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Основни подаци о државном органу и информатору 
  
Назив органа: 
Градска општина Нови Београд 
Адреса седишта: 
Булевар Михаила Пупина број 167 Нови Београд 
Матични број: 17331132 
Порески идентификациони број:101666851 
Адреса за пријем поднесака: 
Булевар Михаила Пупина 167 Нови Београд 
Шалтер: 5 
Адреса за пријем електронских поднесака:pitanja@novibeograd.rs 
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор: 
Емилија Бјелетић, начелник Управе градске општине Нови Београд 
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези 
са израдом и објављивањем Информатора: 
Начелници одељења и шефови служби. 
О објављивању и ажурности информатора стара се Зоран Стаменковић, секретар 
Скупштине градске општине. 
О постављању Информатора на веб-сајту стара се Лепа Мијић, шеф Одсека за 
послове информисања. 
Датум првог објављивања Информатора: 
Децембар 2005. године 
Датум последње измене или допуне информатора: 
Март 2016. 
Где се може извршити увид у Информатор и набавити штампана копија 
Информатора: 
Канцеларија број 47. 
 
Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети електронска 
копија): 
Српски, ћирилица: 
http://www.novibeograd.rs_ 
 
 
 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 
и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. Гласник 
РС“ бр. 68/10 од 21.09.2010.) које је ступило на снагу 29.09.2010. 
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http://www.novibeograd.rs/
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1. Организациона структура 
1.1. Графички приказ организационе структуре 

1.1.1. Градска општина 
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1.1.2. Веће градске општине 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

  

Председник 
Градске општине 

Заменик председника  
Градске општине 

 

 
9 чланова  

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
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1.1.3. УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
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1.1.4. Општинско  правобранилаштво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Општински 

правобранилац 

 
Заменици општинског 

правобраниоца 
 

Општинско 

правобранилаштво 
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1.1.5. Скупштина градске општине 

Скупштина општине 

67 одборника 

        

        

        

        

        

        

        

        

   

Председник Скупштине градске 
општине 

Живан Обреновић 

Заменик председника Скупштине 
градске општине 

 

Секретар Скупштине градске 
општине 

Зоран Стаменковић 

Заменик секретара Скупштине 
градске општине 

Ведрана Тодоровић 

 
Одборничке групе: 
 
▒Српска напредна странка - 19 
▒Драган Ђилас избор за бољи Нови Београд - 19 одборника                  
▒За наш град - 8 
▒Демократска странка Србије – 4 
▒Социјалистичка партија Србије – 5  
▒Либерално демократска партија - 4  
▒Социјалдемократска странка - 4 
▒Одборници ван одборничих група – 4 
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1.1.6. Председник градске општине 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ 
 

Александар Шапић 
 

 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ 
 

НемањаЦабунац 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Наративни приказ организационе структуре 
 
Органи Градске општине су: 

 Скупштина градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Скупштина 
градске општине), 

 Председник градске општине Нови Београд (у даљем тексту: председник 
Градске општине), 

 Веће градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Веће градске општине), 

 Управа градске општине Нови Београд (у даљем тексту: Управа градске 
општине). 

 
 Послове Градске општине врше органи Градске општине у оквиру своје 
надлежности утврђене законом и Статутом града Београда. 
 Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за 
обављање послова из надлежности Градске општине, све послове који се односе на 
уређивање односа из надлежности Градске општине врши Скупштина градске 
општине, а послове који су по својој природи извршни, врше извршни органи Градске 
општине. 

 
ПОМОЋНИЦИ 

ПРЕДСЕДНИКА 
 

Немања Ранковић 
Софија Максимовић 

Ана Божић 
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 Ако се према природи посла не може утврдити надлежност према ставу 2. 
овог члана, надлежна је Скупштина градске општине. 
 Ако се ради о извршним пословима, а није одређено који је извршни огран 
Градске општине надлежан за њихово обављање, надлежан је председник Градске 
општине. 
 Скупштина градске општине је највиши орган Градске општине који врши 
основне функције локалне власти утврђене законом, Статутом града Београда и 
овим  статутом. 
 

1.3. Општи бројчани подаци о запосленима 
 

 Одлуком о организацији Управе градске општине Нови Београд утврђује се: 
организација, делокруг и начин рада Управе градске општине, унутрашња 
организација, начин руковођења и друга питања 
 Управа градске општине образује се као јединствена служба. 
 У оквиру Управе градске општине образују се организационе јединице за 
вршење сродних управних, стручних и других послова под називом «одељење», 
«кабинет » и «служба». 
 Ради обједињавања сличних послова и њиховог успешнијег извршавања у 
оквиру организационих јединица, могу се образовати унутрашње организационе 
јединице под називом «одсек», «реферат», «група», «инспекција» и сл. 
           Управа градске општине је дужна да сваком  грађанину обезбеди једнаку 
правну заштиту у остваривању  права, обавеза и интереса. 
 Извршни органи Градске општине су председник Градске општине и Веће 
градске општине. 

Укупан број запослених у Управи Градске општине Нови Београд на дан 
31.12.2015. године је 211, од тога: 

--    На неодређено...................................................................206  

  На одређено   .......................................................................5, 

  Укупно.................................................................................211 
 
Од 211 запослених има:                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У правобранилаштву ....................................................................2  
Изабрана, именована и постављена лица ................................22 

 
УКУПНО......................................................................................235 

1. Запослених мушкараца 
(73+2)  

75 35,5450% 

2. Запослених жена (133 + 3 ) 136 64,4549% 

3. Запослених са ВСС (110+2) 112 53,0805% 

4. Запослених са ВШС  18 8,5308 % 

5. Запослених са ВКВ 6 2,8636 % 

6. Запослених са ССС (70+3) 73 34,5971% 

7. Запослених са КВ 0  0.00% 

8. Запослених са III СС 2 0,9478 % 

9. Запослених са НСС 0 0% 
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2. Опис функција старешина 
 Органи Градске општине су: 

 Скупштина градске општине  

 Председник градске општине  

 Веће градске општине  

 Управа градске општине  
 

 Председник Скупштине градске општине: Живан Обреновић 
 Телефон:  3106-784, email: zivan.obrenovic@novibeograd.rs 
 Председник Скупштине градске општине организује рад Скупштине градске 
општине; сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о 
остваривању јавности рада Скупштине градске општине, потписује акте које доноси 
Скупштина градске општине и врши друге послове утврђене законом и овим 
статутом. 
 
 Заменик председника Скупштине  
 Замењује председника Скупштине у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
 

Секретар Скупштине општине: Зоран Стаменковић 
 
 Телефон: 3106-784; 3106-781, email: zstameni@novibeograd.rs 
 Стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем 
седница Скупштине градске општине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за њихов рад. 
 
 Заменик секретара Скупштине општине: Ведрана Тодоровић 
 Замењује секретара Скупштине у случају његове одсутноси и спречености да 
обавља своју дужност. 
 Телефон: 3106-784; 3106-781, email: vedrana.todorovic@novibeograd.rs 
 
  

Председник Градске општине: Александар Шапић 
 Телефон: 3106-781 и 3106-780, emai kabinet@novibeograd.rs 
 
 Председник 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; 

 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 

mailto:zivan.obrenovic@novibeograd.rs
mailto:zstameni@novibeograd.rs
mailto:vedrana.todorovic@novibeograd.rs
mailto:kabinet@novibeograd.rs
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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. 

 
 Заменик председника Градске општине: Немања Цабунац 
 Телефон: 3106-781, mail nemanja.cabunac@gmail.com 
 Председник Градске општине има заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност. 
 Заменик председника Градске општине је заменик председника Већа градске 
општине по функцији. 
 
 Помоћници председника:  Немања Ранковић, Софија Максимовић и Ана 
Божић.. 

Телефон: 3106-780; 3106-781 
 Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 
сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима 
за које су постављени и врше друге послове. 
 
 Веће градске општине: 
 Веће градске општине има 11 чланова. 
 Телефон: 3106790, 3106791 
 Председник Већа је Александар Шапић који сазива и председава Већем. 
 Чланови Већа су: 
 Немања Цабунац, заменик председника Општине, по функцији је члан Већа, 
Душан Петрић, Николета Томић, Споменка Ћирић-Јанковић, Андреј Манојловић, 
Милан Вулевић, Милан Дивљак, Милош Јовановић, Златко Шобот и Ненад 
Милановић. 
 Секретар Већа градске општине: Весна Радуновић. 
 
 Начелник Управе: Емилија Бјелетић 
 Телефон: 3106-791 emai emilija.bjeletic@novibeograd.rs 
 Начелник Управе: 

 руководи радом Управе  

 стара се о законитости, ефикасности и ажурности рада Управе  

 стара се о обезбеђивању услова рада, међусобној сарадњи одељења и 
служби и сарадњи са органима Републике и Града  

 доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места уз 
сагласност Већа градске општине  

 припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина 
општине, Веће и председник општине  

 одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених  

mailto:nemanja.cabunac@gmail.com
mailto:emilija.bjeletic@novibeograd.rs
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 води дисциплински поступак против запослених и изриче дисциплинске 
мере  

 подноси извештаје о раду Скупштини општине, Већу и председнику 
општине  

 у управном поступку решава сукоб надлежности између организационих 
јединица Управе  

 обавља и друге послове у складу са законом и по налогу Скупштине 
општине, председника општине и Већа.  

 
 Заменик начелника Управе: Милка Маринковић 
 Телефон: 3106-791 
 Заменик начелника Управе обавља послове по налогу и овлашћењу 
начелника Управе, замењује начелника Управе, у одсуству начелника обавља све 
послове из делокруга рада Управе. 
 
3. Опис правила у вези са јавношћу рада 
 

 Порески идентификациони бр: 101666851 

 Матични бр. органа - је:17331132 

 Адреса и радно време 
Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167 

 Радно време: понедељак – петак од 8 до 16 часова 
 Шалтери за оверу докумената и пријем поднесака: радник даном од 8 до 19 и 
суботом од 8 до 14 часова. 

Правна помоћ: радним данима од 8:30 до 13 часова 
- физичка и електронска адреса и контакт телефони државног органа и 

организационих јединица као и службеника овлашћених за поступање по 
захтевима за приступ информацијама. 

- контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним 
гласилима: 

- изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење 
рада органа: 
Сваки запослени има идентификациону картицу која садржи назив органа, грб 

општине, фотографију, име и презиме запосленог. 
- опис приступачности просторија за рад лицима са инвалидитетом: 

 Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима је могућ јер на 
улазу зграде постоји рампа за прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским 
колицима. Такође, у самој згради постоји и лифт. 

- могућност присуства седницама и непосредног увида у рад, начин упознавања 
са временом и местом одржавања седница и других активности на којима је 
дозвољено присуство грађана и опис поступка за добијање одобрења за 
присуствовање седницама и другим активностима, уколико је такво одобрење 
потребно: 

 Рад Скупштине је доступан јавности. Представници средстава јавног 
информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и њених радних 
тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. Акредитација представника 
медија мора се извршити 24 часа пре одржавања седнице Скупштине. Седници 
Скупштине имају право да, по одобрењу председника Скупштине, присуствују и 
грађани, осим када се седница држи без присуства јавности. Грађани 
заинтересовани за присуство седници подносе писани захтев секретару Скупштине 
најкасније 24 часа пре часа одређеног за почетак седнице. Председник Скупштине 
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може ограничити укупан број грађана који може да присуствује седници, ако је то 
потребно, ради обезбеђивања несметаног тока седнице. 

- допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи орган и активности  
органа: 

 Допуштено, уз претходно обавештење да ће се такво снимање вршити 
- Сва аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са 

прописима, правилима и одлукама које се односе на јавност рада: 
 Не постоје 

 Седиште органа: 
Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167 

 Овлашћена лица за вршење надзора над спровођењем и извршењем Закона 
о заштити података о личности: 

 Не постоје 

 Адреса за пријем поште је:  
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, пошта се може предати и на 
шалтеру број 5 

 Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од 
јавног значаја, што, у складу са одредбама чл. 38 ст.3. Закона, је: 

 
 Зоран Стаменковић 
 Градска општина Нови Београд 
 Бул. М. Пупина 167 
 11070 НОВИ БЕОГРАД 
 Телефон: 3106 784  
 е-маил: zstameni@novibeograd.rs 

 Адресе за електронску пошту и контакт телефони: 
 Наведено у тексту    
 
4. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 
 
 Од овлашћеног лица траже се информације најчешће упућивањем захтева за 
приступ информацијама. Најчешће предмет интересовања је достављање 
информације у вези са трошењем пара,  покретној и непокретној имовини и увид у 
предмете. 
 До сада  тражене информације од јавног значаја су углавном били захтеви 
физичких лица, новинара и невладиних организација. 
 
5. Опис надлежности, овлашћења и обавеза 
 

5.1. Скупштина градске општине 
 
 
 Скупштина 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“, 

mailto:zstameni@novibeograd.rs


16 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

- ажуриран 7. марта 2016. године - 

 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 јавних предузећа чији је 
оснивач; даје сагласност на њихове статуте, на одлуке о задуживању јавних 
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; 

 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 јавног правобраниоца и заменика јавног правобраниоца 
општине; 
именује и разрешава председника и чланове Изборне комисије градске 
општине; 

 доноси акциони план за младе; 
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 јавних 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. 
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Стална радна тела Скупштине: 
 

 Комисија за буџет и финансије; 

 Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 
средине; 

 Комисија за прописе; 

 Комисија за кадровска и административна питања; 

 Мандатна комисија; 

 Комисија за представке и жалбе; 

 Комисија за родну равноправност. 
  
 

 Комисија за урбанизам, комуналне, делатности и заштиту животне 
средине 

 
1. Дејан Живковић, председник 

2. Милан Ивановић, заменик председника 
3. Дејан Марић 
4. Драган Дондур 
5. Предраг Луковић 
6. Зорица Грубић 
7. Јован Милутиновић 
8. Антоније Антић 
9. Силва Суботић 

 

 Комисија за буџет 
1. Бојан Бован, председник 

2. Милош Петровић, заменик председника 

3. Александар Стефоски 

4. Светомир Мијовић 

5. Јованка Шкрбић 

6. Предраг Ралевић 

7. Бојан Боровчанин 

8. Драган Ђурђевић 

9. Нада Продановић  

 

 Комисија за кадровска и административна питања 
 

1. Предраг Луковић, председник 

2. Милан Ивановић, заменик председника 

3. Дејан Булајић 

4. Борис Анастасијевић 

5. Светлана Милосављевић 

6. Драгана Коковић 
7. Радмила Новковић 
8. Радован Станић 

9. Саша Петронијевић  
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 Мандатна комисија 
 

1. Јелена Королија, председник 

2. Вукојица Чоловић 

3. Јованка Шкрбић 

4. Радивоје Јонић 

5. Драгана Одовић 

6. Нина Кубуровић 

7. Јелена Вилић 

8. Милорад Манојловић 

9. Милош Петровић 

 

 Комисија за представке и жалбе 
 

1. Немања Марјан, председник 

2. Ненад Доловац, заменик председника 

3. Споменко Китоњић 

4. Драгана Коковић 

5. Хана Хашинбеговић 

6. Дарко Јовановић 

7. Ивана Старчевић 

8. Јован Драгичевић  

9. Сања Милетић 

 

 Комисија за родну равноправност 
 

1. Татјана Пејатовић, председник 

2. Радмила Новковић, заменик председника 

3. Јелена Королија 

4. Иванка Аџић 

5. Ненад Доловац 

6. Светлана Милосављевић 

7. Нина Кубуровић 

8. Јелица Божовић 

9. Милан Дамјанац 

 

Комисија за прописе 
 

1. Зоран Ранковић, председник 
2. Борис Ћоровић, заменик председника 
3. Марко Радовић 
4. Чедомир Петрињац 
5. Гордана Војводић 
6. Драгана Одoвић 
7. Татјана Стевић 
8. Гордана Ковијанић 
9. Татјана Пејатовић
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Списак одборника Скупштине: 
 
Александар Стефоски 
Антоније Антић 
Бисерка Јовашевић 
Бојан Бован 
Бојан Боровчанин 
Борис Анастасијевић 
Борис Ћоровић 
Бранислав Маловић 
Бранко Николић 
Вукојица Чоловић 
Гордана Војводић 
Гордана Ковијанић 
Дарко Јовановић 
Дејан Булајић 
Дејан Живковић 
Дејан Марић 
Драган Дондур 
Драган Ђурђевић 
Драгана Коковић 
Драгана Одовић 
Жарко Шормаз 
Живан Обреновић 
Зоран Лазић 
Зоран Ранковић 
Зорица Грубић 
Зорица Николић 
Ивана Старчевић 
Иванка Аџић 
Јадранка Јаковљевић 
Јелена Вилић 
Јелена Королија 
Јелица Божовић 
Јован Драгичевић 
Јован Милутиновић 
Јованка Шкрбић 
Маја Стефановић 
Марко Радовић 
Милан Дамјанац 
Милан Ђурица 
Милан Ивановић 
Милован Дунђер 
Милорад Манојловић 
Милош Петровић 
Нада Продановић 
Наташа Бабић 
Небојша Живуловић 
Немања Маријан 
Ненад Милосављевић 
Нина Кубуровић 
 

Предраг Луковић 
Предраг Ралевић 
Радивоје Јонић 
Радмила Новковић 
Радован Станић 
Сања Милетић 
Саша Петронијевић 
Светлана Милосављевић 
Светомир Мијовић 
Силва Суботић 
Славиша Кокеза 
Слободан Мајкић 
Споменко Китоњић 
Станко Касаловић 
Татјана Пејатовић 
Татјана Стевић 
Хана Хашимбеговић 
Чедомир Петрињац
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5.2. Председник Градске општине 
 

 Председник 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 
буџетаГрадске 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. 

 
5.3. Веће градске општине 

 
Веће градске општине: 

 

 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 јавног 
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. 
  

5.4. Управа градске општине 
 

 Одлуком о организацији Управе градске општине Нови Београд утврђује се: 
организација, делокруг и начин рада Управе градске општине, унутрашња организација, 
начин руковођења и друга питања. 
 Управе градске општине образује се као јединствена служба. 

У оквиру Управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење 
сродних управних, стручних и других послова под називом "одељење", "служба" и 
“кабинет”. 

Ради обједињавања сличних послова и њиховог успешнијег извршавања у оквиру 
организационих јединица, могу се образовати друге унутрашње целине под називом 
"одсек", "реферат" и сл. 

У Управи се могу поставити помоћници председника градске општине за поједине 
области (у области економског развоја, урбанизма, саобраћаја, заштите животне 
средине и друго). 

Управа градске општине је дужна да сваком  грађанину обезбеди једнаку правну 
заштиту у остваривању права, обавеза и интереса. 
 Основне организационе јединице које врше послове Управе градске општине су: 

Основне организационе јединице које врше послове управе су: 

 Одељење за општу управу; 

 Одељење за буџет и финансије; 

 Одељење за друштвене делатности; 

 Одељење за имовинско-правне и стамбене послове; 

 Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање; 

 Одељење за инспекцијске послове; 

 Служба за скупштинске и нормативне послове; 

 Служба за послове управе у месним заједницама; 

 Служба за заједничке послове; 

 Кабинет председника градске општине. 
 

Послови Одељења за општу управу: 
 

- писарница и архива; 
- издавање потврда о животу и уверења о издржаваним лицима за све кориснике 

пензија који имају пребивалиште на територији градске општине; 
- овера потписа рукописа и преписа; 
- пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права; 
- вођење бирачког списка; 
- послови у вези спровођења избора и референдума; 
- обавља стручно-техничке послове за комисију која спроводи попис становништва 

за територију градске општине; 
- технички послови везани за унапређење рада Управе;  
- издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију; 
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- праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа; 
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима 

органа градске општине. 
 

Послови Одељења за буџет и  финансије:  
 

- припремање и израда нацрта одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом 
финансирању општине;  

- припремање упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских 
планова директних и индиректних буџетских корисника; 

- израда предлога финансијских планова директних буџетских корисника; 
- израда периодичних  извештаја о извршењу буџета; 
- израда тромесечних квота за извршење буџета; 
- израда 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 индиректних буџетских корисника; 
- израда извештаја о извршењу прихода и расхода буџета; 
- управљање готовинским средствима, пласманом и финансијским обавезама; 
- управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине; 
- финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања; 
- припремање захтева за отварање и затварање буџетских рачуна; 
- припремање, контрола и извршавање захтева за плаћање; 
- вођење главне књиге трезора, помоћних књига и евиденција; 
- израда завршног рачуна буџета, консолидованог завршног рачуна и завршног 

рачуна индиректних буџетских корисника; 
- обрачунавање зарада и накнада зарада; 
- извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом; 
- вођење пословних књига за индиректне буџетске кориснике; 
- израда обрасца за Регистар запослених; 
- управљање финансијским средствима кроз програм РИНО; 
- вршење административно-техничких послова у вези са поступцима  набавки;  
- издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију; 

- праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;  
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима 

органа градске општине. 
 

Послови Одељења за друштвене делатности: 
 

- издавање уверења о обављању делатности за регулисање радног стажа;  
- отварање радних књижица, ажурирање података у радној књижици;  
- старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; 
- праћење броја уписане деце у први разред основне или специјалне школе; 
- покретање прекршајних поступака против родитеља-старатеља чије дете не 

похађа, односно нередовно похађа наставу у складу са законом; 
- утврђивање мера заштите и безбедности деце и ученика у складу са законом; 
- организовање послова који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради 

похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км, и 
ученика основне школе на удаљености већој од 4км од седишта школе, и 
похађања основне 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; 
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- праћење стања и пружање правне помоћи у области образовања; организација 
додела награда и признања ученицима основних и средњих школа; 

- обрађивање документације за ученичке и студентске кредите и стипендије; 
- праћење и предлагање мера за подстицање развоја културно-уметничког 

стваралаштва и аматеризма; 
- учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката и установа чији је 

оснивач општина, обезбеђивање услова за одржавање спортских такмичења; 
- праћење развоја туризма на територији градске општине; 
- доношење решења о материјалном обезбеђењу чланова породица лица на 

одслужењу војног рока, о рефундирању трошкова сахране за социјално угрожена 
и незбринута лица и ексхумацијама на територији општине; 

- обављање послова у вези са  стратегијом и акционим планом политике за младе 
града, учествовање у изради акционог плана за младе градске општине и 
обезбеђивање функционисања Канцеларије за младе; 

- обављање послова борачко-инвалидске заштите; 
- сарадња са установама културе, фондовима и фондацијама чији је оснивач 

градска општина; 
- праћење и предлагање мера за одржавање споменика који није проглашен за 

културно добро, спомен-плоче или скулптуралног дела које се налази  на 
територији градске општине; 

- сарадња са социјално-хуманитарним организацијама и предлагање мера за 
остваривање и унапређење заштите људских права; 

- обављање поверених послова Комесаријата за избеглице Републике Србије, 
израда и реализација акционог плана за избегла и интерно расељена лица;  

- пружање стручне и административно-техничке помоћи раду Комисије за процену 
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке 
детету и ученику; 

- издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију; 
- праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;  
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима 

органа градске општине. 
 

