

35.000

423219

39.2.

По годинама:

6

6

6

2017

2017

2018

2017-29.167
2018-20.833
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се планира ради обезбеђивања текућег функционисања возног парка ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци ове услуге и истраживањем путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Првобитним Планом набавки је била предвиђена обједињена набавка вулканизерских услуга и услуга прања возила, за коју је накнадно утврђено да је треба раздвојити и
направити две одвојене набавке.

2.2.77 Увођење стандарда менаџмента квалитета
ISO 9001:2015

Увођење стандарда м

100.000

ISO 9001:2015

100.000

120.000

423599

39.2.

По годинама:

6
2017

6
2017

12
2017

2017-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета функционисања општинске управе Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 7; усвојена: 16.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за предметном набавком.
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2.2.78 Сертификација ГО Савски венац - систем

менаџмента квалитетом ISO 9001:2015

Сертификација ГО Са

100.000

100.000

120.000

423599

менаџмента квалитет

39.2.

По годинама:

6

6

12

2017

2017

2017

2017-100.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради побољшања квалитета функционисања општинске управе Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 7; усвојена: 16.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у Палн набавки јер се јавила потреба за предметном набавком.

2.2.79 Радио продукција - куповина минута за
потребе ГО Савски венац

Радио продукција - ку

1.125.000

1.125.000

1.350.000

423441

потребе ГО Савски ве

7.1.10)

По годинама:

6
2017

7
2017

12
2017

2017-1.125.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка сеспроводи на основу чл. 7. став 1. тачка 10) Закона о јавним набавкама.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.
Образложење основаности: Одредбе ЗЈН наручиоци, у складу са чл. 7. став 1. тачка 10) ЗЈН не примењују на куповину, развој, продукцију или
копродукцију радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма.;

Измена број: 7; усвојена: 16.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у Палн набавки јер се јавила потреба за предметном набавком.

2.2.80 Одржавање акваријума у згради ГО Савски

Одржавање акварију
98.000

98.000

117.600

423911

39.2.

7
2017

7
2017

7
2018

венац у ул. Кнеза Милоша бр.69

венац у ул. Кнеза Ми

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради одржавања чистоће акваријума, одржавња флоре и фауне у акваријуму
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке и истраживањем путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

По годинама:
2017-98.000

Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки ради потребе одржавања чистоће акваријума у Анексу зграде Управе ГО Савски венац у Кнеза Милоша бр.69.
Летња
школа у природи за децу са Савског
Летња школа у приро
500.000
600.000
423599
7
2.2.81
39.2.
венца
2017
венца
500.000

По годинама:

7
2017

7
2017

2017-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Разонода деце за време летњег распуста, као и учење у природи.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у Палн набаки због накандно стечених потреба.
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2.2.82 Услуге поправки мобилних телефона

Услуге поправки моби

83.333

83.333

100.000

425223

39.2.

По годинама:

8

8

12

2017

2017

2017

2017-83.333
Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због реалне потребе за услугом поправке мобилних телефона ван гарантног рока и поправке мобилних телефона за кварове
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Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

који не подлежу условима гаранције.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена ове услуге на тржишту.
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за предметном услугом.

2.2.83 Услуга двосмерне комуникације за потребе

Услуга двосмерне ко
460.000

460.000

552.000

423421

39.2.

9
2017

9
2017

12
2017

ГО Савски венац

ГО Савски венац

Разлог и оправданост набавке:

Набавка се спроводи због реалне потребе за пружањем информација грађанима о намери спровођења акција које организује ГО Савски венац Канцеларија за младе, Туристичка организација Савског венца, ДКЦ "Мајдан" и Кућа краља Петра I, као и давања информација на све упите
постављене од стране грађана ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена истраживањем путем
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

По годинама:
2017-460.000

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се јавила потреба за предметном услугом.

2.2.84 Набавка услуга превођења у оквиру пројекта Набавка услуга прево
40.000

40.000

40.000

423599

39.2.

9
2017

9
2017

9
2017

Sport4Citizens

Sport4Citizens

Разлог и оправданост набавке:

У оквиру европског пројекта "Sport4Ctizens", реф.бр. 579659-EPP-1-2016-1-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је превести
уговоре које је ГО Савски венац потписала са својим партнерима како би се Пројекат регистровао код Пореске управе, Министарства финансија.
Набавка потребне услуге ће бити реализована у периоду од августа 2017. године до септембра 2017. године.
Процењена вредност набавке ове услуге утврђена је на основу претходних искустава у набавци ове врсте услуге, која је набављана и на другим
пројектима ГО Савски венац. У складу са Законом о порезу на додату вредност - члан 24, став 1, тачка 16а - процењена вредност набавке не
укључује трошкове пореза на додату вредност.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

По годинама:
2017-40.000

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: За потребе реализације европског пројекта "Sport4Citizens", реф.бр. 579659-ЕРР-1-2016-CZ-SPO-SSCP, који реализује ГО Савски венац, потребно је допунити План
набавки овом услугом.

2.2.85 Одржавање интернет станице Градске

Одржавање интернет
општине Савски венац са пратећим услугама општине Савски вена
460.000

460.000

552.000

423599

39.2.

По годинама:

9
2017

9
2017

12
2017

2017-460.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи јер постоји реална потреба наручиоца за одржавањем веб сајта општине и другим пратећим услугама везаним за одржавање
веб сајта.
Процењена вредснот је утврђена истраживањем путем тржишта.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се накнадно јавила потреба за услугама које су предмет набавке.
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2.2.86 Промоција остварених и планираних

активности Градске општине Савски венац

Промоција остварени

450.000

450.000

540.000

423421

активности Градске о

39.2.

По годинама:

9

9

9

2017

2017

2017

2017-450.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи ради информисања грађана, а и саме заинтересованости популације на територији општине.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту за ову врсту услуге.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 11; усвојена: 21.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се доаје у План набавки јер се накнадно јавила потреба, ради информисања грађана, а и саме заинтеесованости популације на територији градске општине.

2.2.87 Припрема материјала за друштвене мреже у Припрема материјала
сврху обавештавања грађана са територије
ГО Савски венац

500.000

125.000

150.000

423599

сврху обавештавања

39.2.

ГО Савски венац

11
2017

11
2017

3
2018

По годинама:
2017-125.000
2018-375.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Спровођење ове набавке има за циљ побољшање транспарентности и ефикасности рада органа Градске општине Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем цена на тржишту путем интернета.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су средства накнадно обезбеђена у Финансијском плану.

2.2.88 Урамљивање слика за потребе из
надлежности културе

Урамљивање слика з

33.333

надлежности културе

33.333

40.000

423599

39.2.

По годинама:

12
2017

12
2017

12
2017

2017-33.333
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи јер велики број слика у власништву општине није урамљен или су рамови у јако лошем стању.
Процењена вредност је утврђена испитивањем путем интернета цена за ове услуге на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

Измена број: 13; усвојена: 4.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер се истраживањем потреба у надлежности културе ГО Савски венац, јавила потреба за урамљивањем слика у власништву ГО Савски
венац. На тај начин уметничка дела у власништву ГО Савски венац ће бити видљива у згради општине.
Услуге слања нового
500.000
600.000
421421
12
12
12
2.2.89 Услуге слања новогодишњих честитки
39.2.
грађанима на територији Градске општине
2017
2017
2017
грађанима на територ
Савски венац
Савски венац
500.000

По годинама:
2017-500.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Спровођење ове набавке има за циљ ефикаснију дистрибуцију новогодишњих честитки.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци ове врсте услуге.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара. На основу чл. 7.
став 1. тачка 1. закључен је уговор о пословној сарадњи између ГО Савски венац и јединог и искључивог пружаоца поштанских услуга из домена
резервисаног сервиса ЈП "Пошта Србије" број 404-274/16 од 30.12.2017. године за услуге из домена резервисаног сервиса - услуге преноса
поштанских пошиљака масе до 100 гр и уштампавања адресе примаоца на првој страни коверте.;

Измена број: 14; усвојена: 8.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Набавка се додаје у План набавки јер су накнадно обезбеђена средства за ову услугу.
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2.2.90 Извођење музичко - сценског програма у

Извођење музичко - с
416.667

416.667

500.000

423599

оквиру манифестације "Парк отвореног срца" оквиру манифестациј

39.2.