Послови Одељења за имовинско-правне и стамбене послове:  
 

- вршење управно-правних послова који се односе на експропријацију неизграђеног 
грађевинског земљишта и објеката или административни пренос; 

- управно- правни послови у поновним поступцима враћања земљишта које је 
прешло у друштвену својину по основу ПЗФ-а, обављање стручних и 
административних послова за Комисију за вођење поступка и доношење решења 
по захтевима за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу 
пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза 
из обавезног откупа пољопривредних производа; 

- вођење поступака по раније утврђеним надлежностима у поступцима утврђивања 
права коришћења на неизграђеном градском грађевинском земљишту у државној 
својини, изузимања неизграђеног градског грађевинског земљишта, поништаја 
решења о изузимању, започетих а неокончаних поступака из области 
надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у станове  и 
пословни простор; 

- вођење поступака по захтевима странака за поништај решења о експропријацији 
или административном преносу; 

- на основу акта градоначелника, у име и за рачун Града, спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп, односно отуђење, грађевинског земљишта 
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ради изградње објеката до 800 м БРГП, као и поступак давања у закуп 
непосредном погодбом ради легализације објеката до 800м БРГП; 

- спровођење поступака споразумног одређивања накнаде по правоснажности 
решења о изузимању односно експропријацији непокретности; 

- израда и закључивање анекса уговора о откупу; 
- евиденција општинске имовине и прикупљање документације за укњижбу 

непокретности Градске општине; 
- послови идентификације земљишта и сарадња са РГЗ-ом; 
- управно-правни послови у вези са исељењем бесправно усељених лица у станове 

и заједничке просторије стамбених зграда; 
-    доношење Закључка о дозволи извршења;  
-     спровођење извршног поступка исељења; 
- евидентирање одлука о конституисању скупштина зграда и њихових председника 

у складу са прописаном документацијом; 
- прикупљање архивске документације у вези са поступком враћања имовине 

реституцијом; 
- издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију; 
- праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;  
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима 

органа градске општине. 
 

Послови Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо 
пројектовање :  
 

- одлучивање  по захтевима за издавање грађевинских дозвола за изградњу  или 
реконструкцију објеката до 800 m2  бруто развијене грађевинске  површине 
(БРГП); 

- одлучивање  по захтевима за издавање одобрења за извођење радова за које се 
не издаје грађевинска дозвола; 

- издавање потврде о пријему техничке документације за почетак извођења радова; 
- издавање одобрења за употребу објеката до 800 m2  БРГП; 
- издавање извода спецификације из техничке документације; 
- доношење решења о одређивању броја посебног дела објекта; 
- 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 оквиру поступка 

обједињене процедуре;  
- одлучивање о постављању привремених и покретних привремених објеката на 

јавним  и другим површинама у складу са законом; 
- одлучивање о захтевима за постављање средстава за оглашавање чија је 

површина мања од 2 m2  и која се не налази над јавном површином; 
- одлучивање о захтевима за оглашавање путем паноа и дељењем летака из руке;  
- одлучивање о захтевима за сечу стабала; 
- одлучивање о захтевима за постављање објеката и уређаја на површинама јавне 

намене и површинама у складу са законом; 
- обележавање површина под баштама у складу са издатим одобрењем; 
- одлучивање о захтевима за одобравање продајног места на којем се обавља 

трговина на мало ван продајног објекта; 
- издавање уверења о промени назива улица; 
- издавање потврде о адреси објекта; 
- припремање и израда предлога планова за постављање привремених и покретних 

привремених објеката; 
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- заштита и унапређење животне средине; 
- учествовање у изради програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта; 
- учествовање у спровођењу еколошких акција општине;  
- предлагање програма, спровођење инвестиционих пројеката развоја градске 

општине; 
- припремање и координирање послова везаних за реализацију инвестиционих 

пројеката који се односе на објекте школа и вртића (осим капиталног одржавања) 
и објеката чији је оснивач градска општина; 

- предлагање мера за уређење и одржавање јавних површина (зелене површине, 
пешачке комуникације и површине, игралишта, објекти јавног осветљења и 
саобраћајних знакова и др.); 

- предлагање мера за уређење и одржавање изгледа стамбених зграда, укључујући 
спровођење мера енергетске ефикасности и одрживог развоја; 

- учествовање у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које 
доноси Град Београд за територију Градске општине Нови Београд;  

- давање мишљења и иницијатива за спровођење урбанистичких планова од 
интереса за градску општину;  

- вршење надзора над спровођењем Одлуке о некатегорисаним путевима на 
подручју градске општине у делу који се односи на одржавање некатегорисаних 
путева и одржавање јавних зелених површина дуж саобраћајница; 

- издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену eвиденцију; 
- праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;  
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима 

органа градске општине. 
 

Послови Одељења за инспекцијске послове:  
 

- вршење инспекцијског надзора, над изградњом објеката за које грађевинску 
дозволу и решење издаје градска општина, сходно Закону о инспекцијском 
надзору;  

- вршење инспекцијског надзора над коришћењем објеката, сходно Закону о 
инспекцијском надзору;  

- доношење решења о уклањању објеката који су изграђени или се граде без 
грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова и предузимање 
одговарајућих мера у складу са законом; 

- доношење Закључка о дозволи извршења; 
- 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, оглашавање, одржавање и 
чишћење јавних површина, услове и начин постављања привремених објеката, 
контролу јавних паркиралишта, градске пијаце, држање домаћих животиња, радно 
време, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, димничарске услуге, 
подношење прекршајних пријава и издавање прекршајних налога; 

- доношење Закључака о дозволи извршења; 
-  спроводи поступак извршења; 
- праћење реализације и извршења прекршајних налога;  
- предлаже програм уклањања објеката по решењима грађевинске инспекције који 

садржи план уклањања објеката, делова објеката, оперативни план и предрачун 
трошкова уклањања;  

- предлаже план извршења решења комуналне инспекције; 
- праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;  
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- издавање потврда о подацима из службене евиденције; 
-  обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима 

органа градске општине. 
  

Послови Службе за скупштинске и нормативне послове: 
 
     -  обављање стручних и организационих послова за Скупштину и Веће градске 

општине у вези са припремом седница и обрадом аката усвојених на  седницама 
тих органа, чување изворних докумената о раду тих органа, вођење евиденције о 
седницама и припремање нормативних и других аката  која се односе на рад 
Скупштине и њених радних тела; 

  -   сачињавање нацрта аката и дописа за органе градске општине; 
      -    обављање стручних и организационих послова за начелника Управе; 
      -   вођење бележака и записника са састанака  у вези са радом органа градске  

општине;  
- обављање административно-техничких послова за овлашћено лице за поступање 

по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја; 
- послови у вези са применом Закона о Агенцији за борбу против корупције; 
- праћење прописа из надлежности градске општине;  

 - давање правних мишљења на нацрте аката које припрема Управа за органе 
градске општине; 

     -   вођење евиденције о попису аката органа градске општине, начелника Управе и 
лица овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ  информацијама 
од јавног значаја;  

      -    издавање потврда о подацима из службене евиденције; 
-  праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа. 
- пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, Статутпм градске ппщтине и актима пргана градске 

ппщтине. 

 
Послови службе за послове управе у месним заједницама: 
 

- обезбеђивање техничких услова за организацију зборова грађана, референдума и 
покретање грађанских иницијатива; 

- обезбеђивање техничких услова за спровођење избора;  
- сарадња на пословима у вези са мобилизацијом и организацијом цивилне заштите 

у месним заједницама; 
- обезбеђивање услова за рад мировних већа; 
- обављање поверених послова из надлежности Градске управе, односно Управе 

градске општине, у вези остваривања права грађана; 
- врши и друге послове у складу са Статутом и актима Градске општине; 

 
Послови Кабинета председника градске општине: 
 

- стручни, саветодавни, организациони и административно-технички послови 
везани за остваривање надлежности и овлашћења председника  градске 
општине; 

- сазивање и припремaње колегијума  и других радних састанака председника 
градске општине; 

- праћење активности на реализацији утврђених обавеза председника градске 
општине од стране Скупштине градске општине; 
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- припрема материјала о којима одлучује председник и заменик председника 
градске општине; 

- евидентирање и праћење извршавања донетих аката председника градске 
општине; 

- израда календара активности председника градске општине; 
- информисање, протокол и комуникација  за потребе председника градске 

општине; 
- координирање активности на остваривању јавности рада органа градске општине;    
- сарадња са медијима ради информисања шире јавности; 
- израда информација на основу извештаја медија; 
- послови Сервисног и пријемног  центра у вези комуникације са грађанима; 
- послови припреме и управљања пројектима; 
- други послови по налогу председника градске општине; 
 

Послови Службе за заједничке послове: 

 

- послови у вези са радним односима, управљање кадровима и вођење персоналне 
евиденције; 

- информатички послови; 
- биротехнички послови; 
- магационерски послови; 
- старање о одржавању зграде и простора које користи градска општина; 
- превоз моторним возилима; 
- обављање техничких и других послова за органе градске општине; 
- праћење техничке реализације обезбеђења објеката градске општине;  
- послови противпожарне заштите; 
- послови управљања отпадом; 

- послови одбране и ванредних ситуација; 
- издавање потврда о подацима из службене евиденције;  
- праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа. 
-  обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима 

органа градске општине;  
 

 
 Интерни ревизор 
      Интерни ревизор обавља послове планирања и организовања интерне ревизије, и 
то: ревизију система, финансијску ревизију и ревизију усаглашености; процењује 
системе и процесе интерне контроле на основу управљања ризицима; даје оцене, 
савете, и стручна мишљења када се уводе нови системи, процедуре или 
задаци,израђује стртешки план и оперативне послове и програме рада и прати 
извршавање истих, обавља послове ревизије у складу са годишњим плаљновима или 
захтевима начелника управе, односно јавних предузећа и установа чији је оснивач 
Градска општина,израђује годишње и периодичне извештаје; сарађује са ДРИ и другим 
државним органима. За свој рад је одговоран начелнику управе. 

Интерни ревизор је Катарина Чубрић. 
 
6.5. Општинско правобранилаштво 

  
Општинско правобранилаштво је посебан орган који врши послове правне заштите 

имовинских права и интереса Градске општине Нови Београд. 

Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и 
другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса Градске општине 
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и њених органа и организација који немају својство правних лица, у својству законског 

заступника, као и месних заједница и јавних предузећа и установа чији је Градска општина 

оснивач као и свих других правних лица, чије се финансирање обезбеђује у буџету Градске 

општине, у својству пуномоћника. 

Кад у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, а једна од тих 
странака је Градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати Градску општину. 

Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, које 
према закону и овој одлуци заступа Општинско правобранилашптво, а ниједна од тих 
странака није Градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која 
је иницирала покретање поступка. 

Функцију Општинског правобранилаштва обављају Општински правобранилац и заменици 
Општинског правобраниоца. 

Општински правобранилац Градске општине Новин Београд је Оливера Вишњић. 
Општински правобранилац има 3 заменика. Заменик општинског правобраниоца 

може извршити сваку радњу у поступку пред судом и другим органима за коју је 
овлашћен општински правобранилац.  

Заменици су: Весна Лазин, Нина Сагић и Ђорђе Попац. 
 Седиште Општинског правобранилаштва је у Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 

бр. 167. 
  
 

6. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

 Послови Одељења: 
     вршење инспекцијског надзора, над изградњом објеката за које грађевинску 

дозволу и решење издаје градска општина, сходно Закону о инспекцијском 
надзору;  

- вршење инспекцијског надзора над коришћењем објеката, сходно Закону о 
инспекцијском надзору;  

- доношење решења о уклањању објеката који су изграђени или се граде без 
грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова и предузимање 
одговарајућих мера у складу са законом; 

- доношење Закључка о дозволи извршења; 
- вршење инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа који се односе 

на обављање комуналних делатности, одржавање комуналног реда, поштовање 
кућног реда у стамбеним зградама, оглашавање, одржавање и чишћење јавних 
површина, услове и начин постављања привремених  и покретних објеката, 
постављања башти угоститељских објеката и балон хала, контролу јавних 
паркиралишта, градске пијаце, држање домаћих животиња, радно време, 
прикупљање и пречишћавање отпадних вода-септичке јаме, димничарске услуге, 
подношење захтева за покретање  прекршајних поступака и издавање 
прекршајних налога; 

- доношење Закључака о дозволи извршења; 
-  спроводи поступак извршења; 
- праћење реализације и извршења прекршајних налога;  
- предлаже програм уклањања објеката по решењима грађевинске инспекције који 

садржи план уклањања објеката, делова објеката, оперативни план и предрачун 
трошкова уклањања;  

- предлаже план извршења решења комуналне инспекције; 
- праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;  
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- издавање потврда о подацима из службене евиденције; 
-  обавља и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима 

органа градске општине. 
 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове има два одсека: 

 Одсек за имовинско правне послове 

 Одсек за стамбене послове  
 
Одсек за имовинско-правне послове 
 

 У Одсеку за имовинско правне послове обављају се управно правни послови који 
се односе на: 
 
 Експропријацију објеката ради привођења земљиштанамени 

 
 У овом поступку примењују се Одредбе Закона о експропријацији («Службени 
гласник Републике Србије« бр. 53/95, 23/01 СУС и 20/09). Странка која може да буде 
правно или физичко лице подноси у писменој форми предлог за експропријацију . Уз 
предлог подноси: 
 1. Извод из катастра непокретности или других јавних књига 
 2. Извод из планског акта 
 3. Доказ да је утврђен јавни интерес 
 4. Гаранцију банке 
 Орган управе заказује усмену расправу где позива све заинтересоване странке у 
поступку. После саслушања странака доноси решење о експропријацији. Решење 
потписује начелник Одељења. Жалба на решење о експропријацији подноси се преко 
овог органа другостепеном органу, а то је Министарство финансија Републике Србије. 
Корисник експропријације стиче право да ступи у посед експроприсане непокретности 
даном правоснажности Одлуке о накнади, односно даном закључења споразума о 
накнади за експроприсану непокретност. Споразум о накнади закључује се у одвојеном 
поступку пред органом Управе. Управа је дужна да без одлагања закаже расправу за 
споразумно одређивање накнаде. На расправу се позивају корисник експропријације и 
ранији сопственик. Корисник експропријације подноси писмену понуду о облику и висини 
накнаде коју орган управе доставља ранијем сопственику. Споразум о накнади уноси се 
у записник који мора да садржи све податке неопходне за испуњење обавезе странака. 
Споразум о накнади има снагу извршне исправе. Ако се пред органом управе не 
закључи споразум о накнади без одлагања списи предмета достављају се надлежном 
општинском Суду ради одређивања накнаде. Споразум о новачној накнади извршава 
надлежни суд, а споразум о другим облицима накнаде извршава  Управа градске 
општине. 
 
 Изузимање земљишта из поседа ранијег корисника (није предвиђено новом 

законском регулативом) 
 

 У овом поступку примењивале су се одредбе Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник Републике Србије« бр. 47/03). Захтев за изузимање земљишта се 
подноси у писменој форми. Уз захтев се подноси: 
 1. Извод из планског акта – ДУП 
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 2. Извод из земљишних књига – катастар 
 Заказује се усмена расправа. Уколико су испуњени законски услови, доноси се 
решење о изузимању. Решење потписује начелник Одељења. Жалба на решење 
доставља се непосредно органу Управе, који може исту да проследи другостепеном 
органу Министарства финансија Републике Србије. 
 
 Административни пренос земљишта 

 
 У овом поступку примењују се Одредбе Закона о експропријацији («Службени 
гласник Републике Србије« бр. 53/95, 23/01 СУС и 20/09). Захтев се подноси у писменој 
форми. Уз захтев се подноси: 
 1. Потврда да је утврђен општи интерес 
 2. Извод из планског акта 
 3. Потврда о обезбеђеним финансијским средствима 
 4. Извод из земљишних књига – катастра 
 Заказује се усмена расправа. Уколико су испуњени законски услови доноси се 
решење о административном преносу. Решење потписује начелник Одељења. Жалба се 
подноси преко овог органа, Министарству финансија Републике Србије. 
 
 Враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза 
(поновни поступци) 
 

 У овом поступку примењује се Закон о начину и условима признавања права и 
враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по ПЗФ-у («Сл. гласник РС» бр. 
18/91). Захтев у писменој форми подноси ранији сопственик, односно његов правни 
следбеник. Поступак по захтеву води и решење доноси Комисија коју образује 
Министарство  надлежно за послове пољопривреде на предлог Скупштине општине. Уз 
захтев се подноси: 
 1. Решење о ПЗФ 
 2. Пресуда 
 3. Извод из земљишних књига 
 4. Доказ о исплаћеној накнади 
 Уколико подносилац захтева не располаже напред наведеном документацијом, 
овај орган сам прикупља потребну документацију. Када Комисија нађе да је захтев 
основан доноси се у овом Одељењу решење које потписује Председник комисије. 
Решењем се може утврдити повраћај земље која је раније одузета, односно другог 
одговарајућег земљишта или одговарајућа новчана накнада. Жалба на решење подноси 
се преко овог органа Министарству финансија Републике Србије . 
 
 Право коришћења осталог неизграђеног градског грађевинског земљишта (није 

предвиђено новом законском регулативом) 
 

У овом поступку примењивале су се Одредбе чл.84 Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник Републике Србије« бр. 47/03).Странка која може да буде ранији 
сопственик, законски наследник, као и лице на које је ранији сопствени кпренео право 
коришћења, у складу са законом, подноси захтев у писменој форми. Уз захтев прилаже 
следећу документацију: 
 
 1.Извештај о променама за грунтовне парцеле 2.Копија плана за предметну 
парцелу (издата од стране РГЗ – Катастар Нови Београд, 
 3.Извештај о идентификацији парцела (издатод РГЗ – Катастар Нови Београд)  
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 4.Обавештење Градског секретаријата за урбанизам – ул. 27. Марта бр.43-45 о 
намени предметне парцеле у складу са ДУП-ом односно новим регулационим планом, 
односн отачним навођењем да ли ова парцела спада у категорију јавног или осталог 
грађевинског земљишта. 
 5. Доказ о правном основу коришћења предметне парцеле. 
 Орган управе разматра приложену документацију, па уколико утврди да је 
документација потпуна доноси решење којиму тврђује право коришћења подносиоцу 
захтева. Решење потписуј еначелник Одељења. На основу овако донетог решења које 
мора да буде правоснажно врши се овера уговора о  промету непокретности. 
 
 Поништај решења о додели земљишта због непривођења истог намени(није 

предвиђено новом законском регулативом) 
 

 У овом поступку примењивале су се Одредбе Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник Републике Србије« бр. 47/03). Захтев подноси ранији сопственик 
односно његов законски наследник. Уз захтев подноси: 
 1. Изводе из земљишних књига односно из Катастра непокретности Нови 
Београд 
 2. Доказ о правном основу коришћења предметне парцеле, 
 3. Извод из планског акта – детаљни урбанистички план 
 Орган Управе заказује усмену расправу на коју позива све заинтересоване 
странке у поступку. У зависности од утврђених чињеница, орган Управе доноси решење 
којим се захтев усваја и решење поништава или се захтев странке као неоснован одбија. 
Жалба на решење доставља се органу Управе који исту прослеђује другостепеном 
органу Министарству финансија Републике Србије. 
 
 Поништај решења о експропријацији земљишта због непривођења истог намени 

 
 У овом поступку примењују се Одредбе Закона о експропријацији («Службени 
гласник Републике Србије« бр. 53/95, 23/01 СУС и 20/09). Захтев подноси ранији 
сопственик односно његов законски наследник. Уз захтев подноси: 
 1. изводе из земљишних књига односно из Катастра непокретности Нови Београд 
 2. доказ о правном основу коришћења предметне парцеле, 
 3. извод из планског акта – детаљни урбанистички план 
 Орган Управе заказује усмену расправу на коју позива све заинтересоване 
странке у поступку. У зависности од утврђених чињеница, орган Управе доноси решење 
којим се захтев усваја и решење поништава или се захтев странке као неоснован одбија. 
Жалба на решење доставља се органу Управе који исту прослеђује другостепеном 
органу Министарству финансија Републике Србије. 
 
 Утврђивање престанка права коришћења грађевинског земљишта додељеног 

ради изградње до 13.05.2003.године 
У овом поступку примењују  се одредбе Закона о планирању и изградњи («Службени 

гласник Републике Србије« бр. 72/09,81/09,64/10-УСи 24/11),Захтев подноси надлежно 
Јавно правобранилаштво. 

Уз захтев се подноси извод из Листа непокретности из Катастра непокретности Нови 
Београд. 

Орган Управе заказује усмену расправу на коју позива све заинтересоване 
странке у поступку. У зависности од утврђених чињеница, орган Управе доноси решење 
којим се захтев усваја и утврђује престанак права коришћења на грађевинском 
земљишту или се захтев Јавног правобранилаштва  као неоснован одбија. Жалба на 
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решење доставља се органу Управе који исту прослеђује другостепеном органу 
Министарству финансија и привреде Републике Србије. 

 
 Давање у закуп  земљишта у јавној својини 

 
 У овом поступку примењују  се одредбе Закона о планирању и изградњи 
(«Службени гласник Републике Србије« бр. 72/09,81/09,64/10-УСи 24/11), Одлуке о 
грађевинском земљишту («Службени лист града Београд« бр. 2/09) и Одлуке о 
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта («Службени 
лист града Београда« бр. 60/09). Градска општина даје у закуп грађевинско земљиште у 
јавној својини ради изградње објекта, односно објеката до 800 м2 бруто површине у 
оквиру једне грађевинске парцеле. Захтев за давање земљишта у закуп подноси се у 
писаном облику. Грађевинско земљиште даје се у закуп јавним надметањем или 
непосредном погодбом. Председник Градске општине одлучује о оглашавању јавног 
надметања. Одлука се доноси на основу елабората сачињеног од стране Дирекције за 
грађевинско земљиште. Уз захтев за израду елабората општина доставља Дирекцији: 
 1. Извод из планског акта или акт о условима 
 2. Извештај о степену комуналне опремљености 
 3. Урбанистички пројекат 
 4. Извод из листа непокретности  
 5. Копију плана 
Поступак јавног надметања спроводи Комисија коју образује председник Градске 
општине. Акт о давању земљишта у закуп доноси председник Градске општине, а 
Дирекција и закупац закључују уговор о закупу. 
 
 Претварање заједничких просторија у станове, односно припајање 

заједничких просторија становима (поновни поступци) 
 

 У овом поступку су се примењивале одредбе Закона о претварању заједничких 
просторија у станове («Сл.гласник РС» бр. 44/84). Законом о престанку важења напред 
поменутог Закона, поступци претварања по овом закону су се наставили за све започете 
поступке («Сл.гласник РС» бр. 46/94). 
 
 Одсек за стамбене послове 
 

 Одсек за стамбене послове поступа у складу са:Законом о општем управном 
поступку, Законом о становању, Законом о одржавању стамбених зграда, Уредбом о 
одржавању стамбених зграда и станова и Одлуком о кућном реду у стамбеним 
зградама  

 
 Управно правни послови Одсека за стамбене послове: 
 
 Исељење бесправно усељених лица 

 
 Одсек за стамбене послове поступа по писменом захтеву странке за исељење 
бесправно усељеног лица, који странка подноси преко Писарнице органа управе или 
путем поште. Основаност поднетог захтева се утврђује у доказном поступку који се 
спроводи пред овим органом на усменим расправама, на којима странке презентују 
доказе и на основу чињеница које се утврде у току поступка, а у складу са начелом 
оцене доказа. На основу тога, овај орган доноси одговарајући управни акт. У складу са 
начелом двостепености у решавању, странка има право на жалбу на предметни управни 
акт донет у првостепеном поступку. Овај орган, поступајући по жалби, уколико је иста 
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благовремена, допуштена и изјављена од стране овлашћеног лица, исту са свим 
списима предмета доставља другостепеном органу – Секретаријату за имовинско-
правне послове и грађевинску инспекцију града Београда, на одлучивање. Одлука 
другостепеног органа је обавезујућа за овај орган и он је у обавези да поступа у складу 
са налогом другостепеног органа. 
 