По годинама:

12

12

1

2017

2017

2018

2017-416.667
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Чл. 12 став 1. тачка 14. Статута ГО Савски венац ("Сл. Лист града Београда" 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, и 66/16) подстиче развој културно уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину.
Манифестација је одобрена Одлуком о сталним манифестацијама у области културе од значја ГО Савски венац.
Процењена вредност је утврђена испитивањем претходних искустава у набавци конкретног предмета набавке
Образложење основаности: Процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу не прелази 500.000 динара.;

Измена број: 15; усвојена: 18.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017; поступак: ДОДАТ
Образложење: Наручилац је израдио концепт музичко - сценског програма манифестације "Парк отвореног срца", те је потребно набавити услугу извођења програма.

радови

300.000300.000

2.3.1 Израда заштитних решетки на управној

Израда заштитних ре

150.000

150.000

180.000

425119

39.2.

2
2017

2
2017

2
2017

згради у улици Кнеза Милоша 99

згради у улици Кнеза

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:
Израда металне капије на улазу у двориште
управне зграде у улици Кнеза Милоша 47

Набавка се спроводи у циљу неопходности обезбеђења објекта.
Процењена вредност је утврђена на основу техничке документације са предмером радова, провером предрачунских цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;
Израда металне капи
150.000
180.000
425119
2
2
39.2.
2017
2017
управне зграде у ули

По годинама:
2017-150.000

2.3.2

150.000

По годинама:

2
2017

2017-150.000
Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

Набавка се спроводи у циљу неопходности обезбеђења објекта.
Процењена вредност је утврђена на основу предрачуна радова, провером предрачунских цена на тржишту.
Образложење основаности: Укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара.;

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 1; усвојена: 14.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017 Након
усвајања Плана набавки за 2017. годину је дошло до потребе за спровођењем две нове набавке.
Измена број: 2; усвојена: 28.2.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017
Након усвајања првих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за спровођењем седам нових набавки и изменама две планиране набавке.
Измена број: 3; усвојена: 16.3.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017
Након усвајања других измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем седам нових набавки и изменама једне планиране набавке.
Измена број: 4; усвојена: 5.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017
Након усвајања трећих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за брисањем једне набавке, додавањем двадесетдевет нових набавки и изменама осам планираних набавке.
Измена број: 5; усвојена: 11.5.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017 Након
усвајања четвртих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем једне набавке.
Измена број: 6; усвојена: 6.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017
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Након усвајања петих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем тринаест нових набавки, изменама две набавек и брисањем четрнаест набавки.
Измена број: 7; усвојена: 16.6.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017
Након усвајања шестих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем три нове набавке, брисањем једне набавке и изменама једне набавке.
Измена број: 8; усвојена: 10.7.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од
10.2.2017 Након усвајања седмих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем шест нових набавки и
изменама пет набавки.
Измена број: 9; усвојена: 21.8.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од
10.2.2017 Након усвајања осмих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем пет нових набавки и
изменама четири набавке.
Измена број: 10; усвојена: 14.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017
Након усвајања деветих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем десет нових набавки, изменама једне набавке и брисањем две набавке.
Измена број: 11; усвојена: 21.9.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од
10.2.2017 Након усвајања десетих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем једне нове набавке.
Измена број: 12; усвојена: 13.11.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од
10.2.2017 ааа
Измена број: 13; усвојена: 4.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017
Након усвајања дванаестих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем две нове набавке и брисањем једне претходно планиране набавке.
Измена број: 14; усвојена: 8.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од
10.2.2017 Након усвајања тринаестих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за додавањем две нове набавке.
Измена број: 15; усвојена: 18.12.2017; план: План набавки за 2017. годину за потребе органа Градске општине Савски венац од 10.2.2017
Након усвајања четрнаестих измена Плана набавки за 2017. годину дошло је до потребе за брисањем две набавке и додавањем једне
нове набавке.

Место и датум:

Овлашћено лице:
М.П.

Ирена Вујовић

Одговорно лице:
_______________________________
Ивана Јокић
Датум штампе: 21.12.2017
Страна 63 од 63
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14. ПОДАЦИ O ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Градска oпштина Савски венац у 2016. години није додељивала државну помоћ.
Градска општина Савски венац није додељивала државну помоћ у 2017. години.

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, без минулог рада,
приказани су на основу података из јуна месеца 2018. године. Приказане су нето
зараде функционера и зараде запослених према школској спреми и звањима и износ
просечне нето зараде за јун 2018. године.