 Поступак принудног исељења 

 
 Поступак принудног исељења се спроводи уколико је овај орган донео решење о 
исељењу, након чега се по захтеву странке доноси закључак о дозволи извршења, а 
потом по захтеву странке заказује дан и час исељења. Принудном исељењу присуствује 
и спроводи га извршитељ Одсека за стамбене послове, уз асистенцију полиције и 
помоћних радника, о чему се сачињава записник о извршеном исељењу. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 Одељење за инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд 
обавља послове комуналног и грађевинског надзора утврђеног законским прописима,  
одлукама Скупштине Града Београда и Одлуком о организацији и раду органа градске 
општине Нови Београд.  
 

Одељење има три организационе јединице:  

 Одсек грађевинске инспекције 

 Одсек комуналне инспекције 

 Одсек за извршење 

 
Одсек грађевинске инспекције 

  
 Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над спровођењем одредби 
Закона о планирању и изградњи.  У вршењу надзора води се управни поступак и доносе 
решења којима се налаже рушење објеката који се граде без одобрења за изградњу, 
налаже обустава радова ако се објекат не гради према издатом одобрењу за изградњу, 
врши надзор над коришћењем објеката и обавља друге послове према Закону о 
планирању и изградњи.  
 Послови грађевинске инспекције обављају се по службеној дужности и по 
захтеву заинтересованог лица. Захтеви се могу предати непосредно у просторијама 
инспекције, телефонским путем или писменим путем преко пријемног шалтера.  У 
сваком од ових случајева надлежни инспектор се задужује предметом, спроводи 
управни поступак и у зависности од утврћених чињеница доноси одговарајући управни 
акт (решење,  закључак).  Управни акт се доставља лицу против којег је покренут 
поступак и заинтересованом лицу са правном поуком о могућности жалбе на управни 
акт.  Жалбе се подносе Секретаријату за имовинско-правне послове и грађевинску 
инспекцију Града Београда у законском року од 15 дана.  
 

Одсек комуналне инспекције 
 

 Комунална  инспекција врши инспекцијски  надзор  над  извршавањем   закона и 
прописа Града Београда  који се односе на обављање  комуналних  делатности, 
одржавање стамбених зграда, одржавање и чишћење јавних површина,  комунални  ред,  
услове и начин постаљања  привремених  објеката (киосци, мањи монтажни објекти, 
баште отвореног и затвореног типа,  конзерватори за сладолед и др.), градске пијаце,  



34 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

- ажуриран 7. марта 2016. године - 

држање домаћих животиња,  кућни ред у стамбеним зградама,  радно време 
угоститељских, трговинских и занатских објеката, одржавање канализације и водоводних 
инсталација.  
 Послови комуналне инспекције обављају се по службеној дужности и по захтеву 
заинтересованог лица. Захтеви се  могу предати на шалтеру писарнице, или 
телефонским путем, усмено код дежурног комуналног инспектора, електронском поштом 
http://www.novibeograd.rs, писменом пријавом преко поште и факсом, иницирање 
поступка по службеној дужности, достављање решења другог органа. У сваком од ових 
случајева надлежни инспектор се задужује предметом, спроводи управни поступак и у 
зависности од утврћених чињеница доноси одговарајући управни акт (решење,  
закључак). Управни акт се доставља лицу против којег је покренут поступак са правном 
поуком о могућности жалбе на управни акт, а заинтересованом лицу подносиоцу пријаве 
обавештење о предузетим мерама. Жалбе се подносе Секретаријату за инспекцијске 
послове Града Београда, Сектор за нормативне и управно надзорне послове у 
законском року од 15 дана.   
 Одељење за инспекцијске послове прима странке од 8,30 до 13 часова, а 
дежурни инспектор странке прима у времену од 8,00  до 22,00  часа седам дана у 
недељи. 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕИ ИНВЕСТИЦИОНО 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 
Одељење за грађевинске и комуналне послове има три одсека: 

- Одсек за грађевинске послове 
- Одсек за комуналне послове 
- Одсек за инвестиционо пројектовање  

 
 
Одсек за грађевинске послове 

 
У Одсеку за грађевинске послове обављају се управно правни послови који се 

односе на: 
 
 Издавање грађевинске дозволе 

 
У овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл. 

гласник РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12,42/13-одлука УС,98/13-
одлука УС,132/14 и 145/14), Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 
33/97; 31/01 и „Сл. гласник РС бр. 30/10), Закона о одржавању стамбених зграда („Сл. 
гласник РС бр.44/95,46/98,1/01-одлука УСРС,101/05-др.закон,27/11-одлука УС и 88/11) 

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 јавној својини, 
односно доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови на надзиђивању 
постојећег објекта 

http://www.novibeograd.rs/
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- 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 поднешења 

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 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 јавних 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. Надлежни орган проверава искључиво 
испуњеност следећих формалних услова: 

1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави; 
2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим 

законом може бити подносилац захтева односно пријаве; 
3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке; 
4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана 

овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона; 
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно 

таксе; 
       6) 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 имовинске и правне послове града Београда. 
 
 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 (“Сл. 

гласник РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12,42/13-одлука УС,98/13-
одлука УС,132/14 и 145/14), Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 
33/97; 31/01 и „Сл. гласник РС бр. 30/10), Закона о одржавању стамбених зграда („Сл. 
гласник РС бр.44/95,46/98,1/01-одлука УСРС,101/05-др.закон,27/11-одлука УС и 88/11) 
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Решење о одобрава извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола се 
издаје 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 јавној 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 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 поднешења 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 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 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 јавних 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 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. Надлежни орган 
проверава искључиво испуњеност следећих формалних услова: 

1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави; 
2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим 

законом може бити подносилац захтева односно пријаве; 
3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке; 
4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана 

овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона; 
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно 

таксе; 
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Жалба на решење подноси се преко овог органа другостепеном органу-
Секретаријату за имовинске и правне послове Града Београда. 
 
 Издавање употребне дозволе 

 
У овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл. 

гласник РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12,42/13-одлука УС,98/13-
одлука УС,132/14 и 145/14), Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 
33/97; 31/01 и „Сл. гласник РС бр. 30/10). 

Уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже се: 
  

- фотокопију 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 поднешења 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. 

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. 

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. Надлежни орган проверава искључиво испуњеност следећих 
формалних услова: 

1) надлежност за поступање по захтеву; 
2) да ли је подносилац захтева лице које, у складу са овим законом може бити 

подносилац захтева ; 
3) да ли захтев садржи све прописане податке; 
4) да ли је уз захтев приложена сва документација прописана овим законом и 

подзаконским актима донетим на основу овог закона; 
5) 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 имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију Града Београда. 
 
 Издавање извода спецификације посебних делова зграде 

 
У овом поступку примењује се члан 161.Закона о општем  управном  поступку 

(“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97, 31/01 и «Сл. гласник РС» бр. 30/10). 
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 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 
архитектонско-грађевинског 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 
потврде. 
 
 Одређивање броја посебног дела зграде 

 
У овом поступку примењује се Закон о општем  управном  поступку (“Сл. лист 

СРЈ” бр. 33/97, 31/01 и «Сл. гласник РС» бр. 30/10). 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 
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. 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 решење.  

 
Жалба на решење подноси се преко овог органа другостепеном органу-

Секретаријату за имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију Града Београда. 
 

Издавање одобрења за постављање балон хале спортске намене 
 
У овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл. 

гласник РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12,42/13-одлука УС,98/13-
одлука УС,132/14 и 145/14), Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 
33/97; 31/01 и „Сл. гласник РС бр. 30/10) и Одлуке о постављању балон-хала спортске 
намене на територији града Београда(„Сл.лист града Београда“, бр.10/11,51/11 и 10/14) 
 Странка подноси попуњени и потписани захтев на писарници општине и уз 
захтев прилаже: 

-информацију о локацији 
-пројектно-техничка-документација балон-сале или пресостатичког покривача  у 
три примерка  
 -доказ о праву својине,односно праву коришћења, односно праву закупа на 
грађевинском земљишту или доказ о праву својине, односно праву коришћења 
или закупу отвореног спортског објекта 
-доказ о уплати административних такси 
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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 (“Сл. 

гласник РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,121/12,42/13-одлука УС,98/13-
одлука УС,132/14 и 145/14), Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 
33/97; 31/01 и „Сл. гласник РС бр. 30/10) и Одлуке о постављању балон-хала спортске 
намене на територији града Београда(„Сл.лист града Београда“, бр.10/11,51/11 и 10/14) 
 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 Одсеку за грађевинске послове води се о 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. О тим предметима се редовно достављају недељни и месечни извештаји 
надлежним органима. 

Решења и закључци донети у оквиру поступака обједињене процедуре, објављују 
се на сајту Градске општине Нови Београд.   

 
Одсек за комуналне послове 
 
У Одсеку за комуналне послове обављају се послови који се односе на:  

 Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање 
привремених објеката - киоска 

 
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о условима и начину постављања 

привремених објеката на јавним површинама у Београду – пречишћен текст, („Сл. лист 
града Београда“ бр.31/02 - пречишћен текст, бр.11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11) и 
Закона о општем управном поступку (Сл.лист РС “бр. 33/97 и 31/01 „Сл.гласник РС“ 
30/10) и Плана постављања привремених објеката у Београду-подручје општине Нови 
Београд („Службени лист града Београда“, бр. 8/12) који се доноси на период од пет 
година и важи до 17.03.2017. године.  

Одлуком о условима и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама, прописано је да се место за постављање привремених објеката одређује 
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Планом постављања привремених објеката, који доноси Скупштина града Београда. По 
усвајању Плана, корисник локације се одређује на основу конкурса који расписује 
Градска општина. 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 Нови Београд.  

 
 Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање 

привремених објеката - башти угоститељских објеката (отвореног и затвореног 
типа)  

У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о условима и начину постављања 
привремених објеката на јавним површинама у Београду – пречишћен текст („Сл. лист 
града Београда“, бр. 31/02 – пречишћен текст бр. 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11)и 
Закона о општем управном поступку („Сл. лист РС“бр. 33/97и 31/01, „Сл.гласник РС“ 
30/10). 

Одлуком Уставног суда Републике Србије ИУо-330/2012 од 25. априла 2013. године 
која је објављена 30.10.2013. године(Службени гласник РС“, бр. 94/2013.) утврђено је 
да Правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини 
(„Службени лист града Београда“, бр. 38/10, 20/12, 34/12 и 37/12) није у сагласности са  
Уставом и Законом. До доношењаодговарајућег правног акта ово Одељење није у 
могућности да поступа по захтевима за издавање одобрења за постављање баште 
испред угоститељског објекта. 

Странка је правно лице и подноси захтев у писменој форми. Уз захтев се подноси;  
 -фотокопија решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности  

 фотокопија доказа о правном основу коришћења пословног објекта  
 -фотокопија акта пореске управе за пореско - идентификациони број - ПИБ  
 -техничка документација у 5 примерака, коју чине:  
 - графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њене димензије-

волумен и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, паркинг, 
пешачки прелаз, стајалиште јавног 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 јавном 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;  

 - пројекат баште израђен од лица које поседује лиценцу дипл. инж. архитектуре –
одговорног пројектанта 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;  
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 - 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 сенило причвршћује на објекат;  

 -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.  

 
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 Нови Београд.  

 
 Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање 

привремених објеката - Забавних паркова 
 

У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о условима и начину постављања 
привремених објеката на јавним површинама у Београду – пречишћен текст („Сл. лист 
града Београда“, бр. 31/02 - пречишћен текст бр. 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и10/11), 
Закона о општем управном поступку (“Сл.лист РС“бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“ 
30/10) и План постављања забавних паркова на подручју градске општине Нови Београд 
број Х-020-1/2010-273; 08.10.2010. године.  
 
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  
 - Уговор са банком о отварању рачуна  
 - приказ свих објеката и предлог њиховог размештаја (ужа и шира ситуација) у 

размери 1:200 или 1:500 (у 7 примерака) и податке о потребама прикључења на 
електро, водоводну и канализациону мрежу.  

 - фотографски приказ површине на коју се објекат поставља  
 - сагласности организационих јединица Градске управе града Београда и 

организације којој је та површина поверена на управљање, коришћење и 
одржавање.  

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 Нови Београд.  
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 Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање 
привремених објеката - спортских објеката 

 
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о условима и начину постављања 

привремених објеката на јавним површинама у Београду - пречишћен текст („Сл. лист 
града Београда“ бр. 31/02 - пречишћен текст бр. 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и10/11) и 
Закона о општем управном поступку („Сл.лист РС“бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“ 
30/10).  
 

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  
 - уговор са банком о отварању рачуна  
 - приказ свих објеката и предлог њиховог размештаја (ужа и шира ситуација) у 

размери 1:200 или 1:500 и податке о потребама прикључења на електро, 
водоводну и канализациону мрежу.  
- фотографски приказ површине на коју се објекат поставља  
- сагласности организационих јединица Градске управе града Београда и 
организације којој је та површина поверена на управљање, коришћење и 
одржавање.  

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 Нови Београд.  

 Издавање решења којим се одобрава заузеће јавне површине за постављање 
привремених објеката-монтажног објекта ради извођења културних, спортско-
рекреативних и других сличних програма и монтажног објекта за рекреацију и 
забаву деце  

 
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о условима и начину постављања 

привремених објеката на јавним површинама у Београду - пречишћен текст („Сл. лист 
града Београда“ бр. 31/02 - пречишћен текст бр. 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и10/11), 
Закона о општем управном поступку („Сл.лист РС“ бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“ 
30/10).  

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  
 - уговор са банком о отварању рачуна  
 - приказ свих објеката и предлог њиховог размештаја (ужа и шира ситуација) у 

размери 1:200 или 1:500 (у 7 примерака) и податке о потребама прикључења на 
електро, водоводну и канализациону мрежу.  

 - фотографски приказ површине на коју се објекат 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 Нови Београд.  
 

 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 објеката („Сл. лист града Београда“ бр. 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 
24/10 и 10/11), Закона о општем управном поступку („Сл.лист РС“ бр. 33/97, 31/01 и 
„Сл.гласник РС“ 30/10) и План постављања тезги и других покретних привремених 
објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Нови Београд, са роком 
важења две године - до 22.06.2013. године (“Сл. лист града Београда“, бр. 18/11).  

 
Покретни објекат у смислу ове одлуке је:  
 - апарат за сладолед, као самостални објекат,  
 - апарат за кокице, као самостални објекат,  
 -конзерватор за сладолед као самостални објекат, у периоду од 15. марта до 15. 

новембра,  
 - конзерватор за сладолед и расхладна витрина који се постављају уз 

малопродајни објекат, у периоду од 15. марта до 15. новембра,  
 - тезга - колица за продају освежавајућих напитака, као самостални објекат.  
Покретни објекат за породају робе на мало и вршење занатских услуга у смислу ове 

одлуке је:  
 - расклопива тезга - кофер за продају уметничких сувенира, бижутерије и ручног 

рада, као самостални објекат,  
 - сталак за продају балона - као самостални објекат,  
 - ротациони сталак за продају штампе - као самостални објекат,  
 - ротациони сталак за продају наочара - као самостални објекат,  
 - тезга за продају робе на мало, као самостални објекат,  
 - тезга за продају цвећа, као самостални објекат,  

- специјализовано возило за шалтерску продају робе,  
Корисник се одређује конкурсом који расписује градска општина 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 Нови Београд.  
 

 Издавање решења за постављање конзерватора за сладолед и 
расхладневитрине за продају освежавајућих напитака уз малопродајни објекат, 
киоск, мањи монтажни објекат  

 
У овом поступку примењује се одредба члана 15. Одлуке о постављању тезги и 

других покретних привремених објеката („Сл. лист града Београда“ бр.5/03, 11/05, 18/06, 
61/09, 24/10 и 10/11) и Закона о општем управном поступку („Сл.лист РС“бр.33/97, 31/01 
и „Сл.гласник РС“ 30/10). Односи се на издавање одобрења за оне покретне привремене 
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објекте који нису обухваћени постојећим Планом, 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:  
 -решења о упису привредног субјекта у регистар, који води Агенција за привредне 

регистре  
 - решења или другог акта о одређивању матичног броја и ПИБ броја уговора са 

банком о отварању рачуна  
 - скица простора са уцртаним покретним привременим објектом у размери 1:50 

или 1:100 и фотографски приказ објекта, оверена од стране организационе 
јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја и 
других субјеката који дају сагласност.  

 
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 Нови Београд.  

 
 Издавање решења за постављање тезги и других покретних објеката за 

продају робе за време одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних 
манифестација 

 
У овом поступку примењују се одредбе члана 14. Одлуке о постављању тезги и 

других покретних привремених објеката („Сл. лист града Београда“ бр. 5/03, 11/05, 18/06, 
61/09, 24/10 и 10/11) и Плана постављања покретних привремених објеката, за време 
одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација на територији 
Градске општине Нови Београд за период 2013/2014, број Х-020-105 од 27.03.2013. 
године које је донело Веће градске општине Нови Београд ( на који је сагласност дао 
Секретаријат за саобраћај) и Закључка председника ГО Нови Београд број:Х-020-1/2013-
68 од 09.04.2013.године  

Према наведеном Плану: 
- локацијесу 11ц, Булевар Михаила Пупина, испред зграде ТЦ "Нови Београд"  и  

Блок 44,  улица Јурија Гагарина 155, плато испред Робне куће "Београд" 
-период одржавање вашара, сајмова, изложби и традиционалних 

манифестација је: 
I -   од 01. марта  до 24. марта  (Пролећна манифестација) 
II -   од 15. априла до 15. маја  (Пролећна манифестација) 
III -од 15. јуна  до 15.јула   (Видовдански дани) 
IV - од 26. авуста до 06. октобра  (Јесења манифестација) 
V - од 15. децембра до 15. јануара (Новогодишњи и Божићни празници) 

 
Странка подноси захтев у писменој форми. Уз захтев се подноси:  

 - решења о упису привредног субјекта у регистар, који води Агенција за 
привредне регистре, 

 - решења или други акт о одређивању матичног броја и ПИБ броја, 
-уговора са банком о отварању рачуна, 
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-скица простора са уцртаним покретним привременим објектом у размери 1:50 или 
1:100 и фотографски приказ објекта, припремљену од стране лица које поседује лиценцу 
одговарајућег пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације. 

Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостепеном органу-Већу 
градскеопштинеНовиБеоград. 
 
Издавање решења за постављање средства за оглашавање 
 

У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о оглашавању на територији 
града Београда (“Сл. лист града Београда” бр. 29/07, 34/09 и 16/10) и Правилника о типу, 
величини, условима и поступку за постављање објеката исредстава за оглашавање на 
територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 27/09) 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;  
-пословни рачун (уговор са банком о отварању рачуна);  
-документација која га легитимише као власника/корисника, односно 

сагласност власника/корисника објекта на који се поставља средство за 
оглашавање;  

-пројекат средстава за оглашавање у три 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)  

-електроенергетску сагласност на пројекат, ако се захтев подноси за 
осветљено или просветљено средство за оглашавање;  

-сагласност Завода за заштиту споменикакултуре града Београда у 
случајевима када се средство, односно објекат, поставља у зони заштите или на 
заштићени објекат и друге сагласности у зависности од типа и места постављања 
(органа надлежног за противпожарну заштиту, за ваздушни саобраћај 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 Нови Београд.  
 

Издавање решења за оглашавање путем паноа који носи физичко лице и 
дељења летака из руке 

У овом поступку примењују се  одредбе Одлуке о оглашавању на територији града 
Београда (“Сл. лист града Београда” бр. 29/07, 34/09 и 16/10) и члана 21. Правилника о 
типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за 
оглашавање на територији града Београда, (“Сл. лист града Београда” бр. 27/09). 

Уз захтев се подноси: 
 - извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре;  
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- пословни рачун (уговор са банком о отварању рачуна); 
 - сагласност власника/корисника простора на који се врши оглашавање; 
 - фотографски приказ локације и скица простора са уцртаним местом стајања, 
трасе кретања, места задржавања ( у пет примерака). 

  - примерак средства за оглашавање (летак) и технички опис (пано). 
 

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 Нови Београд.  
 

 Издавање решења за сечу стабала 
 

У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о уређењу и одржавању паркова, 
зелених и рекреационих површина („Сл. лист града Београда“ бр. 12/01, 15/01, 11/05, 
29/07 и 2/11).  
Странка, која може бити правно или физичко лице, подноси захтев у писменој форми. Уз 
захтев се подноси:  

 - Акт о условима за изградњу  
 - Решење о одобрењу за изградњу  
 - Услови и сагласности ЈКП ''Зеленило - Београд''  
 - Потврда о пријему документације за изградњу објекта  
 - Скица или део пројекта са предметним стаблима за сечу.  

 
Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену 

документацију и уколико је захтев уредан, а ради се о сечи здравог стабла, упућује 
гаСекретаријатузакомуналнестамбенепословерадиприбављањасагласности. По 
приспећу сагласности израђује се решење.  

Жалба на решење подноси се преко овог Органа другостпеном органу-Већу 
градске општине Нови Београд.  
Примерак коначног решења доставља се ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“ које поступа по 
наведеном решењу.  

Уколико се ради о захтеву за орезивање стабала, уклањање сувих, трулих  и 
преломљених грана  као и уклањање сувих стабала (вануправни предмети)овај Одсек 
упућује обавештење ЈКП „Зеленило Београд-Сектору одржавања зелених површина на 
даљу надлежност. 
 

 Издавање решења за постављање објеката и уређаја на јавним површинама и 
површинама у јавном коришћењу  

  
У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о комуналном реду (“Службени 

лист града Београда” бр. 10/11и 60/12). 

 -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 јавних комуналних предузећа 
(терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, опреме и сл.).  

 -Жардињера и других посуда за биљне засаде.  

 - Клупа и сличних објеката намењених седењу  

 - Монтажно демонтажни објекат за потребе одржавања културних, спортских 
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и других манифестација (трибине, позорнице и слично)  и 
- Поштански сандучићи и телефонске говорнице. 
 
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,  
 - Уговор са банком о отварању рачуна,  
 - 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 
Упут Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Нови 
Београд.  

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 Нови Београд. 
Издавање уверења о промени назива улица (вануправни предмети) 

У овом поступку примењује се службена евиденција која се базира на одлукама 
објављеним у службеним листовима града Београда и одредбе члана 161. Закона о 
општем управном поступку („Сл.лист РС“ бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“ 30/10).  

Странка која може бити правно или физичко лице подноси захтев у писменој 
форми.  

Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену 
документацију и уколико је захтев уредан, израђује уверење које потписује начелник 
Одељења. 