Изабрана лица

ФУНКЦИЈА
Председница ГО
Заменик председника ГО
Члан Већа ГО
Преседник Скупштине - право на накнаду 30% од износа
плате

Нето плата без
минулог рада /у
дин./
107.046,20
106.536,50
100.977,87
32.113,88

Заштитник грађана и грађанки

103.996,10

Заменик заштитника грађани и грађанки

101.012,20

Постављена лица

ФУНКЦИЈА
Секретар скупштине
Заменица секретара Скупштине
Помоћник председника ГО
Начелница Управе
Заменик начелнице Управе

Нето плата без
минулог рада /у
дин./
103.996,10
101.012,20
103.996,10
109.832,10
102.416,40
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Именована лица
Нето плата без
минулог рада /у
дин./
109.832,10
102.416,40

ФУНКЦИЈА
Правобранилац
Заменик правобраниоца

Запослени
Најнижа
исплаћена нето
плата /без
минулог рада/

Звање

Самостални саветник - начелник
одељења
Самостални саветник - шеф
одсека
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

Највиша
исплаћена
нето плата
/без минулог
рада/

75.916,88

75.916,88

61.011,05

63.666,82

53.043,72
53.043,72
47.684,32
40.913,29
34.166,19
28.423,97

58.355,27
61.011,05
52.469,50
45.004,62
34.166,19
31.271,15

Намештеници
Највиша
исплаћена
нето плата
/без минулог
рада/
25.337,53
26.312,00
22.880,00
26.312,00

Најнижа
исплаћена нето
плата /без
минулог рада/

Послови

НК Радник - дактилограф
КВ Радник - домар
НК Радник - Намештеник за
обављање послова давања
обавештења грађанима
Возач моторног возила

22.880,00

26.312,00

28.423,97

28.423,97
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
У следећој табели дати су подаци о непокретним и покретним стварима, тј. о нефинансијској
имовини у сталним средствима и у припреми Градске општине Савски венац , а према
последњем попису у децембру 2017. године.

Рачун
011115
011125
011133
011211
011221
011222
011223
011224
011225
011231
011241
011264
011281
011294

Набавна
Исправка
Садашња
Опис
вредност
вредности
вредност
Oстале стамбене зграде
22,056,388.22 3,676,643.49 18,379,738.73
Пословни простор
1,030,520,946.46 138,617,930.21 891,903,016.25
Гараже
3,635,376.98
254,476.60
3,380,900.38
Опрема за копнени саобраћај
10,661,411.81 6,420,917.44
4,240,494.37
Канцеларијска опрема
27,633,224.43 22,739,760.58
4,893,463.85
Рачунарска опрема
35,729,052.82 20,897,858.36 14,831,194.46
Комуникациона опрема
3,569,686.90 3,097,170.23
472,516.67
Елекронска и фото опрема
7,685,893.26 6,014,185.56
1,671,707.70
Опрема за домаћинство
1,151,681.54
919,693.63
231,987.91
Опрема за пољопривреду
10,717.00
8,851.21
1,865.79
Опрема за заштиту жив.средине
133,571.09
119,556.77
14,014.32
Опрема за спорт
824,941.59
602,776.45
222,165.14
Опрема за јавну безбедност
1,314,633.40
604,183.12
710,450.28
Немоторна опрема
285,164.48
235,023.79
50,140.69

Зграде и грађевински објекти у
015112 припреми
015131
016111
016121
016131

Остале некретнине и опрема у
припреми
Компјутерски софтвер
Књижевна и уметничка дела
Лиценце

Остала нематеријална основна
016161 средства
Нематеријална имовина у
016181 припреми
Укупно:

5,418,143.40

0.00

5,418,143.40

6,919,574.82
0.00
11,703,924.38 10,669,806.88
19,896,659.10 1,942,006.33
1,566,140.00
146,194.00

6,919,574.82
1,034,117.50
17,954,652.77
1,419,946.00

11,200.00

2,053.33

9,146.67

810,000.00
0.00
810,000.00
1,191,538,331.68 216,969,087.98 974,569,237.70
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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 „Службени гласник РС“,
број 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 чланом 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 ЈАВНОГ
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 („Службени гласник РС“, број 8/2006), које је утврдила Влада
Републике Србије: http://www.poverenik.org.rs/sr/pravni-okvirpi/podzakonski-akti/53-uredba-ovisini-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.
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