 Издавање потврде о адреси објеката (вануправни предмети)  
 

У овом поступку примењује се Регистар и евиденција улица и кућних бројева Градске 
општине Нови Београд и одредбе члана 161. Закона о општем управном поступку 
(„Сл.лист РС“ бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“ 30/10). Утврђивање кућних бројева, 
означавање зграда бројевима и означавање назива насељених места, улица и тргова на 
основу Уредбе Владе Републике Србије („Сл. лист града Београда“, бр.110/2003) 
пренето је у надлежност организационе јединице Републичког геодетског завода у 
општини, односно граду - Служба за катастар непокретности. Градска општине Нови 
Београд издаје потврде о адреси објеката.  
Странка која може бити правно или физичко лице и захтев се подноси у писменој 
форми.  

 
Уз захтев се подноси:  
 - фотокопија личне карте,  
 - фотокопија купопродајног уговора.  

Референт за комуналне послове прегледа поднети захтев и приложену документацију и 
уколико је захтев уредан, израђује потврду коју потписује начелник Одељења.  
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 Издавање одобрења за продају сезонског воћа и  поврћа из камиона 
У овом поступку примењују се Статут Градске општине Нови Београд („Службени 

лист града Београда“, бр. 3/11-пречишћен текст и бр.33/13), План продајних места на 
којима се обавља трговина на мало-продаја сезонског воћа и поврћа из камиона, на 
територији Градске општине Нови Београд за период 2013/2014. године број Х-020-456, 
који је донело Веће Градске општине Нови Београд дана 08.11.2013.године и Закључак 
председника градске општине Нови Београд број Х-020-457 од 08.11.2013.године. 

Странка која може бити правно или физичко лице подноси захтев у писменој форми. 
Уз захтев се подноси: 

-Потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава  Министарства 
финансија и привреде. 
-Фотокопија личне карте (за биометријске личне карте са читача) 
-Фотокопија саобраћајне дозволе за камион, носивости до 5 тона 
-Фотографски приказ камиона  
-Скица простора продајног места-локације са уцртаним местом за постављање 
камиона 

 
У одсеку за инвестиционо пројектовање обављају се следећи послови:   

- предлагање програма; 
- спровођење инвестиционих пројеката развоја градске општине; 
- старање о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини; 
- припремање и координирање послова везаних за реализацију инвестиционих 
пројеката који се односе на објекте школа и вртића (осим капиталног одржавања) и 
објеката чији је оснивач градска општина; 
- предлагање мера за уређење и одржавање јавних површина (зелене површине, 
пешачке комуникације и површине, игралишта, објекти јавног осветљења и 
саобраћајних знакова и др.); 
- предлагање мера за уређење и одржавање изгледа стамбених зграда, укључујући 
спровођење мера енергетске ефикасности и одрживог развоја; 
- учествовање у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси 
Град Београд за територију Градске општине Нови Београд,  
- давање мишљења и иницијатива за спровођење планова од интереса за градску 
општину; 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

Одељење за друштвене делатности има две организационе јединице  
- Одсек за друштвене делатности  
- Одсек за борачку и инвалидску заштиту  

 
Одсек за друштвене делатности  
 
 У оквиру овог одсека обављају се управни послови по скраћеној процедури и то 
по захтевима за:  
 

 Накнада погребних трошкова за незбринута лица која су имала пребивалиште на 
територији ове општине. 

Захтев, који се може прибавити у канцеларији број 20 на првом спрату, подноси 
лице које је сносило трошкове сахране и уз захтев прилаже следећу доказе:  

- извод из матичне књиге умрлих; 
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- оригинал рачуне о трошковима сахране; 
- решење/потврда Центра за социјални рад Нови Београд да је преминуло лице 

или члан уже породице корисник неког од права Центра; 
- оригинал рачуна о трошковима сахране који гласе на име подносиоца захтева; 
- фотокопија личне карте подносиоца захтева; 
- фотокопија личне карте преминулог.  
Решењем се, подносиоцу захтева, признају делимични трошкови сахране на основу 

Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01, „Сл. гласник РС“ , 
бр. 30/2010), Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 
6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 120/2012 - УС), 
Одлуке о буџету Градске општине Нови Београд, Ценовника ЈКП „Погребне услуге“ број 
73/4 од 06.01.2014. године. Неосновани захтев одбија се решењем против кога странка 
има право жалбе Већу градске општине Нови Београд у року од 15 дана од дана пријема 
истог, а преко овог органа.  
 

 Поступак по захтеву за ексхумацију и пренос посмртних остатака 

Уз захтев, који се може прибавити у канцеларији број 20 на првом спрату, потребно је 
приложити следећу документацију:  

- извод из МКУ 
- доказ управе гробља да је покојник сахрањен 
- доказ да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака 
- ако има више власника гробног места доставити сагласност свих корисника  

Уколико су поднети сви докази, применом Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01, „Сл. гласник РС“ , бр. 30/2010), Закона о сахрањивању 
и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93, 
67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 120/2012 - УС) и 
Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004) 
орган Управе доноси решење којим се одобрава пренос посмртних остатака, а у 
супротном случају решење којим се захтев одбија, а на које подносилац захтева може 
уложити жалбу Секретаријату за здравство Градске управе Града Београда у року од 15 
дана од дана пријема истог, а преко овог органа.  

 Поступак по захтеву за издавање уверења о просечном месечном приходу по 
члану породице ради остваривања права на ученичке и студентске кредите и 
стипендије 

Захтев се подноси у канцеларију број 20 на првом спрату приликом чега се прилаже:  
- Фотокопија обрасца Изјаве, оверене од стране два сведока, ко чини чланове 

породице (образац број 3 из комплета документација); 
- Потврду о оствареним приходима за сваког члана породице који остварује приход 

за период јануар - јун текуће године; 
- За запослене - потврда из фирме о просечном нето личном дохотку оствареном у 

наведеном периоду; 
- 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 
породице; 

- За незапослене чланове породице – 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; 
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- 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 породице који похађају средњу 
школу. За чланове породице који похађају основну школу довољно је навести 
ознаку „ОШ“ поред имена у обрасцу Изјаве (образац број 3); 

- Копија индекса подносиоца захтева као и чланова породице који су студирали  о 
трошку буџета  за претходну  школску годину. Уколико су били 
самофинансирајући студенти у тој школској години, потребно је оверити 
личнуизјаву да нису остваривали приходе ни по ком основу у периоду јануар-јун 
текуће године. 

- Доказ о висини месечних примања на име издржавања чланова породице 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 за ђачку 
стипендију  или сам подносилац захтева уколико је пунолетан;  

- Уверење  Пореске управе – Филијале Нови Београд о евиденцији пореског 
обвезника   за све пунолетне чланове породице. 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. 
 

- Поступак по захтеву за издавање уверења о просечном месечном приходу по 
члану домаћинства ради остваривања права на умањења трошкова школарине и 
смештаја у студентске домове  
Захтев се подноси у канцеларију број 20 на првом спрату приликом чега се 
прилаже:  

- Фотокопија обрасца Изјаве, оверене од стране два сведока, ко чини чланове 
породице ( образац број 3 из комплета документација); 

- Потврду о оствареним приходима за сваког члана породице који остварује приход 
за период јануар - јун текуће године; 

- За запослене - потврда из фирме о просечном нето личном дохотку одтвареном у 
наведеном периоду; 

- За кориснике пензије - уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско  
осигурање о примљеним исплатама пензија за наведени период. Уколико се ради 
о породичној пензији копија умрлице лица чију пензију користе  чланови породице; 

- За незапослене чланове породице – 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; 

- За лица која су незапослена, а не налазе се на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, оверена лична изјава дау наведеном периоду нису остваривали 
приходе ни по ком основу. 

- Потврда о редовном школовању осталих чланова породице који похађају средњу 
школу. За чланове породице који похађају основну школу довољно је навести 
ознаку „ОШ“ поред имена у обрасцу Изјаве (образац број 3); 

- Копија индекса подносиоца захтева као и чланова породице који су студирали  о 
трошку буџета  за претходну  школску годину. Уколико субили самофинансирајући 
студенти у тој школској години, потребно је оверити личну изјаву да нису 
остваривали приходе ни по ком основу у периоду јануар-јун текуће године. 

- Доказ о висини месечних примања на име издржавања чланова породице по 
основу пресуде  о разводу брака (потребна и фотокопија исте) или лична изјава о 
висини примања или изостанку примања поовом основу.Личнуизјаву може дати 
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родитељ-старатељ за малолетног подносиоца захтева за ђачку стипендију  или 
сам подносилац захтева уколико је пунолетан;  

- Уверење  Пореске управе – Филијале Нови Београд о евиденцији пореског 
обвезника за све пунолетне члановепородице. Овоуверење 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. 

- Уверењео катастарском приходу за све пунолетне члановепородицедомаћинства 
која се добија у  Катастарској управи према пребивалишту подносиоца захтева. 

- Поступак по захтеву за издавање уверења о просечном месечном приходу по 
члану породице ради остваривања ученичких и студентских права у иностранству 

- Фотокопија обрасца изјаве, оверене од стране два сведока, ко чини чланове 
породице (купити образац и попунити са матичним бројевима за сваког члана 
породице, заниманје и сродство са подносиоцем захтева ); 

- Потврду о оствареној нето заради чланова породице за период 01.01 –31.12   
претходне календарске године; 

- За запослене - потврда из фирме о просечном нето личном дохотку оствареном у 
наведеном периоду; 

- За кориснике пензије - уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско  
осигурање о примљеним исплатама пензија за наведени период. Уколико се ради 
о породичној пензији копија умрлице лица чију пензију користе  чланови породице; 

- За незапослене чланове породице – 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; 

- 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 породице који похађају средњу 
школу. За чланове породице који похађају основну школу довољно је навести 
ознаку „ОШ“ поред имена у обрасцу Изјаве ( образац број 3); 

- Копија индекса  подносиоца захтева као и чланова породице који су студирали  о 
трошку буџета  за претходну  школску годину. Уколико су били 
самофинансирајући студенти у тој школској години, потребно је оверити 
личнуизјаву да нису остваривали приходе ни по ком основу у периоду јануар-јун 
текуће године. 

- Доказ о висини месечних примања на име издржавања чланова породице по 
основу пресуде о разводу брака (потребна и фотокопија исте) или лична изјава о 
висини примања или изостанку примања по овом основу. Личну изјаву може дати 
родитељ-старатељза малолетног подносиоца захтева за ђачку стипендију  или 
сам подносилац захтева уколико је пунолетан;  

- Министарство финансија,Пореске управе – Филијале Нови Београд  - Уверење о 
евиденцији пореског обвезника за све пунолетне чланове породице.  Ово уверење 
се добија по захтеву који се попуњава и предаје на шалтеру пореске управе а које 
пореска управа издаје након истека одређеног ока предвиђеног за издавање 
уверења.Издаје се према месту пребивалишта. 

- Решење Секретаријата за финансије Града Београда - Управе јавних прихода 
града Београда - Одељење Нови Београд (канцеларија 31) којим се утврђује порез 
на имовину за текућу годину, за све пунолетне чланове породице. 

 
- Поступак по захтеву за остваривање права на материјално обезбеђење породице 

док се њен хранилац налази на обавезној војној вежби (кадровачка помоћ) 



52 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

- ажуриран 7. марта 2016. године - 

Уз захтев за остваривање права на материјално обезбеђење чланова породице 
чији је хранилац на обавезној војној служби подносе се:  

- уверење војних органа из којег се види да се хранилац налази на одслужењу 
војног рока и на који рок је упућен, 

- фотокопија личне карте подносиоца захтева и храниоца, 
- извод из матичне књиге рођених за децу, 
- пореско уверење подносиоца захтева и храниоца из којег се види да нису 

задужени порезом, 
- изјава подносиоца захтева из које се види да је хранилац издражавао чланове 

домаћинства, и да су живели у заједничком домаћинству (оверена изјава два 
сведока), 

-  уверење о запослењу уколико је хранилац био у радном односу пре одласка на 
одслужење војног рока 

-  лекарско уверење уколико је подносилац захтева неспособан за привређивање, 
- извод Завода за тржиште рада – Филијала за запошљавање Београд из којег се 

види да подносилац захтева није у радном односу, 
-  уверење Центра за социјални рад Нови Београд да подносилац захтева не прима 

социјалну помоћ, 
- уверење Службе за катастар непокретности да нема уписаних непокретности 

Уколико сви докази прописани у Закону о заштити чланова породице лица на 
обавезној војној служби („Сл.лист СФРЈ“ бр. 18/76), Закону о остваривању заштите 
чланова породица лица на обавезној војној вежби („Сл. гласник СРС“ бр. 9/77), Закона о 
раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05) и одлуци Социјално-економског савета РС о висини 
минималне нето зараде по једном часу („Сл.гласник РС“ бр. 125/04 и 4/05), надлежни 
општински орган управе доноси решење којим се подносиоцу захтева признаје право на 
материјално обезбеђење. Средства за материјално обезбеђење исплаћују се из буџета 
Градске општине Нови Београд. Уколико се решењем одбије захтев подносилац има 
право жалбе Градској управи за инвалидску и борачку заштиту у року од 15 дана од 
дана пријема овог решења, а преко овог органа.  

 Издаје уверења о обављању делатности ради регулисања радног стажа.  
Захтев се подноси на припремљеном обрасцу на шалтеру за пријем поднесака и  

уз њега се прилаже: 
- фотокопија решења о оснивању радње, 
- фотокопија решења о трајној одјави радње, 
- за радње затворене пре 1995. године, навести годину отварања. 

 Поступак по захтеву за издавање радних књижица и захтеву за издавање 
дупликата радних књижица за лица које има пребивалиште на Новом Београду и 
ажурирање података у радној књижици 

Регулисано је Правилником РС о издавању радних књижица (''Сл. Гласник РС“, бр. 
17/97). Ако је лице незапослено радну књижицу отвара на општини на којој има адресу 
пребивалишта, а уколико је запослено на општини на којој послодавац има своје 
пословно седиште. За отварање радне књижице неопходно је да лице дође лично у 
општину и са собом понесе:  

- непопуњену радну књижицу, захтев за отварање радне књижице (купује се у 
књижарама „Службеног гласника“),  

- оригинал докуменат о завршеном образовању, 
- уверење о држављанству, личну карту и за удате извод из матичне књиге 

венчаних.   
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 Изгубљену радну књижицу лице је у обавези да огласи неважећом. Уношење 

промена у радну књижицу (матични подаци, промене у образовању, исправка 

грешака и сл.) регулисано је истим правилником.  

 

 Регистрација и раскидање уговора о раду за обављање послова ван просторија 

послодавца и послова кућног помоћног особља 

Регулисана је Законом о раду Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09 и 
32/13), Правилником о начину и поступку регистровања уговора о раду за обављање 
послова ван просторија послодавца и послова кућног помоћног особља ( „Сл.гласник 
РС,бр 1/2002).                        

- Уговор о раду се региструје код надлежног органа локалне самоуправе према 
седишту послодавца, односно пребивалишту или боравишту полсодавца који је 
физичко лице. 

-  Послодавац је обавезан да уговор о раду у три примерка достави надлежном 
органу ради регистровања са  личном  картом и радном књижицом запосленог, 
најкасније у року од пет дана од дана закључивања уговора о раду. 
 

 Накнаду погребних трошкова за избегла - прогнана лица  

Захтев, који се може прибавити у канцеларији број 14 на првом спрату, 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 динанра 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 Градске општине Нови Београд, а овај орган доноси 
решење да сеисплати одобрена накнада или доноси решење којим се одбија захтев 
уколико Комесаријат није позитивно одлучио по захтеву. 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.  

 У свом раду примењује законске прописе и то: Закон о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01, „Сл. гласник РС“ , бр. 30/2010),  Одлука о 
буџету Градске општине Нови Београд, Решење о висини накнаде погребних трошкова 
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Комесаријата за избеглице и миграције РС бр. 9-304/4-2004 од 07.02.2013. године  и 
Измене и допуне обавезне инструкције број 9-304/3-2004 од 07.02.2013. године. 
 

 Поверене послове Комесаријата за избеглице и миграције РС обавља 
Повереништво узпримену правних прописа,  датих инструкција и упутстава и то:  

- признавање статуса избеглог лица (доношење решења иприкупљање 
документације за израду избегличке легитимације од стране  
МУП-а НовогБеограда), 

-  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 (давање сагласности повереника  
иупис адресе, од стране МУП-а у избегличкој легитимацији), 

-  издавање потврда избеглим и расељеним лицима на основу службене  
евиденције.  

- Спроводи акциони план који дефинише Програмски савет Канцеларије  
Замладе.  
 

 Организовање и координација, вођење евиденције и чување документације о 

раду Интерресорне комисије за процену додатне образовне, здравствене и 

социјалне подршке детету и ученику; 

 Подршка Волонтерском сервису Гардске општине (правни и административно – 
технички послови). 

 Административно-технички послови „Хуманитарне фондације Нови Београд“  

 
Одсек за борачку и инвалидску заштиту  
 

 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 игодишњу 
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  
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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».  

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 
Одељење за општу управу има две организационе јединице: 

 Одсек за општу управу 

 Писарница и архива  
 

Свака организациона јединица Одељења за општу управу обавља послове из своје 
надлежности поштујући све позитивне прописе који регулишу материју односно област 
која је предмет рада јединице. 
 

Одсек за општу управу  
 

У Одсеку за општу управу обављају се следећи послови: 
 
 Издавање уверења о животу и потврда о издржаваним члановима породице 

 
У овом поступку примењују се одредбе Закона о општем управном поступку («Сл. 

лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01,30/10), Уредба о канцеларијском пословању органа државне 
управе («Сл. гласник РС» бр. 80/92), Упутство о канцеларијском пословању органа 
државне управе («Сл. гласник РС» бр. 10/90 и 14/93). 

Странка се лично обраћа писаним захтевом за издавање уверења о животу. Захтев 
се евидентира кроз попис аката. Израђује се и лично уручује уверење, односно 
попуњава образац надлежног органа стране државе. 

Пензиони фонд стране државе писаним захтевом се обраћа за давање обавештења 
о статусу и задњој адреси корисника пензије. Предмет се формира преко пријемне 
канцеларије. По добијању предмета преко интерне доставне књиге, приступа се провери 
статуса и адресе корисника пензије. По извршеној провери статуса корисника пензије, 
приступа се изради обавештења за пензиони фонд. Уколико је корисник преминуо, уз 
обавештење се доставља извод из матичне књиге умрлих. Уколико је корисник у животу, 
обавештава се писменим путем да контактира пензиони фонд стране државе. 

За издавање потврде о издржаваним члановима породице, странка се лично обраћа 
писаним захтевом. Захтев се евидентира кроз попис аката. Уз захтев прилаже се 
следећа документација: лична карта и доказ о сродству.На основу приложене 
документације, приступа се изради потврде, односно попуњавању обрасца стране 
државе. Потврду потписује и оверава извршилац. 
 
 Вођење и ажурирање бирачког списка – поверен посао Министарства правде и 

државне управе 
 

У овом поступку примењују се одредбе Закона о избору народних посланика («Сл. 
гласник РС» бр. 35/00 . 1818/04,85/205,104/09,28/11,36/11), Закона о општем управном 
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поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01,Сл.гл.РС.30/10), Закона о јединственом 
бирачком списку («Сл. гласник РС »бр. 104/09)-само члан 26, Упутство о начину 
ажурирања бирачког списка («Сл. гласник РС»бр. 42/2000 и 118/2003), Уредба о 
канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 80/92), 
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 
10/90 и 14/93), Закон о заштити података о личности («Сл. гласник РС» бр. 97/08,99/14). 

Вођење и ажурирање бирачког списка, које подразумева упис, брисање, исправку, 
измену или допуну, врши се на захтев станке или по службеној дужности. Странка се 
може обратити усмено или писмено директно референту. Уз захтев за упис у  бирачки 
списак странка прилаже следеће доказе: лична карта, извод из матичне књиге рођених. 
Упис може бити по основу досељења или по основу пунолетства. Брисање из бирачког 
списка се врши по више основа: умро – доказ извод из матичне књиге умрлих; одсељен 
– лична карта; дупли матични број – решење МУП-а о поништењу матичног броја; 
лишење пословне способности – решење надлежног суда о одузимању пословне 
способности; отпуст из држављанства – решење МУП-а о отпусту из држављанства 
Републике Србије. За исправку, измену или допуну у бирачком списку, потребно је 
приложити доказ на основу кога се тражи (лична карта, извод из матичне књиге 
венчаних, рођених или умрлих, решење о враћању пословне способности, решење о 
поновном стицању држављанства). По прегледу приложених докумената, уколико су 
испуњени услови за ажурирање бирачког списка приступа се доношењу решења. 
Решења се заводе у попис аката, а затим на потпис начелнику Одељења. Решења се 
класификују по врсти и основу и одлажу у адекватне регистраторе. Решење се 
доставља странци, односно другој општини уколико се лице доселило из те општине или 
одселило у другу општину (односи се на општине и градове ван Београда). Достава 
решења поштом или лично странци. Уколико странка не располаже потребно 
документацијом, орган сам прибавља потребну документацију. 

Из бирачког списка се, на захтев странке, може издати уверење/потврда. 
 
 Вођење и ажурирање посебног бирачког списка националних мањина (ПБС) – 

поверен посао Министарства правде и државне управе 
 

У овом поступку примењују се одредбе Закона о националним саветима националних 
мањина («Сл. гласник РС» бр. 72/09,20/14-Одлука УС 55/14), Закона о општем управном 
поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01,Сл.гл.РС 30/10), Правилник о начину вођења 
посебног бирачког списка националне мањине («Сл. гласник РС2 бр. 91/09), Инструкција 
о поступку уписа у посебан бирачки списак националне мањине, Уредба о 
канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 80/92), 
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 
10/90 и 14/93), Закон о заштити података о личности («Сл. гласник РС» бр. 97/08,99/14). 

Вођење и ажурирање посебног бирачког списка националних мањина врши се: упис – 
на основу захтева странке; брисање – на основу захтева странке или по службеној 
дужности; исправка – на основу захтева странке или по службеној дужности. 

По примљеном захтеву, приступа се провери у општем бирачком списку, што је један 
од услова за упис у ПБС. Уколико су испуњени услови за упис у ПБС приступа се 
доношењу решења. Решење се заводи у попис аката, доставља шефу одсека на параф 
и начелнику Одељења на потпис, а затим доставља путем поште или лично странци. 
Уколико нису испуњени услови за упис у ПБС, доноси се решење одбацивању захтева, 
закључак о одбијању, закључак о обустави . 

Из посебног бирачког списка се, на захтев странке, може издати уверење/потврда. 
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 Послови у вези спровођења избора и референдума 
 

У овом поступку примењују се одредбе Закона о избору народних посланика («Сл. 
гласник РС» бр. 35/00 . 18/04...36/11), Упутство о начину ажурирања бирачког списка 
(«Сл. гласник РС» бр. 42/2000 и 118/2003), Закон о избору председника Републике («Сл. 
гласник РС» бр.111/2007,104/09), Закон о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 
129/07,34/10,54/11), Закон о референдуму и народној иницијативи («Сл. гласник СРЈ» 
бр. 48/94 и 11/98), Акта изборне комисије (Роковник изборних радњи, Упутство о 
спровођењу избора) 

По расписивању избора/референдума израђује се обавештење грађанима о увиду у 
бирачки списак и роковима за закључење истог. Обавештење се истиче на видно место 
у згради општине и доставља секретарима месних заједница да то исто учине на 
територији МЗ. 

Израђује се предлог решења о одређивању бирачких места - тренутно 141 бирачких 
места (решење доноси изборна комисија). 

Решење о закључењу бирачког списка и овера бирачког списка по свескама које се 
води за свако бирачко место. 

Пружање стручне и техничке помоћи изборним комисијама или радном телу за 
спровођење избора/референдума.  
 
 Пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права 

 
У овом поступку примењују се одредбе Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 

РС» бр. 129/07), Статут Градске општине Нови Београд («Сл. лист града Београда» бр. 
3/11,33/13), Одлука о пружању услуга правне помоћи у Градској општини Нови Београд 
од 26.12.2006. године, Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе 
(«Сл. гласник РС» бр. 80/92), Законски прописи према постављеном захтеву корисника. 

Подносилац захтева-корисник услуге правне помоћи је грађанин који се обраћа 
усмено давањем личних података (име и презиме, место становања и занимање). 
Корисник услуге правне помоћи-грађанин подноси усмено захтев за правни савет. 
Излаже свој проблем, поставља питања и презентира документацију на коју се односи 
проблем. Услуга му се пружа давањем усмених правних савета. Поред усмених правних 
савета, услуга се пружа и путем састављања поднесака, исправа, редовних и ванредних 
правних лекова, израда текста правних аката. Кориснику услуге те врсте, се предочава 
рачун о основним трошковима поступка везано за врсту и трајање поступка. Странка 
право на правну помоћ без накнаде доказује одговарајућом исправом и ослобађа се 
наплате. Правни акт у писаној форми потписује корисник услуге правне помоћи, 
преузима одређени број примерака према врсти поступка. Штамбиљ правне помоћи се 
ставља на сваки примерак састављеног правног акта. Примерак сачињеног правног 
акта, одлаже се у архиву правне помоћи. 
 
  
Одсек писарница и архива  
 
У Одсеку писарнице и архиве обављају се следећи послови: 
 
 Административно-техничка обрада примљених поднесака и поште, њихово 

распоређивање, евидентирање и достављање у рад 
 

У овом поступку примењују се одредбе Уредбе о канцеларијском пословању органа 
државне управе («Сл. гласник РС» бр. 80/92), Упутство о канцеларијском пословању 
органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 10/90 и 14/93), Уредба о електронском 
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канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» 40/10), Закон о 
општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01,Сл.гл. РС 30/10), Закон о 
републичким административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/03, 61/05, 101/05, 5/09 
... 55/12,47/13,57/14,45/15), Одлука о локалним административним таксама («Сл. лист 
града Београда» бр. 43/07, 53/08 ... 65/12,77/14,17/15). 

Референт пријемне канцеларије прима непосредно од странке поднеске, пружа 
стручну помоћ за састављање поднесака, указује на формалне недостаке приликом 
пријема поднесака, помаже странци да их отклони, а уколико странка одбије, сачињава 
службену белешку о упозорењу. Издаје потврду о пријему поднесака, а за управне 
предмете издаје потврду о пријему управног поднеска. Даје основна обавештења 
странкама о стању решавања њиховог предмета, као и обавештења о начину и 
условима за остваривање права и обавеза. 

Приликом отварања поште води рачуна да не оштети садржај пошиљке. Пошиљке 
означене као поверљиве и строго поверљиве и пошиљке примљене на личност се не 
отварају. Пошиљке примљене у вези јавне набавке, конкурса, лицитације се не отварају, 
ставља се датум, час и минут пријема. 

По пријему поште, односно прегледу поште примљене преко поштанске службе, 
разврставају се предмети (акти) по садржини материје која се у њима обрађује, по 
органима и њиховим организационим јединицама, ставља отисак пријемног штамабиља 
у који се уписује датум пријема, ознаку органа, организационе јединице, 
класификациони знак. Пре достављања предмета у рад органу који га решава, 
проверава се да ли примљени акт припада предмету који је већ заведен у основну 
евиденцију и ако припада, врши здруживање са тим предметом. Формиране предмете и 
допуне предмета достављају се органима преко интерне доставне књиге. 

При пријему поште, води се рачуна о томе који акти и радње подлежу таксирању, 
колика је висина таксе и у којим случајевима постоји законски основ за ослобађање. За 
недовољно таксиране поднеске обавештава се странка да достави одговарајућу 
вредност таксе. 
 
 Издавање потврда и преписа докумената и увид у предмет по захтеву странке 

 
У овом поступку примењују се одредбе Закона о општем управном поступку («Сл. 

лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01,Сл.гл.РС 30/10), Закон о републичким административним 
таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/03, 61/05, 101/05, 5/09 .55/12,47/13,57/14,45/15), 
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» бр. 
10/90 и 14/93), Одлука о локалним административним таксама («Сл. лист града 
Београда» бр. 43/07, 53/08 ... 65/12,77/14,17/15), важећи поштански прописи. 
Странка подноси захтев преко пријемне канцеларије. У захтеву се наводи и доказује 
правни интерес за издавање потврде/уверења или за увид и разгледање списа 
предмета. Примљени захтев се евидентира у референтској свесци. Израђује се 
потврда/уверење на основу постојећих евиденција или проналази предмет у чији се 
увид односи захтев. Поврда/уверење се доставља или омогућава увид у тражени 
предмет. 
 
 Примање радних књижица на чување, вођење евиденције и издавање истих 

 
У овом поступку примењују се одредбе Правилника о радној књижици («Сл. гласник 

РС» бр. 17/97). 
Орган, од привредних субјеката са територије Градске општине Нови Београд, прима 

радне књижице за раднике који исту нису подигли. Уз радну књижицу послодавац 
прилаже две копије потврде. На потврде орган ставља датум пријема, потпис и печат. 
Један примерак потврде враћа се послодавцу. Примљене радне књижице уписује у 
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Књигу примљених радних књижица са основним подацима власника радне књижице. 
Радну књижицу одлаже у архивски депо. Радна књижица се издаје искључиво власнику 
или овлашћеном лицу уз обавезно легитимисање и потписивање у Књизи издатих 
радних књижица. 
 
 
 Овера потписа, преписа и рукописа 

 
У овом поступку примењују се одредбе Закона о оверавању потписа, рукописа и 

преписа («Сл. гласник РС» бр. 39/93,93/14,22/15), Упутство о облику и начину вођења 
уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и преписа («Сл. гласник РС» бр. 
74/93), Закон о печату државних и других органа («Сл. гласник РС» бр. 11/91,101/07), 
Закон о републичким административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/03, 61/05, 
101/05, 5/09 … 55/12,57/14,45/15), Листа категорија регистратурског материјала са 
роковима чувања. 

На захтев странке, уз лично присуство и уз идентификацију корисника који захтева 
оверу свог потписа, референт овере приступа овери документа. При оверавању 
потписа, отиска прста или рукописа, утврђује се идентитет корисника увидом у важећу 
легитимацију (лична карта, пасош) издату од надлежног органа. 

При овери потписа слепих и неписмених лица, мора се прочитати садржај текста. 
При овери потписа лица оштећеног слуха, овера се мора вршити помоћу тумача. 
Оверавање потписа, рукописа и преписа забележава се у Уписник за оверавање. 

Оверавање се врши стављањем штамбиља потврде о овери на исправу или препис 
који се оверава. У потврду се уноси датум овере, број под којим је исправа заведена у 
уписник, а код преписа се наводи и да ли се оверава изворна исправа или препис 
овереног или простог преписа изворне исправе. Такође се наводи да ли је изворна 
исправа писана рукописом или на машини за писање. Овера се потврђује печатом и 
потписом. Копије извршених овера, сређени по редним бројевима из Уписника за оверу, 
одлажу се у фасцикле и чувају. 

Обрасци захтева у вези са поступањем Одељења за општу управу, налазе се на 
сајту Градске општине Нови Београд  www.novibeograd.rs 
 

 
СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДИЦА 

 
Служба за послове управе у месним заједницама 

 
Служба за послове управе у месним заједницама, према  Одлуци о организацији 

Управе градске општине Нови Београд  своје надлежности спроводи кроз следеће 
послове: 

- обезбеђивање техничких услова за организацију зборова грађана,   
 референдума и покретање грађанских иницијатива; 

- обезбеђивање техничких услова за спровођење избора;  
- сарадња на пословима у вези са мобилизацијом и организацијом  

 цивилне заштите у месним заједницама; 
- обезбеђивање услова за рад мировних већа;  
- стручни, организациони и административно-технички послови; 
- обављање поверених послова из надлежности Градске управе,   

 односно Управе градске општине, у вези остваривања права грађана; 
- врши и друге послове у складу са Статутом и актима Градске  

 општине; 
 

http://www.novibeograd.rs/
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На територији Градске општине Нови Београд образовано је 19 месних заједница: 
 

Р. 
бр. НАЗИВ МЗ СЕДИШТЕ МЗ  

1. ''ПАВИЉОНИ'' Гоце Делчева 46 Обухвата блокове 7, 7а, и део блока 6 

2. 

''СТУДЕНТСКИ 
ГРАД'' 

 

Народних хероја 
30 

Обухвата блокове 3, 4, 34 и део блока 6 

3. 
''СТАРО 
САЈМИШТЕ'' 

Бродарска 1 Обухвата блокове 17, 18, 19, и блок 20 

4. ''БЕЖАНИЈА'' 
Пере Сегединца 

13 
Обухвата делове блокова 57, 57а, 60, зону 
„А“ и насеље пољопривредника 

5. ''ЛЕДИНЕ'' Обреновачка бб Обухвата блок 55 и насеље Ледине  

6. 
''ФОНТАНА'' 

 
Париске комуне 13 Обухвата блокове 1, 31, 32, и блок 33 

7. 

''ПАРИСКЕ 
КОМУНЕ'' 

 

Отона Жупанчича 
14 

Обухвата блокове 2, 5, 8, и блок 8а 

8. 
''УШЋЕ'' 

 

Бул. Зорана 
Ђинђића 44 

Обухвата блокове 14, 15, 16, 21, део блока 
13, 22 

9. ''ИКАРУС'' 
Алексиначких 

рудара 37 
Обухвата блокове 11а, и 11б, и део 
блокова 9а, и 11ц 

10. 

''СТАРИ 
АЕРОДРОМ'' 

 

Народних хероја 
42 

Обухвата блокове 37, 38, 39, 40 и блок 41а 

11. 
''АКАДЕМИЈА'' 

 
Бул. уметности 27 Обухвата блокове 25, 28, 29, и  блок 41 

12. 
''САВА'' 

 

Јурија Гагарина 
221 

Обухвата блокове 44, 45 

13. 
''ГАЗЕЛА'' 

 

Милутина 
Миланковића 34 

Обухвата блокове 18а, 19а, 23, 24, део 
блока 42, и блок 43 

14. ''САВСКИ КЕЈ'' Јурија Гагарина 81 
Обухвата блокове део блока 42, 58, 66, 
66а, 67, 67а, 68, 69, 70 и 70А 

15. 
''БЕЖАНИЈСКИ 
БЛОКОВИ'' 

Др Ивана Рибара 
91 

Обухвата блокове 61 и 62  

16. ''ДУНАВСКИ КЕЈ'' 
Бул. Зорана 
Ђинђића 64 

Обухвата блокове 12, 26, 30 и делове 
блокова 10 и 13 
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17. ''МЛАДОСТ'' Гандијева 114 Обухвата блок 63, 64 и 65  

18. 
''БЕЖАНИЈСКА 
КОСА'' 

Партизанске 
авијације 25 

Обухвата блокове 35, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 
55а, 59 и делове блокова 57, 57а, 60 

19.  ''ДР ИВАН РИБАР'' 
Милеве Марић 
Ајнштајн 28  

 

Обухвата блокове 71 и 72, Доње поље и 
насеља у Виноградској улици 

 
 Радно време месних заједница је: 
 Понедељак - петак од 8 до 16 часова  
           Радно време Службе за послове Управе у месним заједницама у згради ГО Нови 
Београд у Бул. Михаила Пупина 167:  
 Понедељак - петак од 8 до 16 часова 
 
7. Навођење прописа 
 
Градска општина Нови Београд у вршењу овлашћења из својих надлежности примењује 
важеће законе и друге опште акте: 
 

 Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07); 

 Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 39/02, 43/03 и 55/04,116/08); 

 Закон о експропријацији («Сл. гласник РС» бр. 53/95 «Сл. лист СРЈ» бр. 16/2001 - 
одлука СУС и «Сл. гласник РС» бр. 20/09) 

 Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је 
прешло у друштвену својину по ПЗФ-у («Сл.гласник РС» бр. 18/91, 20/92, 42,98); 

● Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09,81/09 , испр.64/10 - 
одлука УС и 24/11); 

    ●   Закон о становању («Сл.гласник РС» бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93,  

 Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 55/96, 33/97, 30/10); 

 Закон о прекршајима («Сл.гласник РС» бр. 101/05, 116/08, 111/09); 
● Закон о одржавању стамбених зграда («Сл. гласник РС» број 44/95, 46/98, 1/01-

одлука УСРС,101/05, 27/11 и 88/11); 

 Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 
бораца,(«Сл.лист СРЈ» бр. 24/98, «Сл. гласник РС» бр. 111/09); 

 Закон о основама својинскоправних односа («Сл. лист СФРЈ» бр. 6/80 и 36/90, 
«Сл.лист СРЈ» бр. 29/96, «Сл. гласник РС» бр.115/05); 

 Закон о здравственом осигурању («Сл. гласник РС» број 107/05); 

 Закон о регистрацији привредних субјеката («Сл. гласник РС» бр.55/04, 61/05, 
111/09); 

 Закон о правима цивилних инвалида рата («Сл гласник РС», бр. 52/96); 

 Закон о раду («Сл.гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09); 

 Закон о избеглицама («Сл. гласник РС» бр.18/92; 30/10); 

 Закон о министарствима («Сл.гласник РС» 72/12); 

 Закон о сахрањивању и гробљима («Сл.гласник СРС» бр.20/77, 53/93, 67/93, 
48/94, 101/05); 

 Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица 
(«Сл.гласник РС»бр. 137/04); 

 Закон о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС» бр. 62/06, 65/08, 41/09); 
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 Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа («Сл. гласник РС» бр. 39/93); 

 Закон о републичким административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 
43/03,51/03-исправка,53/04, 42 /05,61/05,101/05-др.закон, 42/06,47/07,54/08, 5/09 и 
54/09); 

 Закон о културним добрима («Сл. гласник РС» бр. 71/94); 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању («Сл. гласник РС» бр. 101/10); 

 Закон о облигационим односима («Сл лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука 
УСЈ и 57/89, «Сл лист СРЈ» бр. 31/93 и «Сл. лист СЦГ» бр. 1/03-Уставна повеља) 

 Закон о комуналним делатностима («Сл. гласник РС» бр. 16/97 и 42/98); 

 Закон о избору народних посланика («Сл. гласник РС» бр. 35/00, 57/ 03, 18/04, 
104/09); 

 Закон о изменама и допунама закона о избору народних посланика («Сл гласник 
РС“ бр. 36/11); 

 Закон о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07, 34/10–одлукаУставног 
суда); 

 Закон о избору председника Републике («Сл. гласник РС» бр. 111/07, 104/09) 

 Закон о референдуму и народној иницијативи («Сл. гласник РС» бр. 48/94, 11/98); 

 Закон националним саветима националних мањина («Сл. гласник РС» бр. 72/09); 

 Закон о јединственом бирачком списку («Сл. гласник РС» бр. 104/09); 

 Закон о заштити података о личности («Сл. гласник РС» бр. 97/08); 

 Закон о наслеђивању («Сл. гл. РС» бр. 46/95, 101/03); 

 Закон о ванпарничном поступку («Сл. гласник РС» бр. 25/82, 48/88, 46/95, 
18/2005); 

 Породични закон («Сл. гласник РС» бр. 18/05); 

 Закон о оглашавању («Сл. гласник РС»бр. 79/05); 

 Закон о печатима државних органа («Сл. гласник РС»бр. 11/91, 53/93, 67/93, 
48/94, 101/07); 

 Статут Града Београда («Сл. лист Града Београда» бр. 39/08, 6/2010); 

 Уредба о одржавању стамбених зграда и станова («Сл. гласник РС» бр. 43/93); 

 Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања 
(«Сл.гласник РС»бр. 44/93); 

 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Сл.гласник РС» 
бр.80/92); 

 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе 
(«Сл.гласник РС» бр. 40/10); 

 Упутство о канцеларијском пословању («Сл. гласник РС» бр. 10/93, 14/93); 

 Правилник РС о радној књижици («Сл. гласник РС» бр. 17/97); 

 Правилник о утврђивању процената војног инвалидитета («Сл. лист СРЈ», 
бр.37/98, 1/03); 

 Правилник о пројекту изведеног објекта односно техничкој документацији и 
оиздавању одобрења за изградњу и употребну дозволу за објекте чија је 
изградња завршена без грађевинске дозволе («Сл. гласник РС» бр. 79/06); 

 Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине («Сл. 
гласник РС» бр. 91/09); 

 Правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини («Сл. 
лист града Београда» бр.38/10); 

 Правилник о избору корисника места за оглашавање («Сл. лист града Београда» 
бр. 20/10, 28/10); 

 Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Сл. лист града Београда» бр. 
12/96-пречишћен текст); 
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 Одлука Социјално-економског савета РС о висини минималне нето зараде 
поједном часу («Сл. гласник РС» бр. 35/11); 

 Одлука о учешћу војних осигураника и чланова њихових породица у трошковима 
здравствене заштите («Сл. гласник РС» бр. 63/06); 

 Одлука о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног 
градскогпревоза на свим линијама у интегрисаномтарифном систему на подручју 
градаБеограда («Сл.лист града Београда» бр. 15/06, 24/06, 8/08, 6/09, 2/10, 15/10, 
9/11); 

 Одлука о комуналној инспекцији («Сл. лист града Београда» бр. 18/92, 19/92-
испр., 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99,11/05); 

 Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода натериторији 
града Београда («Сл. лист града Београда» бр. 6/10); 

 Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде («Сл. лист града Београда»бр. 
23/05, 2/11); 

 Одлука о пијацама («Сл. лист града Београда» бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11); 

 Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду («Сл. лист града 
Београда» бр.43/07, 2/11); 

 Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним 

 површинама у Београду («Сл. лист града Београда» бр. 31/02-пречишћен 
текст,11/05, 29/07, 61/09, 24/10, 10/11); 

 Одлука о јавним паркиралиштима («Сл. лист града Београда»бр. 12/10- 
пречишћен текст); 

 Одлука о постављању пловних објеката на делу обале и воденог простора 
натериторији града Београда («Сл. лист града Београда» бр. 32/10); 

 Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на јавним 
површинама у Београду («Сл. лист града Београда» бр. 18/06); 

 Одлука о оглашавању на територији града Београда Београда («Сл. лист града 
Београда» бр. 29/07, 34/09, 16/10); 

 План места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање («Сл. 
лист града Београда» бр. 13/10,  28/10); 

 План постављања тезги и других покретних привремених објеката на 
јавнимповршинама у Београду – подручје општине Нови Београд («Сл. лист града 
Београда» бр. 51/08); 

 Измене и допуне плана постављања тезги и других покретних 
привременихобјеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Нови 
Београд («Сл. лист града Београда» бр. 42/09); 

 Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката («Сл. лист СРЈ» 
бр.54/98,75/99, 8/01, 11/02, 32/03, 58/04, 5/06 и «Сл гласник РС» бр.129/07, 53/10) - 
код пружања правне помоћи уз накнаду; 

 Одлука о комуналном реду («Сл. лист града Београда» бр. 10/11); 

 Одлука о одржавању чистоће («Сл. лист града Београда» бр. 27/02, 11/05, 6/10); 

 Одлука о изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће («Сл.лист града 
Београда» бр.2/11); 

 Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Београда 
(«Сл.листГрада Београда» бр. 6/95-пречишћен текст, 6/99); 

 Одлука о снабдевању града водом («Сл.лист града Београда» бр. 15/85, 
28/85,25/88, 13/90, 15/91,17/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99); 

 Одлука о измени одлуке о снабдевању града водом («Сл лист града Београда»бр. 
11/05); 
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 Одлука о градској канализацији («Сл.лист града Београда» бр. 15/85, 28/85, 
25/88,13/90, 15/91,17/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99); 

 Одлука о измени одлуке о градској канализацији («Сл лист града Београда» 
бр.11/05); 

 Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина («Сл. 
лист града Београда» бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07); 

 Одлука о изменама и допунама одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених 
и рекреационих површина («Сл. лист града Београда» бр.2/11); 

 Одлука о димњичарским услугама(«Сл. лист града Београда» бр. 15/93, 17/93-
исп., 31/93,4/94,2/95, 6/99,11/05); 

 Одлука о јавној расвети («Сл. лист града Београда» бр. 4/87, 10/87-исп., 25/88, 
13/90,15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95,6/99,11/05); 

 Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању («Сл. лист града 
Београда» бр. 27/02); 

 Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптурних дела на 
терторијиграда Београда(«Сл. лист града Београда» бр. 3/2000); 

 Одлука о општинским админитративним таксама («Сл. лист града Београда» бр. 
7/01, 9/01,26/01, 1/02, 5/02, 12/02, 7/03, 12/04, 29/05, 53/08); 

 Одлука о локалним административним таксама («Сл. лист града Београда» бр. 
43/07,53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11); 

 Уредба о мерамаза сузбијање и уништавање коровске биљке-АМБРОСИА 
Артемисииголиа(«Сл. гласник РС» бр. 69/06); 

 Упутство о начину ажурирања бирачких спискова («Сл гласник РС» бр. 42/00, 
118/03); 

 Упутство о начину вођења уписника и о начину оверавања потписа рукописа 
ипреписа («Сл гласник РС» бр. 74/93) 

 
 

7.1. Прописи које доноси Градска општина 
 Статут градске општине Нови Београд  
http://novibeograd.rs/download/dokumenta/statut-go-novi-beograd.pdf 

 
Одлука о промени Статута градске општине Нови Београд (Сл. лист града 

Београда, бр. 33/13) 
http://novibeograd.rs/download/dokumenta/odluka%20o%20promeni%20statuta%20go

nbgd.pdf 
Одлука о промени Статута градске општине Нови Београд (Сл. лист града 

Београда, бр. 88/15) 
 

 Одлука о организацији Управе градске општине Нови Београд («Сл. лист града 
Београда» бр. 56/15) 

 Одлука о службеним путовањима («Сл. лист града Београда» бр. 56/15). 
 Пословник Скупштине градске општине Нови Београд («Сл. лист града Београда» 

бр. 44/09). 
 Одлука о звању почасни грађанин Новог Београда («Сл. лист града Београда» бр. 

14/09). 
 Одлука о општинском правобранилаштву градске општине Нови Београд 

(„Службени лист града Београда, број 84/14). 
 Одлука о реферату правне помоћи у општини Нови Београд («Сл. лист града 

Београда» бр. 9/94). 

http://www.novibeograd.rs/
http://www.novibeograd.rs/
http://novibeograd.rs/download/dokumenta/odluka%20o%20promeni%20statuta%20gonbgd.pdf
http://novibeograd.rs/download/dokumenta/odluka%20o%20promeni%20statuta%20gonbgd.pdf
http://www.novibeograd.rs/
http://www.novibeograd.rs/
http://www.novibeograd.rs/
http://www.novibeograd.rs/
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 Одлука о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд («Сл. 
лист града Београда» бр. 1/13-пречишћен текст, 29/13, 49/13, 10/15, 25/15 и 38/15).  

 Одлука о оснивању Месне заједнице „Др Иван Рибар” на територији Градске 
општине Нови Београд („Службени лист града Београда, број 25/15 и 38/15). 

 Одлука о оснивању Месне заједнице „Др Иван Рибар” на територији Градске 
општине Нови Београд („Службени лист града Београда, број 25/15). 

 Одлука о начину коришћења станова у државној својини на којима градска 
општина Нови Београд има право коришћења и располагања(«Службени лист 
града Београда бр.  31/07). 

 Одлука о изменама и допунама одлуке о начину коришћења станова у државној 
својини на којима градска општина Нови Београд има право коришћења и 
располагања(«Службени лист града Београда бр.  49/10). 

 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о држању домаћих животиња на терторији 
општине Нови Београд «Службени лист града Београда бр.  36/09). 

 Упутство о начину поступања управе ГО Нови Београд на заштити имовине лица 
умрлих на територији општине Нови Београд од 10.03.2010.г. 

 Одлука о пружању услуга правне помоћи у градској општини Нови Београд 
(„Службени лист града Београда, број 28/06). 

 Одлука о некатегорисаним путевима на територији градске пштине Нови Београд 
(„Службени лист града Београда, број 84/14). 

 Одлука о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног 
друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета градске 
општине Нови Београд („Службени лист града Београда, број 68/12 и 73/13). 

 Одлука о награђивању ученика из буџета Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист града Београда, број 25/15). 

 Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета 
Градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда, број 25/15). 

 Одлука о припреми, поступку и начину достављања материјала Комесаријату за   
избеглице и миграције Републике Србије у поступцима доделе материјалне и 
других видова помоћи избеглим лицима и интерно расељеним лицима са Косова 
и Метохије по личном захтеву странке («Сл. лист града Београда» бр. 56/15). 

 Одлука о припреми, поступку и начину достављања материјала Комесаријату за 
избеглице и миграције Републике Србије у поступцима доделе материјалне и 
других видова помоћи избеглим лицима и интерно расељеним лицима са Косова 
и Метохије, по захтевима корисника, у којима одлуку о избору корисника доноси 
Савет за управљање миграцијама и трајна решења Градске општине Нови 
Београд («Сл. лист града Београда» бр. 56/15). 

 Одлука о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада („Сл. лист 
града Београда“, број 88/15)  

 Одлука о измени и допуни одлуке о награђивању ученика из буџета Градске 
општине Нови Београд („Сл. лист града Београда“, број 88/15)  

 Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Нови Београд 
(„Сл. лист града Београда“, број 88/15)  

 
 

Акта о оснивању јавних предузећа, установа и фондације: 
 

 Решење о оснивању Јавног предузећа „ Пословни простор“- општина Нови 
Београд („Сл. лист града Београда“, број 5/13 и 29/13)  

 Решење о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Нови Београд („Сл. лист 
града Београда“, број 5/13, 29/13 и 88/15)  

http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/25-2015.pdf#view=Fit&page=20
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/25-2015.pdf#view=Fit&page=20
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2012/68-2012.pdf#view=Fit&page=22
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2012/68-2012.pdf#view=Fit&page=22
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2012/68-2012.pdf#view=Fit&page=22
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/25-2015.pdf#view=Fit&page=18
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/25-2015.pdf#view=Fit&page=18
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/25-2015.pdf#view=Fit&page=18
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/25-2015.pdf#view=Fit&page=18
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/56-2015.pdf#view=Fit&page=29
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/56-2015.pdf#view=Fit&page=29
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/56-2015.pdf#view=Fit&page=29
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/56-2015.pdf#view=Fit&page=29
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/56-2015.pdf#view=Fit&page=29
http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2015/56-2015.pdf#view=Fit&page=29
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 Одлука о оснивању „Хуманитарне фондације општине Нови Београд“ („Сл. лист 
града Београда“, број 73/13) 

 Одлука о оснивању Установе за бригу о старима, деци и особама са посебним 
потребама „Нови Београд“ („Сл. лист града Београда“, бр. 56/15 и 73/15 ) 

 Одлука о оснивању Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и 
здравог живота“ Нови Београд“(„Сл. лист града Београда“, бр. 73/15 ) 

 

Стратегије, акцони планови и кодекси Скупштине градске општине: 

- Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у Градској 
општини Нови Београд („Службени лист града Београда, број 10/15) 

   - Стратегија заштите животне средине општине Нови Београд за период 2010-
2015. године, бр:Х-020-136 од 28.04.2010.године 

- Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених 
лица у Градској општини Нови Београд, за период 2014.-2017.године, бр:Х-020-
496 од 23.12.2013.године 
- Етички кодекс понашања функционера Градске општине Нови Београд (број: Х-
020-94;16.06.2005.).  

- Програм развоја спорта у Градској општини Нови Београд за период 2016.-2018. 
године („Сл. лист града Београда“, број 88/15)  

Стратегије Већа  општине: 

Стратегија управљања ризицима ГО Нови Београд, бр.Х-020-455 од 26.12.2014. 
године. 

Правилници и упутства Председника градске општине: 

-  Одлука о усвајању Плана интегритета, бр.Х-020-1/2013-60 од 20.03.2013.године; 

- Правилник о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи 
градске општине Нови Београд (број Х-020-1/2014-67 од 17.06.2014. године,број Х-
020-1/2014-91 од 05.09.2014. године, број Х-020-1/2014-96 од 19.09.2014. године, број 
Х-020-1/2014-117 од 27.10.2014. године, „Сл. лист града Београда, број 46/15, број 
48/15 и број 49/15) 

-Правилник о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и 
запослених лица у органима и Општинској управи и јавном правобранилаштву 
Градске општине Нови Београд број Х-020-1/2008-6 од 16.01.2008. године 

-Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна 
консолидованог рачуна трезора градске општине Нови Београд и о начину 
извештавања о инвестирању средстава корисника буџета (број X-020-1/2015-121 од 
05.08.2015. године) 

 
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на 

рачун извршења буџета Градске општине Нови Београд (број X-020-1/2015-122 од 
05.08.2015. године) 

-Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију Градске општине Нови 
Београд ( бр. X-020-1/2014-77 од 10.07.2014.,бр. X-020-1/2014-106 од 08.10.2014.); 

-Правилник о коришћењу службених возила Градске општине Нови Београд (бр. 
X-020-1/2014-76 од 10.07.2014.); 

http://novibeograd.rs/download/dokumenta/Eticki%20kodeks%20ponasanja%20funkcionera%20GO%20Novi%20Beograd.pdf
http://novibeograd.rs/download/dokumenta/Eticki%20kodeks%20ponasanja%20funkcionera%20GO%20Novi%20Beograd.pdf
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-Ценовник коришћења средстава репрезентације (бр. X-020-1/2014-107 од 
01.10.2014.); 

- Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама (бр.: Х- 
020 -1/2014 – 139 ; 10.12.2014.године); 

- Упутство о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 
консолидованог рачуна трезора Градске општине Нови Београд ( бр. X-020-1/2012-218 
од 25.09.2012.) 

- Упутство о раду трезора (Председник ГО Нови Београд  број: Х- 020 -1/2014 – 
140 ; 10.12.2014.године). 

  
Правилници Начелника Управе: 
  
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених лица у 

Управи градске општине Нови Београд (бр. X-020-2-НУ/2014-386 од 13.06.2014., бр.X-
020-2-НУ/2014-722 од 22.10.2014.); 

- Правилник о управљању документацијом (бр. X-020-2-НУ/2014-385 од 
13.06.2014.); 

- Правилник о начину припреме и достављању материјала (бр. Х-020-2-НУ/2014-
388 од 13.06.2014.) 

- Правилник о понашању и облачењу запослених лица у Управи  градске општине 
Нови Београд (бр. X-020-2-НУ/2014-387 од 13.06.2014.); 

- Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи градске општине Нови 
Београд (бр. X-020-2-НУ/2014-645 од 23.09.2014.); 

- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи 
Градске општине Нови Београд (бр. X-020-2-НУ/2015/753 од 20.10.2015. 

  -Правилник о радним однoсима запослених и руководиоца унутрашњих 

организационих јединица у Управи градске општине Нови Београд (број Х-020-2-
ОУ/2009-281 од 01.09.2009. године, број Х-020-2-НУ/2013-225 од 15.05.2013. године и 
број Х-020-2-НУ/2014-721 од 22.10.2014. године) 

  - Правилник о давању на употребу одеће, обуће и средстава заштите на раду, 
запослених у Општинској управи Нови Београд број Х-020-2-НОУ/2005-461 од 
07.11.2005. године 

- Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи градске општине 
Нови Београд (Х-020-2-НУ/2014-645 од 23.09.2014. године) 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду (Х-020-2-НУ/2015-407 од 
12.06.2015. године) 

-  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања и заштити узбуњивача (Х-020-
2-НУ/2015-735 од 15.10.2015. године) 

 - Правилник о начину припреме и достављања материјала (Х-020-2-НУ/2015-521 
од 30.07.2015. године) 

- Правилник о управљању документацијом (Х-020-2-НУ/2014-385 од 13.06.2014. 
године) 

- Правилник о ближем уређивања поступка јавне набавке („Сл.лист града 
Београда“, број 50/15) 

-   Правилник о звањима, занимањима, оцењивању запослених и руководилаца у 
Управи градске општине Нови Београд, број: бр. X-020-2-НУ/2014-334 од 28.09.2009. 
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-   Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и 
усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у Општинској управи Нови 
београд, број: бр. X-020-1/2008 од 17.03.2008. 
  

Сертификати:  
 

Градска општина Нови Београд поседује стандард квалитета ИСО 9001:2008, 
ресертификован 25.11. 2014. од стране акредитационог тела. Нови Београд је друга 
општина у Београду и трећа у Србији која је, захваљујући имплементирању и 
сертификовању свог система управљања квалитетом добила ИСО сертификат. 

Овај систем менаџмента квалитетом (QMS) подразумева укључивање 
руководилаца и свих запослених у циљу побољшања перформанси организације. 
Стандарди подразумевају унифициране радне процедуре које се спроводе у општинској 
управи, описивање тачног редоследа радњи у спровођењу поступка и појединачно 
описивање сваке од њих. ИСО радне процедуре, уведене су у  сва Одељења, Службе , 
Одсеке и Кабинет председника, и као такве представљају значајан систем интерних 
контрола у контролном окружењу организације 

  
 
 
8. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима 
 
 

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове има два одсека: 
- Одсек за имовинско правне послове 
- Одсек за стамбене послове 

 
У Одсеку за имовинско правне послове се пружају заинтересованим правним и 

физичким лицима следеће услуге: 
 
Издавање уверења, потврда и обавештења 
У овом поступку примењује се одредбе Закона о општем управном поступку 

(«Сл.лист СРЈ» бр. 55/96,33/97,31/01 и Службени гласник РС» број 30/10).Уверење 
,потврде и обавештења  се издају о чињеницама о којима орган управе води 
евиденцију.Заинтересована странка захтев подноси писмено.Геометар или евидентичар 
службе даје извештај на основу кога референт формира уверење, потврду односно 
обавештење. 
  

Поступак по замолници других органа  
У овом поступку примењује се одредбе Закона о општем управном поступку 

(«Сл.лист СРЈ» бр. 55/96,33/97,31/01 и Службени гласник РС» број 30/10) и материјалног 
закона на који се замолница односи. Захтев писменим путем подноси неки други орган – 
друга општина.Референт проверава захтев и заказује саслушање странака.Након 
саслушања записник се доставља подносиоцу замолнице. 
 

У Одсеку за стамбене послове се пружају заинтересованим правним и физичким 
лицима следеће услуге: 

 
Евидентирање скупштина зграда 
у вези са евидентирањем скупштина зграда и вођењем централних евиденција 

истих, издају се обавештења о евидентирању председника скупштина зграда, а по 
захтевима странака у складу са одредбама Закона о одржавању стамбених зграда 
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(«Службени гласник РС» бр.44/95 и 46/98)и Уредбе о одржавању стамбених зграда и 
станова («Службени гласник РС» број 43/93). Уз захтев за издавање обавештења 
странка доставља документацију: 

- Записник са конститутивне седнице Скупштине (Савета) зграде, односно записник 
са седнице Скупштине зграде на којој је разрешено старо и изабрано ново 
руководство; 

- Одлука о избору председника, заменика председника и благајника Скупштине 
(Савета) зграде са потписима већине (51%) власника станова и власника 
пословног простора који су гласали за одлуку. Одлука је пуноважна ако су потписе 
дали члан домаћинства или закупац који има писмено овлашћење власника; 

- Листинг власника станова издат од стране ЈП “Градско стамбено”, Нови Београд, 
ул. Народних хероја бр. 30.  

 
Образци захтева у вези са поступањем овог одељења налазе се на сајту ГО Нови 

Београд www.novibeograd.rs 
Одељење за општу управу 

 
Одељење за општу управу има две организационе јединице: 

- - Одсек за општу управу 
- - Писарница и архива 

 
Одсек за општу управу 

 

 Решава по захтевима за издавање уверења о животу и имовном стању, као и по 
захтевима  за попис ствари иза смрти лица, ради заштите имовине, (по захтеву на 
припремљеном обрасцу),  

 Доноси  решења о упису у основни бирачки списак (по службеној дужности и по 
захтеву странке)  

 Доноси  решења о брисању из основног бирачког списка - по основу смрти, 
лишења пословне способности, губитка држављанства, дуплог ЈМБГ-а или 
промене пребивалишта бирача.(по службеној дужности или по захтеву странке)  

 Доноси решење о промени личног имена или имена родитеља у основном 
бирачком списку, (по службеној дужности и по захтеву странке)  

 Доноси  решења о исправкама података погрешно уписаних у основни бирачки 
списак (по службеној дужности и по захтеву странке)   

 Доноси решења о упису бирача у посебан бирачки списак за националне мањине 
(по захтеву странке) 

 Доноси решења о брисању бирача из посебног бирачког списка националних 
мањина (по захтеву странке и по службеној дужности) 

 Доноси решења о одбијању захтева за упис у посебан бирачки списак 
националних мањина  

 
Правна помоћ у саставу Одељења за општу управу Општине Нови Београд 

обавља послове према Одлуци о пружању услуга правне помоћи ГО Нови Београд и то 
послове пружања правне помоћи грађанима давањем усмених правних савета као и 
састављањем иницијалних правних аката (све врсте тужби, предлога у парничним и 
ванпарничним поступцима, предлога за извршење у извршним поступцима, писање 
жалби, поднесака, молби и др.). 

Право на бесплатну правну помоћ остварују грађани са пребивалиштем на 
подручју  Градске општине Нови Београд.Правна помоћ грађанима пружа се без накнаде 
давањем усмених савета.Висина  накнаде за услуге пружања правне помоћи 

http://www.novibeograd.rs/
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састављањем правних аката  обавља се на основу Одлуке о пружању услуга правне 
помоћи и то у износу од 50% у односу на Одлуку о тарифи  о наградама и накнадама 
трошкова за рад адвоката. Грађани накнаду уплаћују на рачун буџета ГО Нови Београд,  
путем признаница,  на жиро рачун ГО Нови Београд број 840-742351843-94.Услуга 
правне помоћи састављањем правних аката пружа се без накнаде у следећим 
случајевима: 

- када странка прима сталну новчану помоћ преко Центра за социјални рад или је у 
стању социјалне потребе 

- када странка прима минималну зараду 
- у поступку остваривања права на законско издржавање 
- у поступку остваривања права везаних за својство ратних или мирнодопских 

инвалида, инвалида рата или породичног инвалида 
- незапослених лица и лица која примају минималне пензије 
- када је странка ослобођена плаћања трошкова по основу закона. 

Странка право на правну помоћ без накнаде доказује одговарајућом исправом. 
 

Одсек писарница и архива 
 

 Врши послове овере потписа преписа и рукописа (по захтеву странке)  

 Врши пријем поднесака и формирање предмета (по службеној дужности и по 
захтеву странке)  

 Даје обавештења о начину и условима за остваривање права и обавеза грађана 
пред органима општинске управе Нови Београд (по захтеву странке)  

 Издаје потврде о пријему предмета и додељује бројеве примљеним предметима 
(по службеној дужности и по захтеву странке)  

 Прима и распоређује пошту (по службеној дужности и по захтеву странке)  

 Врши оверу преписа аката које су донели општински органи из архиве (по захтеву 
странке или по службеној дужности)  

 Одобрава разгледање и преписивање списа из архивираних предмета (по захтеву 
странке)  

 Даје информације странкама-инфо пулт  
 

У Одсеку писарнице и архиве решава се по поднетом писменом захтеву следећим 
поступцима:  

- Поступак издавања фотокопије или преписа докумената из архивираног предмета 
- Поступак по захтеву за вршење увида у ахивирани предмет 
- Поступак по захтеву за издавање оверене фотокопије акта из архивираног 

предмета 
- Поступак по захтеву за излазак на оверу потписа непокретног лица ван зграде 

општинске управе у посебним и оправданим случајевима и уз посебну 
документацију како је то предвиђно позитивним прописима  

 
Одсек Писарнице и архиве раде радним данима од 8.00. до 16,00 часова. 
Шалтери овере потписа, преписа и рукописа у Услужном центру Градске општине 

Нови Београд, Бул. Михаила Пупина 167 раде сваког радног дана у периоду од 8,00 до 
19,00 часова и суботом од  8,00 до 14,00, а у Општинском услужном центру у блоку 70, 
ул. Јурија Гагарина бр. 81, од 8,00 до 16,00 часова. 
 

Одељење за друштвене делатности 
 
Одељење за друштвене делатности има два одсека: 
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- Одсек за друштвене делатности 
- Одсек за борачко-инвалидску заштиту 

 
У Одсеку за друштвене делатности се пружају заинтересованим правним и 

физичким лицима следеће услуге: 
 
Доношењерешења по захтеву за рефундацију трошкова сахране 
У овом поступку примењује се одредбе Закона о општем управном поступку 

(«Сл.лист СРЈ» бр. 55/96,33/97,31/01 и Службени гласник РС» број 30/10), Закона о 
сахрањивању и гробљима( Сл. гласник СРС бр. 20/77, 24/85 и 6/89 иСл. гласник РСбр. 
53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 – др. закон). 
 Захтев, који се може прибавити у канцеларији бр. 20 на првом спрату, подноси 
лице које је сносило трошкове сахране и уз захтев прилаже следећу доказе: 

 извод из матичне књиге умрлих 

 оригинал рачуне о трошковима сахране 

 Решење Центра за социјални рад Нови Београд да је преминули биокорисник 
материјалне помоћи. 

 Решењем се, подносиоцу захтева, признају делимични трошкови сахране на 
основу Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник РС“ бр.20/77, 24/85 и 6/89 и Сл. 
гласник РС бр. 53/93, 67/93, 48/94,101/2005), у висини просечних трошкова експрес 
сахране (Одлука ЈКП ''Погребне услуге''). Неосновани захтев одбија се Решењем против 
кога странка има право жалбе Већу ГО Нови Београд у року од 15 дана од дана пријема 
истог, а преко овог органа. 
  

Доношење  решења по захтеву за пренос посмртних остатака(ексхумација) 
У овом поступку примењује се одредбе Закона о општем управном поступку 

(«Сл.лист СРЈ» бр. 55/96,33/97,31/01 и Службени гласник РС» број 30/10) и Закона о 
сахрањивању и гробљима( Сл. гласник СРС бр. 20/77, 24/85 и 6/89 иСл. гласник РСбр. 
53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 – др. закон). 
 Уз захтев, који се може прибавити у канцеларији бр. 20 на првом 
спрату,потребно је приложити следећу документацију: 

 извод из матичне књиге умрлих 

 потврду о смрти или отпусну листу из болнице или записник саобдукције 

 доказ управе гробља да је покојник сахрањен 

 доказ да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака(уколико има 
више корисника гробног места онда и сагласност свихкорисника) 

 Уколико су поднети сви докази, применом Закона о сахрањивању и гробљима 
(„Сл. гласник СРС“ бр.20/77, 24/85 и 6/89 и Сл. гласник РС бр. 53/93, 67/93, 48/94, 
101/2005), орган Управе доноси решење којим се одобрава пренос посмртних остатака, 
а у супротном случају решење којим се захтев одбија, а на које подносилац захтева 
може уложити жалбу Секретаријату за здравство града Београда у року од 15 дана од 
данапријема истог, а преко овог органа. 
 
 Издавање уверења о просечноммесечном приходу по члану породице ради 
остваривања права на ученичке и струдентске кредите и стипендије, умањења трошкова 
школарине, смештаја у студентске домове и остваривања ученичких и студентских 
права у иностранству. 
 У овом поступку примењује се одредбе Закона о општем управном поступку 
(«Сл.лист СРЈ» бр. 55/96,33/97,31/01 и Службени гласник РС» број 30/10). 
 Захтев се подноси у канцеларији 20 на првом спрату приликом чега се прилаже: 

 оверена изјава два сведока о члановима породичног домаћинства, 
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 уверења о оствареној заради чланова породичног домаћинства, 

 уверење од Националне службе за запошљавање за незапосленог члана 
породичног домаћинства, 

 уверење Пореске управе о имовном стању за чланове породичног домаћинства, 

 докази од надлежних органа за чланове породичног домаћинства који се налазе 
на редовним  студијама, одслужењу војног рока, у иностранству и сл., 

 доказ о висини месечних доприноса на име издржавања (алиментација) или 
оверена лична изјава о томе 

 
 Издавање уверења о обављању делатности ради регулисања радног стажа 
 У овом поступку примењује се одредбе Закона о општем управном поступку 
(«Сл.лист СРЈ» бр. 55/96,33/97,31/01 и Службени гласник РС» број 30/10). 
 Захтев се подноси на писарници приликом чега се прилаже: 

 фотокопија решења о оснивању радње, 

 фотокопија решења о трајној одјави радње, 

 за радње затворене пре 1995. године, навести годину отварања 
 
 Издавање радних књижица 
 У овом поступку примењује се Правилник о издавањурадних књижица ( ''Сл. 
Гласник РС бр. 17/97). 
 Странка подноси попуњени захтев за издавање радне књижице и бланко радну 
књижицу са следећим доказима: 

 лична карта на увид 

 уверење МКД на увид 

 оригинал дипломе или уверење на увид 
 Ако се издаје дупликат радне књижице, странка прилаже и потврду о 
оглашавању неважеће радне књижице. 
 
 Регистрација и оверавање уговора о раду (помоћ у кући и ван просторија 
послодавца) 
 У овом поступку примењују се одредбе Закона о раду(„Сл. гласник РС“ бр.24/05, 
61/05, 54/09). 
 Послодавац и радник лично присутни подносе следеће доказе на шалтеру: 

 личне карте на увид 

 радна књижица и лекарско уверење за радника 

 три попуњена и потписана обрасца уговора о раду (уговор о раду за обављање 
послова ван просторија послодавца).  

 
 Израда нове избегличке легитимације 
 У овом поступку примењују се одредбе Закона о општем управном поступку („Сл. 
лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и Службени гласник РС» број 30/10), Закона о избеглицама 
(Сл.гласник Р.С. бр.18/92, 30/10 и Закона о министарствима (Сл.гласник РС. бр. 
72/2012).  
 Захтев се подноси у Повереништву за избеглице и том приликом се прилажу 
потребна документа:  

 потврда (са пописа-ревизије статуса) 

 две фотографије 

 фотокопија старе избегличке легитимације 

 ЈМБГ 
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 Предмет се доставља Полицијској станици Нови Београд. МУП доставља 
повереништву податак о броју нове избегличке легитимације, који се уноси у базу 
података 
 
 Признавање статуса лица 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 14год. 

 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 

 писмени захтев 
Комплетан предмет са документацијом доставља се Републичком 

комесаријату.Републички комесаријат одлуку доставља повереништву 
 
У Одсеку за борачко-инвалидску заштитусе пружају заинтересованим правним и 
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 
правимацивилних инвалида 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 Одсек 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 
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медицинска документација. Инвалидски предмет се доставља на посебну комисију. 
Одсек израђује решење после налаза комисије на којестранка 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 инвалидскипредмет. 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 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 

следећа документација: 
- медицинска документација не старија од 6 месеци, 
- уверење Фонда ПИО 
Инвалидски предмет се достављана првостепену лекарску комисију. Одсек израђује 
решење после налаза комисије на којестранка 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 инвалидскипредмет. 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 оосновним 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 

следећа документација: 
   -уверење са НСЗ 
-копија радне књижице 
-уверење из ПИО 
   -уверење из управе прихода, катастра, Агенције за привредне регистре 
Одсек израђује решење на којестранка 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 инвалидскипредмет. По коначном позитивном 
решењу инвалид се уводи за исплату, врши се књижење и доставља се налог 
Поштанској штедионици за исплату. 
 
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 Одсек 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“ 
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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) 

 
Одељење за инспекцијске послове 

 
1. Услуге инспекцијског надзора у комуналној делатности; 
2. Услуге инспекцијског надзора над изградњом и употребом објекта; 
3. Услуге спровођења поступка принудног извршења; 
 
 

Служба за скупштинске послове 
 

1. Услуга подршке и праћења рада скупштине општине и скупштинских тела, 
2. Услуга подршке и праћења седница Већа градске општине, 
3. Услуга организовања и реализација манифестација. 
 

Служба месних заједница 
 

Одлуком о месним заједницама на територији Градске општине Нови Београд, 
уређује се: назив, подручје и послови месне заједнице, органи, број чланова и поступак 
избора органа, организација и рад органа, начин одлучивања, средства за рад, јавност 
рада и обавештавање грађана и друга питања од значаја за рад месних заједница. 

Месна заједница, у складу са Статутом градске општине и Одлуком о месним 
заједницама на територији Градске општине Нови Београд,разматра питања која се 
односе на стварање бољих услова живота у месној заједници,а нарочито на: 

- бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним потребама, 
- заштиту и унапређење животне средине, 
- уређење и одржавање насеља и зелених површина, 
- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга, 
- снабдевање и заштиту потрошача, 
- распоред пословног простора и утврђивање радног времена, 
- развој пољопривреде, 
- одржавање културних и спортских манифестација, као и активности везане за 

одмор ирекреацију старих лица, 
- сарадњу са скупштинама станара зграда у циљу унапређења услова становања; 
- одржавање стамбених зграда, 
- комуналну зоохигијену, 
- организовање противпожарне заштите, 
- организација у извршавању конкретних мера за спречавање и отклањање 

последица елементарних непогода; 
- и друга питања од значаја за грађане са свог подручја. 

 
У вршењу ових послова, месна заједница: 
- упућује иницијативе надлежним органима градске општине и Града за уређивање 

одређених питања и измену прописа и других аката из надлежности градске 
општине, односно Града, 
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- остварује сарадњу са другим месним заједницама, удружењима грађана, 
установама и јавним предузећима које је основао Град, односно Градска општина, 
органима Градске општине, невладиним и другим организацијама, 

- организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника, 
- обавештава грађане месне заједнице о активностима које предузима, 
- учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању грађанских 

иницијатива, 
- учествује у пословима спровођења избора; 
- обезбеђује услова за остваривање функције општинских и градских одборника са 

подручја Месне заједнице; 
- обезбеђује услове за активност друштвених организација и удружења грађана; 
- обезбеђује услове за одржавање састанака и јавних скупова политичких странака 

на територији Месне заједнице; 
- организује рад органа Месне заједнице; 
- стара се о правилној употреби, исправности и чувању средстава за рад и 

инвентара месне заједнице; 
- обавља послове из области финансија; 
- учествује у доношењу и реализацији финансијског плана месне заједнице; 
- уређује организацију и рад мировних већа; 
- обавља одређене послове из надлежности Градске управе, односно управе 

Градске општине,у вези остваривања права грађана, који се могу организовати у 
месним заједницама; 

- врши и друге послове, у складу са статутом градске општине и актима месне 
заједнице. 
У вршењу својих послова, месна заједница је дужна да уважава интересграђана 

Градске општине, односно Града у целини. 
 
 Радом и пословима месне заједнице управља Савет месне заједнице који броји 
9 (седам) чланова, а за свој рад одговара Већу градске општине и Скупштини градске 
општине. 
 Пријем поднесака физичких и правних лица, обавља се: 

 У месним заједницама (грађана са подручја- територије месне заједнице), 

 у канцеларијама Службе месних заједница у згради Општине, 

 на пријемном шалтеру у згради Општине 

 путем редовне поште. 
Писане захтеве и дописе пристигле у Општину разматра шеф Службе месних 

заједница и у зависности од врсте захтева прослеђује надлежним службама у Општини, 
Већу градске општине, или Саветима месних заједница. 

Писане захтеве у зависности од врсте, пристигле у месну заједницу, разматра 
Савет месне заједнице, доноси Одлуку или исте прослеђује надлежним органима, или 
подносиоца упућује на надлежне. 
 Радно време месних заједница је: 
 Понедељак - петак од 8 до 16 часова  
 Радно време Службе месних заједница у згради ГО Нови Београд у Бул. 
 Михаила Пупина 167:  
 Понедељак - петак од 8 до 16 часова 
 

Канцеларија Шефа Службе, соба 12 / И спрат у згради Општине, од 8 до 16 
часова. 
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8.1. Остале услуге 
 
Информације из делокруга рада Градске општине могу се добити на сајту: 

www.novibeograd.rsа питања, примедбе или сугестије грађани могу упутити и 
електронском поштом- контакт е-маил: pitanja@novibeograd.rs 
 

На сајту Општине, отворен је и налог на друштвеним мрежама 
ФаcебоокиТwиттерна коме грађани такође могу постављати питања или давати своје 
сугестије.  
 

 Услужни сервиси и говорни аутомат 

Градска општина основала је Сервисни центар намењен грађанима преко кога 
могудобити одговоре на сва питања, као и да изнесу своје предлоге, примедбе и 
сугестије. 
Број центра је785 0 785, а број на који могу да се пошаљу СМС поруке је 063 785 0 785. 
Одговор се добијаодмах или најкасније у року од 72 сата. 
Радно време центра је од 8 до 20 сати, сваког радног дана. 
 

Иако је од 28.12.2009. године вођење матичних књига прешло у надлежност Града 
у Информатору је задржан део који се односи на начин комуникације са грађанима преко 
услужних сервиса и говорног аутомата. 
  

Одговарајућа документа грађани могу наручити путем интернета на званичном 
сајту општине 

www.novibeograd.rs 
Једноставним кликом мишем на понуђене опције отвара се интернет страница са 
формуларом који треба попунити у целости. 

 Извод из матичне књиге рођених 

 Извод из матичне књиге венчаних 

 Извод из матичне књиге умрлих 

 Уверење из књиге држављана 
 
Административне таксе за све наведене услуге су: 

 За уверење о држављанству потребно је платити 740 динара. 

 За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу цена 
услуге је: 420 динара. 

 За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих на међународном 
обрасцу цена услуге је: 690 динара. 

 
Изводи из матичних књига и уверења издају се само на захтев лица на кога се захтев 
или уверење односи, члановима уже породице ( брачни друг и деца ), усвојитељу или 
старатељу, а другим лицима на начин и под условима предвиђеним Законом.  
На све ове цене услуга треба додати још 240 динара за слање извода на кућну адресу 
Пост експресом услугом “данас за сутра”(достава је до 19 сати). Уколико се наручује 
више извода истовремено на исту адресу плаћа се само једна накнада за услугу Пост 
експреса. 
 
 

mailto:pitanja@novibeograd.rs
file:///C:/Users/danilo.GONBGD/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.novibeograd.rs
http://novibeograd.rs/e-uprava/narucivanje-dokumenata/izvod-iz-maticne-knjige-rodjenih/
http://novibeograd.rs/e-uprava/narucivanje-dokumenata/izvod-iz-maticne-knjige-vencanih
http://novibeograd.rs/e-uprava/narucivanje-dokumenata/izvod-iz-maticne-knjige-umrlih
http://novibeograd.rs/e-uprava/narucivanje-dokumenata/uverenje-iz-knjige-drzavljana
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9. Преглед података о пруженим услугама( 2015. година) 
 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 
У Одељењу радило је  укупно 8 извршилаца и то: начелник одељења, 2 правника у 

одсеку за имовинско правне послове, 1 правник у одсеку за стамбене послове, геометар, 
евидентичар општинске имовине, административно-канцеларијски референт и 
извршилац за послове извршења. 

 
Одсек за имовинско-правне послове 

 
У Одсеку је било у раду укупно 439 предмета (85 управних и 354 вануправних). 

Из претходног извештајног периода (2014 год.) пренето је 7 управних и 22 вануправна 
предмета. 

У извештајном периоду примљено је 78 управних и 332 вануправна предмета. 
Управних предмета било је укупно у раду 85 од којих је решено 79, а остало је нерешено 
6 предмета. Одржано је 49 усмених  расправа и седница Комисије за враћање 
пољопривредног земљишта и 1 увиђај на лицу места. 
Вануправних предмета је било у раду укупно 354, од којих је решено 341, а остало је 
нерешено 13. 

Урађено је 20 информација поводом представки странака и ради поступања по 
захтеву председника Градске општине, помоћника председника, шефa Кабинета 
председника, начелника Управе градске општине.  

 
Одсек за стамбене послове 

 
У извештајном периоду било је у раду укупно 559 предмет (90 управних и 469 

вануправна). Примљено је 79 управних и 469 вануправних предмета, а из претходног 
извештајног периода пренето је 11 управних. 

У истом периоду решено је 86 управних и 468 вануправна предмета, а остало је 
нерешено 4 управна и 1 вануправни предмет. 
Ради одлучивања о предлогу подносиоца захтева одржано је 50 усмених расправа и 2 
увиђаја на лицу места. 

Урађено је 70 информација поводом представки грађана упућених председнику 
општине, градоначелнику, заштитнику грађана, невладиним организацијама, преко 
корисничког сервиса и сл.  

У поступцима извршења решења о исељењу бесправно усељених лица на 
основу извршних решења било је заказано 21 исељење, од чега су спроведена 2, 2 су 
обустављена, а одложено је 17 исељења. 

Исељења су одлагана на лицу места из следећих разлога: 
- за прво заказано исељење  асистенцију не пружа Полицијска станица Нови Београд; 
- из безбедносних разлога по оцени припадника Полицијске станице Нови Београд; 
- у случају теже болести извршеника; 
- у случају када извршеник има малолетну децу, а исељењу не присуствују радници 
Центра за социјални рад; 
Напомена: Одељење је, због болести извршитеља, у марту и априлу заказивање и 
спровођење исељења обављало уз сарадњу са Одељењем за инспекцијске послове-
Одсеком за извршење. 
Поред послова из своје надлежности, одељење је обављало и следеће послове: 
1. Како је Градска општина Нови Београд у 2015. години била субјект ревизије, одељење 
је обављало послове и за потребе ревизије те је Државној ревизорској институцији 
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достављало податке о имовини Градске општине Нови Београд ( попуњене евиденционе 
табеле непокретности општине који се односе на станове, пољопривредно и 
грађевинско земљиште,  пословни простор ) као и друге податке и послове по налогу 
исте. 
2. У складу са донетом Стратегијом управљања ризицима израдило  обрасце за 
утврђивање и процену ризика и листу  циљева одељења. 
3. Поводом увођења и развоја Система финансијског управљања и контроле израдило је 
обрасце и то: Листу пословних процеса-образац 1, Мапу пословних процеса –образац 2, 
Документацију о систему-образац 3 и Документацију о систему-вертикални преглед-
образац 3а, за све послове из надлежности одељења.  
4. Израђене су и две ИСО процедуре: Увид у списе предмета са заштитом података 
личности и Давање обавештења на основу Закона о слободном приступу информација 
од јавног значаја.  
5. Одељење је учествовало и у комисијама које су биле формиране и то: за мерење 
спортских терена ради увођења у матичну евиденцију спортских објеката, и за попис 
станова на којима општина има право коришћења. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Одсек за друштвене делатности 
 

У овом извештајном периоду, поступајући по поднетим захтевима, спроведен је 
поступак за 37 управних предмета од којих је донето 8 решења којима се одобравају 
ексхумације и 29 решења о признавању права на накнаду трошкова сахране за 
незбринута и НН лица са пребивалиштем (или нађена) на територији Градске општине 
Нови Београд. Одбијено је 2, одбачено 5, а 1 поступак је обустављен. 
Издато је 479 уверења о просечном приходу по члану породичног домаћинства по 
захтевима ученика и студената ради остваривања права на стипендије и кредите, 
смештај у домове и права на иностране стипендије. 
Отворено је 3.244 нових радних књижица, извршено је 3.659 промена у овим 
документима (од 01.01. 2016.године ГО Нови Београд више није регистрациони орган за 
ове документе). 

Урађено је 88 уверења о обављању делатности по захтевима приватних 
предузетника ради остваривања права из Републичког фонда ПИО. 
У оквиру својих надлежности овај Одсек обавља послове праћења редовног похађања 
наставе. У току 2015.г. примљено је 58 обавештења о непохађању / нередовном 
похађању наставе од стране основних школа са територије ГО НБГД. Од Прекршајног 
суда у Београду стигло је 39 решења о обустави или прекидању поступка за предмете из 
ранијих година и 6 пресуда. Спроведени су поступци и поднето је 46 захтева за 
покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Београду против родитеља-
старатеља ученика. У осталом броју случајева или не постоји документација или се чека 
допуна непотпуне документације од стране школа, па се захтеви не упућују суду док 
документација не буде комплетирана. 

У 2015. години израђено је 9 уговора о међусобним правима и обавезама у вези 
исхране ученика са сметњама у развоју, који су закључени са школама за ученике са 
сметњама у развоју са територије града Београда, а које похађа 119 ученика са 
територије наше општине. 

За ученике Основне школе „Нови Београд“, обезбеђено је и плаћање месечних 
трошкова БУС–плус картице за превоз 30 пратилаца и организован посебан превоз 
општинским службеним возилима за четворо ученика те школе, који због инвалидских 
колица у којима су, нису у могућности да користе градски превоз. 
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Градска општина Нови Београд је током 2015. године са Градским саобраћајним 
предузећем „Београд“ уговорила услугу  превоза за 19 ученика са сметњама у развоју из 
Центра за заштиту одојчади и омладине, Звечанска 7, до Основне  школе „Нови 
Београд“. 

За најбоље ученике новобеоградских основних и средњих школа у школској 
2014/2015. години (321 добитник дипломе „Вук Караџић”, 26 ученика генерације и 26 
спортиста генерације), Одсек је урадио табеларни приказ ових података по школама и 
исти проследио на даљу надлежност директорки „Новобеоградске културне мреже“. 
Урађена је информација о почетку рада основних школа на Новом Београду за школску 
2014/2015. годину. Након завршеног уписа, евидентирано је 15.276 уписаних ђака у први 
разред свих основних школа за школску 2014/2015. годину. 
У оквиру Одсека обављају се административно-технички послови за потребе Комисије 
за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке 
детету и ученику. У току 2015. г. Интерресорна комисија је примила 169 захтева за 
процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке 
детету/ученику. ИРК је донела у току 2015.г. 155 мишљења, поднети захтев је повукло 6 
родитеља, одбијена су 3 захтева и није решено 5 захтева, а поднесена је само 1 жалба 
на донето мишљење Комисије.  

У Одељењу за друштвене делатности ажуриране су и израђене нове процедуре 
за програм ИСО-9001.  

У овом Одсеку дефинисане су 22 процедуре, од којих је током 2015.г ажурирано 
15 процедура а израђено 7 нових. 

У оквиру успостављања финансијског управљања и контроле у јавном сектору 
(ФУК) у ГО Нови Београд, у Одељењу је дефинисан укупно 61 пословни процес.  
Одсек је такође обављао и административно-техничке послове за Савет за управљање 
миграцијама и трајна решења, Волонтерски сервис ГО Нови Београд.  
Запослени у Одељењу су похађали четири семинара. 
 

Повереништво за избеглице 
 

У овом извештајном периоду урађено је 9 промена адресе избеглих лица. 
Урађено је 10 дупликата избегличких легитимација. Статус избеглице укинуло је 31 
лице. Издато је 284 потврда у сврху продужетка важења избегличких легитимација. 
Урађена су 2 закључка о исправци грешке у решењима или документима избеглих лица.  

Издато је 26 потврда о статусу, потребних за остваривање неких личних права 
избеглих лица. 

Примљено је и прослеђено Комесаријату за избеглице 58 захтева за материјалну 
помоћ, исплаћено је укупно 1.044.000,00 динара. 
Од КИРС-а добијено 390.000,00 динара за куповину дрва за огрев, двадесет шест 
породица је добило дрва у вредности од по 15.000,00 динара. 

У овој календарској години имали смо једну поделу пакета хране, укупно је 
подељено 175 пакета. 

Достављање 25 информација ПС Нови Београд по њиховом захтеву.  
Са УНХЦР-ом је одрађено 10 обилазака избеглих лица - теренске провере. 
Попуњавање упитника о потребама породице и даље је актуелно, попуњено 138 
упитника, обрађено и унето у електронску базу података. Ови упитници представљају 
полазну основу приликом одлучивања о учешћу на конкурсима. 
На пословима са лицима расељеним са КиМ урађено је следеће: 
 Статус је остварило 8 лица, 
 Урађено је 15 промена адресе 
 Урађена су 4 дупликата легитимације расељеног лица,  
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 Издато је 111 разних потврда 
Поступајући по Споразуму о реадмисији, Повереништву се по упутству Канцеларије за 

реадмисију Аеродрома „Никола Тесла“ или КИРС-а , јавило 13 реадмисаната 
(повратника из ЕУ) који су евидентирани у Повереништву. Извештај о евиденцији 
достављен је КИРС-у са пратећом документацијом а реадмисантима су дати савети 
потребни за даље остваривање њихових права. 
Комесаријат за избеглице и миграције објавио је у 2015.години јавне позиве за доделу 
грађевинског материјала избеглим и расељеним лицима у вредности од 7.920.000,00 
динара и јавне позиве за помоћ породицама избеглих и расељених лица у доходовним 
делатностима у вредности  од 4.500.000,00 милиона динара. 
За сва 4 пројекта, по иницијативи повереника а на предлог Савета за управљање 
миграцијама, председник ГО Нови Београд закључио је уговоре о сарадњи са 
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије. ГО Нови Београд 
обезбедила је 10% од укупне вредности средстава из сопствених извора.  
За рад по сваком пројекту формирана је Комисија за избор корисника. У Повереништву 
су израђени: сви правилници по којима су комисије радиле, текстови свих јавних 
позива/конкурса за кориснике, обрасци за конкурсну документацију, обављен је пријем и 
преглед свих захтева корисника, вршила се припрема материјала за седнице комисија, 
израђиване су све одлуке комисија као и уговори  са изабраним корисницима. За 
проверу  потреба корисника организован је обилазак терена. За службу јавних набавки 
израђене су техничке спецификације за добра која се набављају. Повереништво је 
достављало месечне, кварталне и годишње  извештаје КИРС-у о реализацији сваког 
пројекта, а у складу са обавезама установљених уговором; вршило је достављање и 
финансијских извештаја у којима се вршило правдање средстава пренетих од стране 
КИРС-а. По наведеним пројектима, закључено је укупно 44 уговора са корисницима. 
У 2015. години, ГО Нови Београд се укључила у међународне пројекте, какав је и 
Регионални програм стамбеног збрињавања - Потпројекат 2 и закључила уговор са 
КИРС-ом вредан 117.000 € за набавку пакета грађевинског материјала (максималан 
износ по кориснику је до 9.000 €). Сви послови везани за реализацију овог пројекта, који 
је у току, се обављају пореко Повереништва.  
У повереништву је дефинисано 12 процедура за програм ИСО-9001. 

 
Канцеларија за младе 

 
Канцеларија за младе Градске општине Нови Београд (КЗМ) је током 2015. 

године реализовала следеће програме: 
1) Професионална оријентација – пројекат у оквиру којег су реализована два 
програма: Каријерни инфо кутак путем којег је КЗМ током целе 2015. године 
информисалa младе о могућностима за усмеравање њихове даље каријере и 
упознавала их са различитим занимањима; Клуб „Моја посла“ кроз који је КЗМ у 
сарадњи са УГ Инвентива реализовала семинаре петофазне едукације и на којима је 
оспособљавала младе да доносе самосталне, промишљене и ваљане одлуке о њиховој 
даљој каријери. У оквиру програма реализовано је 7 семинара кроз које је прошло 117 
средњошколаца. 
2) Нови језици на Новом Београду – је програм у оквиру којег је КЗМ током 2015. 
године реализовала 6 курсева на којима су млади имали прилике да се упознају са  
основама језика, културом и традицијом тих народа, као и ситуацијама у којима се млади 
могу наћи у тим земљама. Реализовани су курсеви шведског (2 пута), арапског (2 пута), 
грчког и јапанског језика. Курсеве је прошло укупно 72 младих. 
3) Климатске промене и значај заштите животне средине – у оквиру овог програма 
Канцеларије за младе реализовани су семинари са средњошколцима током којих су са 
њима обрађиване теме загађења животне средине и квалитета живота у градовима, као 
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и начини на које ови проблеми могу бити отклоњени путем средњошколског активизма. 
Реализовано је 9 семинара на којима је присуствовао 181 ученик. 
4) Европски волонтерски сервис – од јануара до октобра 2015. године настављено 
је са праћењем реализације ЕВС пројекта на основу којег је једна млада особа отишла 
на једногодишње волонтирање у Белфорт, Француска. Конкурси за волонтере – 
Пружање прилике младима да волонтирају у оквиру Канцеларије за младе Нови Београд  
и стекну знања и вештине у раду са младима, али и уједно унапреде рад КЗМ. Током 
2015. године потписано је укупно 4 нова уговора са волонтерима. 
5) Основни кораци до посла – Семинар савлађивања техника писања биографије и 
мотивационог писма, и припреме за интервју са послодавцем у циљу лакшег доласка до 
посла. Реализована су 2 семинара, а прилику да похађа ове семинаре добило је 20 
младих са Новог Београда. 
6) Активирај се – Пројекат подизања активизма међу средњошколцима реализован 
је у сарадњи са УГ БУМ и УГ Либеро већ другу годину заредом. У оквиру пројекта 
реализовни су семинар и сајам активизма на коме су представљене најбоље идеје 
средњошколаца, развијане током тог семинара, на тему подстицања учешћа младих у 
животу локалне заједнице. Семинар је похађало 30 младих, док је сајам посетило преко 
250 средњошколаца и њихових професора. 
7) Још увек возим - је кампања која има за циљ подизање свести појединаца, 
посебно младих, о безбедности у саобраћају и последицама саобраћајних несрећа. У 
оквиру ове кампање реализована је трибина коју је организовао Савез параплегичара и 
квадриплегичара Србије уз подршку Агенције за безбедност у саобраћају, а у сарадњи 
са Канцеларијом за младе Нови Београд и Техничком школом. На трибини је 
присуствовало око 150 средњошколаца. 
8) Дан младих – Поводом дана младих КЗМ Нови Београд се придружила акцији 
Канцеларије за младе и сарадњу са цивилним удружењима града Београда у 
промовисању активности и организација које се баве младима.  
9) Међународна студентска недеља у Београду – је фестивал културно-едукативног 
карактера који окупља младе из иностранства и даје могућност омладини из Србије да 
упознаје нове културе, размењује мишљења и стиче нова знања. КЗМ Нови Београд је 
логистички подржала реализацију овог догађа и била је промовисана током трајања 
фестивала. 
10) Реални сусрет – Ученици Средње туристичке школе су имали прилике да 
присуствују експертском интервјуу са координаторком пројектног тима задуженог за 
истраживање Дунавског региона и мастер туризмологом која им је кроз свој рад 
приближила своје занимање. Интервјуу је присуствовало 8 ученика. 
11) Протокол о сарадњи са УГ Балкадемија – поводом развијања сарадње на 
програмима за младе у области лидерства и комуникација крајем 2014. године је 
потписан протокол о сарадњи између ГО Нови Београд и УГ Балкадемија. На основу те 
сарадње реализован је Семинар за младе лидере који је имао за циљ да пренесе 
вештине и подстакне младе да постану лидери у својим срединама. На овом семинару 
са бројним експертима у својим областима присуствовало је 35 младих. 
12) Активистички сервис – је пројекат успостављања ефикаснијег система 
комуникације између средњошколаца и пружалаца неформалног образовања. Пројекат 
подразумева успостављање базе ученика и пројеката који су им намењени, а које 
спроводи УГ Либеро уз покровитељство Савета Европе и подршку Канцеларије за 
младе Нови Београд. Успостављање целог система је завршено у децембру 2015. 
године и очекује се да он почне са функционисањем почетком 2016. године. 
13) Самозапошљавање – је семинар који је реализован у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање – филијала Нови Београд, а који је имао за циљ да подстакне 
предузетнички дух младих и пружи им неопходно знање за покретање сопственог посла. 
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На семинару је присутвовало 25 младих који су изабрани на конкурсу Канцеларије за 
младе и Националне службе за запошљавање. 
Језичка радионица писања биографије и мотивационог писма, и интервјуа за посао на 
енглеском језику – Канцеларија за младе и Центар за стране језике „Мerryland“ 
реализовали су курс кроз који је 16 младих добило прилику да савлада технику писања 
биографије и мотивационог писма, као и припреме за интервју за посао, све то на 
енглеском језику. 
 

Одсек за борачко инвалидску заштиту 
 

 У евиденцији Одсека за борачку и инвалидску заштиту на дан 31.12.2015. године 
налази се 1.657 корисника и то: 252 ратна војна инвалида из II светског рата, 387 ратна 
војна инвалида из ратних дејстава од 1990. године и 1999. године, 254 мирнодопска 
војна инвалида, 260 корисника породичне инвалиднине по палом борцу, 443 корисника 
породичне инвалиднине по умрлом војном инвалиду, 51 цивилни инвалид рата и 10 
корисника допунског материјалног обезбеђења и цивилних инвалида рата проширене 
заштите. На овим пословима раде 4 извршиоца. 

У наведеном периоду примљена су 574 захтева за решавање у управном 
поступку и донето је 570 решења. По службеној дужности донето је 89 решења. Уложено 
је 5 жалби и 4 су одбијене, одбијена је 1 тужба ,1 жалба се налази у Градској управи на 
решевању. Достављено 40 одговора на тражење надлежног министарства, Првог, 
Трећег и Основног суда у Младеновцу, Панчеву, адвоката, тужилаштва, извтршитеља, 
Уставног суда и др. Издато је 4.119 уверења и издато је 400 књижица за повлашћену 
вожњу. Издато је 30 налога за ортопедска помагала. Пријављено је 25 промена на 
субвенцију код ЈКП «Инфостан». Редовно месечно требовање новчаних средстава од 
министарства и Градске управе и исплата.  

Примљено је 6 захтева за решавање стамбених потреба бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца. Одржане су 2 седнице комисије и утврђена коначна 
ранг листа за 2015. годину, која је достављена Комисији за решавање стамбене потребе 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца скупштине града Београда и иста је 
донела Јединствену ранг листу за 2015. годину. 

Сачињен је списак „Носилаца партизанске споменице 1941“ и достављен у 
Министарство на реализацију за новчану помоћ за 2016.годину. Спроведен је поступак и 
извршена исплата једнократне помоћи за 200 породица палих бораца.  
У овом Одсеку дефинисано је 29 процедура за програм ИСО-9001.  

 
ОДЕЉЕЊE ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 Одељење за инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд 
обавља инспекцијски надзор над спровођењем законских прописа, градских и 
општинских Одлука везане за послове грађевинске и комуналне инспекције. 
  У оквиру Одељења функционишу три Одсека и то: 

1. Одсек комуналне инспекције 

2. Одсек грађевинске инспекције 

3. Одсек за извршења 

 Одељење за инспекцијске послове има укупно 49 извршилаца од чега су 1 
начелник,  29  комунална инспектора, 4 грађевинских инспектора, 3 шефа одсека, 6 
правника, 2 извршиоца и 4 административна радника  
Одељење је опремљено са  19  рачунара, 3 лаптопа,  11 штампача,  2 скенер, 7 
моторних возила што на обим посла и број извршилаца није  довољно. Сви инспектори и 
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извршиоци у одељењу користе службене мобилне телефоне,док су са  дигиталним фото 
апаратима опремљени сви  инспектори. 
 

ОДСЕК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
 НАДЛЕЖНОСТ ОДСЕКА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Одсек комуналне инспекције као орган управе у саставу Одељења за 
инспекцијске послове градске општине Нови Београд обавља послове инспекцијског 
надзора у области комуналног реда, кућног реда, контроле заузећа јавних и других 
површина и заштите  права и интереса физичких и правних лица . 

Поред инспекцијског надзора, одсек комуналне инспекције у 2015. години 
континуирано је радио на прикупљању података, обрађивању представки грађана, 
праћењу и анализирању стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада 
комуналне инспекције са освртом на процене ризика. Комунална инспекција градске 
општине у складу са плановима рада редовно је сачињавала евиденције, извештаје, 
усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима и 
континуирано радила на унапређењу рада комуналних инспектора. Одсек је сачинио 
извештај за преиспитивање система менаджмента квалитетом, учествовао у 
спровођењу Стратегије управљања ризицима ГО Нови Београд, изради Мапе пословних 
процеса, изменама и допунама документованих  процедура ИСО стандарда како би се 
осигурало ефективно планирање и извођење пословних процеса као и управљање тим 
процесима. Представници одсека учествовали су у јавној расправи на Нацрт измена и 
допуна Закона о комуналним делатностима. 
 

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ РАДА 
 

У извештајној години отворено је укупно 6095 управних и 298   вануправних 
предмета од чега је 2070 поступака иницирано представкама грађана који су се овом 
органу обраћали лично, телефоном, поднесцима преко поште, писарнице и 
електронском поштом: мејлом или преко Београдског позивног центра (Беоком) и 
Сервисног центра градске општине Нови Београд. 

Највећи број пријава односио се на одржавање зелених површина (кошење), 
уређење и чишћење неуређеног и неизграђевног грађевинског земљишта, уклањање 
депонија, проблеме са ромским неформалним ромским насељима, цурење кондензата 
из клима уређаја у летњем периоду, буку и непоштовање кућног реда, заузеће 
заједничких просторија у стамбеним зградама, одржавање дечијих игралишта и 
спортских терена и сл. 

По службеној дужности комунални инспектори извршили су инспекцијске 
контроле које се односе на заузеће јавних површина постављањем башти, привремених 
или покретних објеката, остављање нерегистрованих или хаварисаних возила на јавним 
површинама, остављањем возила на начин којим се омета коришћење улице и пута, 
заузећа резервисаних паркинг места на јавним париралиштима, контроле отвора 
(шахтова) водоводних, канализационих, топловодних и других инсталационих система . 
Комунални инспектори у поступку инспекцијског надзора вршили су и континуирану 
контролу у областима које нису у надлежности овог органа а која су од значаја на 
несметано коришћење јавних површина, безбедност и општу уређеност града као што су 
паркирање на зеленим површинама, стање мобилијара на дечијим игралиштима и 
спортским тереним, ударне рупе на коловозима и тротооарима, стање саобраћајне 
сигнализације и јавне расвете и сл. О утврђеном чињеничном стању инспектори су 
писмено обавештавали друге надлежне инспекцијске органе. Посебна сарадња у 
размени повратних информација успостављена је са Секретаријатом за инспекцијске 
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послове-сектором за саобраћајни инспекцијски надзор и Секретаријатом за саобраћај 
који су овај орган редовно обавештавали о предузетим мерама. 

У извештајном периоду комунални инспектори донели су 1163 решења којима је 
одговорним лицима наређено уклањање башти, уклањање или стваро или возила са 
јавних површина које су остављене противно прописима града Београда, уклањање 
ствари из заједничких просторија стамбених зграда, извршавање утврђених обавеза и 
предузимање мера за отклањање недостатака.  
На донета решења уложено је укупно 55 жалби од чега су  само 3 жалбе усвојене од 
стране другостепеног органа и предмети враћени на поновни поступак.  
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                   прописи решења 

Комунални ред 838 

Одржавање чистоће 121 

Кућни ред 54 

Оглашавање 51 

Баште 39 

Јавна паркиралишта 27 

Привремени објекти 17 

Покретни објекти 11 

Домаће животиње 3 

Балон хале 1 

Радно време 
уг.објеката 1 

Атмосферске воде 0 

Димничарске услуге 0 

Пијаце 0 

Радно време занатства 0 

Укупно 1163 

 
На основу утврђене евиденције о броју предмета и врсти прописа може се 

констатовати да су комунални инспектори приоритено радили на контроли опште 
уређености насеља пременом одредби Одлуке о комуналном реду што подразумева 
уређеност површина јавне намене и контроле ометања коришћења улица и путева 
(паркирање на тротоару, прилазима објектима, аутобуским стајалиштима и др.) на 
основу чега је лицима затеченим у прекршају издато 1233 прекршајних налога и донето 
838 решења којима је власницима возила налагало уклањање нерегистрованих или 
хаварисаних возила са површина јавне намене, уклањање плаката, графита, уређење и 
одржавање грађевинских парцела или површина око зграда, уклањање запрека за 
возила, гаража и сл. У наведеном периоду инспектори су поднели и 70 захтева за 
покретање прекршајних поступака везано за ремећење кућног реда и недостављања 
тражених података.  
 

ОДСЕК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

ПОСЛОВИ И БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
 

Послови грађевинске инспекције обухватају надзор на извршавањем одредби Закона 
о планирању и изградњи и ЗУП-а. Поступци и процедуре при вршењу надзора прописани су 
Законом о планирању и изградњи чл. 175-184. 

                    прописи предмети 

 Комунални ред 3122 

Зелене површине 513 

Кућни ред 456 

Чистоћа 422 

Ком. инспекција 361 

Бели предмети 298 

Улице и путеви 277 

Паркиралишта 257 

Баште 173 

Оглашавање 159 

Јавна расвета 119 

Домаће животиње 83 

Прив. објекти 59 

Покретни објекти 41 

Атмосферске воде 24 

Радно време 
уг.објеката 16 

Радно време 
занатства 6 

Балон хале 3 

Димничарске услуге 3 

Пијаце 1 

Укупно 6393 
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У оквиру Одсека систематизовано је 10 извршилаца за послове грађевинских инспектора и 
један шеф одсека, што је одређено у односу на овлашћења и надлежности општинских 
грађевинских инспектора (Општинска грађевинска инспекција надлежна је за контролу објекта 
до 800 м²), а у наведеном периоду инспекцијски надзор на терену вршила су 4 грађевинска 
инспектора. Правне послове у оквиру одсека врше два дипломирана правника. 
Територија Градске општине подељена је на четири терена, а почетком године сваки од 4 
грађевинска инспектора добио је задужење терена на коме ће да врши надзор. 
За пописивање више објеката на једној локацији организују се акције у којима учествује више 
инспектора без обзира на терен којим су задужени. 

Инспектори су задужени службеним мобилним телефонима и фотоапаратима. 
Грађевински инспектори проверавају на терену телефонске пријаве грађана и пријаве упућене 
електронском поштом, и уколико има основа покрећу управни поступак у складу са одредбама 
Закона о планирању и изградњи и ЗУП-а. 
 

АКТИВНОСТИ У НАЗНАЧЕНОМ ПЕРИОДУ 
 

Грађевинска инспекција Управе градске општине Нови Београд током извештајног 
периода (01.01.2015.-31.12.2015.год.) обрадила је укупно 1097 предмета, од чега је 1026 
предмета везаних за бесправну градњу и 71 предмет у вези издатих грађевинских дозвола и 
решења о извођењу радова.  
Донето је: 
- 210  Решења за рушење, односно уклањање бесправно изграђених објеката 
-     8  Решења о обустави радова 
-   79 Решења о враћању у првобитно стање 
-   31 Решења о затварању градилишта 
- 235 Закључака о дозволи извршења 
- 120  Закључака о прекиду поступка 
- 138  Закључака о обустави поступка 
-     5 Закључaка о привођењу 
- 235      Прослеђено извршном одсеку 

У том периоду на донета решења изјављена ја 161 жалба, а на закључке о дозволи 
извршења 45 жалби. Покренута су и 33 управна спора. 
У предметима везаних за издате грађевинске дозволе и решења о одобрењу извођења радова 
извршено је 76 увиђаја, а у једном случају покренут је управни поступак због утврђене 
неправилности.  

На препоруку Секретаријата за инспекцијске послове Града Београда уведена су 
дежурства викендом ради ефикасније борбе против бесправне градње.  
Одсек је сачинио извештај за преиспитивање система менаџмента квалитетом, учествовао у 
спровођењу Стратегије управљања ризицима ГО Нови Београд, изради Мапе пословних 
процеса, изменама и допунама документованих процедура ИСО стандарда како би се 
осигурало ефективно планирање и извођење пословних процеса као и управљање тим 
процесима. Представници одсека учествовали су у обуци и семинарима у вези са применом 
Закона о озакоњењу објеката који је донет крајем године ради његове ефикасније примене, а 
након тога су и започели и активности у складу са поменутим законом. 
 

ЗАКЉУЧАК 
Ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката крајем новембра 2015. године 

прописана су нова поступања грађевинских инспектора у зависности од исхода поступка 
озакоњења. Након обуке и учествовања на семинарима у вези донетог закона започеле су и 
активности на спровођењу пописа и евиденције незаконито изграђених објеката на територији 
ГО Нови Београд. Крајем године израђен је предлог пописа нелегално изграђених објеката по 
зонама који садржи зоне и динамику вршења пописа по зонама у складу са одредбама 
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поменутог закона. Предлог је достављен начелници Управе ГО Нови Београд која је исти 
усвојила и објавила на званичном сајту ГО Нови Београд. 

 
ОДСЕК ЗА ИЗВРШЕЊА 

 
ПОСЛОВИ И БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

Одсек за извршење Одељења за инспекцијске послове, врши спровођење 
поступка административних извршења извршних и правноснажних решења комуналних 
и грађевинских инспектора, и прати реализацију прекршајних налога издатих од стране 
комуналних инспектора истог Одељења, сходно Закону о планирању и изградњи, Закону 
о општем управном поступку и Закону о прекршајима.  

У оквиру Одсека за извршење систематизовано је 7 радних места са 9 
извршилаца (1- Шеф одсека, 2- Управно- правни послови, 1- Послови извршења, 2- 
Извршитеља, 1- Административни послови,1- Курир и 1- Магационер), а тренутно ради 
укупно 6 извршилаца.  

Одсек за извршење је у току извештајног периода (01.01.- 31.12.2015. год.), од 
стране Одсека грађевинске и комуналне инспекције укупно примио 556 окончаних 
извршних и правноснажних решења (386 грађевинска и 170 комунална). Поступајући по 
предметима и уз предходну правну обраду, извршеницима је послата предходна 
опомена о почетку спровођења административних извршења преко другог лица на 
трошак извршеника, чиме су уједно и упознати са чињеницом да се њихов предмет 
налази у поступку административног извршења. По спроведеним радњама, приступано 
је спровођењу поступка административних извршења решења и том приликом је било 
заказано укупно 98 административних извршења комуналних решења, 86 
административна извршења грађевинских решења од чега је затворено 81 градилиште. 
Од укупног броја заказаних административних извршења, извршено је 15 комуналних и 4 
грађевинска решења, док су остала заказана административна извршења, спровели 
сами извршеници о свом трошку, или ЈКП „Паркинг сервис“ који је уклањао моторна 
возила.  

У извештајном периоду уклоњено и срушено је следеће: 
 

РЕД. 
БР. 

ПРЕДМЕТ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА УКУПНО 

1. Привремени објекат- контејнер 1 
2. Привремени објекат- башта угоститељског објекта 2 

3. Тенде, надстрешнице, гондоле и рамови 1 

4. Моторно возило 57 

5. Заједничка просторија- исељење 1 

6. Реклама 10 

7. Жардињера 1 

8. Метални стубић и запрека 14 

9. Депонија смећа 4 

10. Приколица 5 

11. Чамац 2 

12. Уклањање графита 1 

13. Кућица за псе 5 

14. Затварања градилишта 81 

15. Рушење објекта- приземне куће 1 

16. Рушење објекта- помоћног објекта 1 

17. Рушење објекта- ограда 1 

18. Рушење објекта- ауто перионице са плочом 1 

19. Рушење радова на фасади 1 
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У поступку праћења и реализације прекршајних налога, обрађено је 1056 прекршајних 
налога, 217 извода о уплатама по којима је уплаћено 2.536.075,00 дин.  

За потребе Одељења за имовинско- правне и стамбене послове- Одсек за 
стамбене послове, извршено је током месеца марта, априла и јуна 2015. год., укупно 9 
исељења.   

Поред наведених активности, Одсек за извршење је током 2015. год. сходно 
Закону о планирању и изградњи и Правилнику о поступку доношења и садржини 
програма уклањања објеката, био ангажован и на изради плана уклањања објеката који 
садржи попис свих објеката за чије уклањање су решења о уклањању постала извршна 
на основу којег је квартално сачињаван програм, оперативни план и предрачун 
трошкова извршења.  
 

ПРОБЛЕМИ У РАДУ 
 

Имајући у виду специфичност спровођења поступка административног 
извршења решења, приликом спровођења истог често долази до непријатних сцена и 
вређања од стране извршеника и лица која се окупљају на месту административног 
извршења, чиме опструирају сам поступак, и у многим случајевима интервенисали су 
припадници органа МУП-а, који су присутни на свим административним извршењима на 
основу писаног захтева Одсека за извршење. Овом приликом морамо да истакнемо да 
имамо изузетну сарадњу како са органима МУП-а тако и Центром за социјални рад Нови 
Београд, Електродистрибуцијом, Хитном помоћи и Ватрогасцима. Обим спроведених 
административних извршења током 2015. год. био је лимитиран поступком легализације 
бесправне градње који је био највећа препрека већем броју административних 
извршења решења грађевинских инспектора, да би се крајем године доношењем Закона 
о озакоњењу, потпуно обуставио. Осим ових постоји проблем и са спровођењем 
поступака административних извршења у становима извршеника, због немогућности 
уласка у исте, а надлежни суд одбија наше захтеве за издавање налога за улазак у стан. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 
  Послови и број извршиоца: према Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Управи градске општине Нови Београд, Одељење за општу управу има 
два одсека и то Одсек за општу управу и Одсек писарнице и архиве са укупно 30 
запослених. 

Одсек за општу управу 
 

Бирачки списак 

 
Запослени на пословима бирачког списка радили су на ажурирању бирачког 

списка (увид грађана, упис, брисање, допуне и измене). У бирачки списак који се води за 
општину Нови Београд уписано 7910 бирача; брисано 7207 бирача; извршено промена 
адреса, личног имена, имена родитеља и друго 4293, донето је 13 закључака о исправци 
решења. Донето је укупно 19999 решења. Решења су евидентирана и класификована по 
врсти и основу. Издато је 576 потврда из бирачког списка. Израђено и послато 
(ковертирано)  128 дописа (Градској управи града Београда, Полицијској управи за град 
Београд, полицијским станицама, Министарству спољних послова Р. Србије, матичним 
службама,  позива странкама...). Извршено је око 500 провера (ИМК, решења других 
општина, обавештења Секретаријата за управу града Београда...). 
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Рад на посебним бирачким списковима:  донето је 33 решења о упису и 31 решење о 
брисању из посебног бирачког списка.  Решења су евидентирана и класификована по 
националним мањинама.  

У попис аката за бирачки списак уписано је 14500 решења.Запослени на 
бирачком списку и административним пословима су по потреби радили на шалтерима. 

Попис ствари и имовине умрлих лица и уверења о животу и издржаваним 
лицима 

Ступањем на снагу новог закона о ванпарничном поступку дана 
01.09.2014.године ГО Нови Београд је изгубила надлежност над поменутим пословима,a 
надлежност су добили судови и нотари.Међутим,за грађане Новог Београда који су 
преминули пре горе наведеног датума, а води се оставински поступак пред судом,ГО 
Нови Београд је надлежна да изврши попис ствари и имовине.Таквих пописа у 
2015.години је било 4. 
Укупно урађених уверења о животу и издржаваним члановима породице је било-5835. 
 

Правна помоћ 
 

У наведеном периоду према евиденцији која се свакодневно води у уписнику 
странака примљено је 4.807 грађана којима је пружена правна помоћ давањем усменог 
правног савета, а урађено  је  600 писаних поднеска. 

Наплата накнаде за пружену правну помоћ обавља се на основу Одлуке о 
пружању услуга правне помоћи и то у износу од 50% у односу на Одлуку о тарифи  о 
наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.  Грађани су накнаду уплаћивали на 
рачун буџета ГО Нови Београд,  путем признаница, а на жиро рачун ГО Нови Београд. 
Највећи број грађана је ослобођен од плаћања накнаде, с обзиром да на то да су у 
питању углавном грађани који примају новчану помоћ, остварују минималну зараду или 
су незапослени, односно уколико  се ради о ослобођењу према врсти спора (тужбе - 
ради вршења родитељског права, издржавања малолетне деце, поништавања и 
утврђивања очинства  и др.) 

Према врсти пружених правних савета грађани су се у највећем  броју обраћали 
због поремећених односа у браку и породици, па је највећи број  пружених правних 
савета у вези са разводом брака, вршењем родитељског права и издржавањем  
малолетне деце, насиља у породици, што значи из области породичног права. 
Поред наведених области грађани су се обраћали за пружање услуга правне помоћи из 
области наследног права, радних односа, пензијског и инвалидског осигурања, пореских 
прописа, легализације објеката, укњижбе станова,кривичног права и др. 
На основу наведеног, може се уочити да се грађани обраћају ради пружања услуга 
правних савета из свих области права, као и да се у просеку дневно правној помоћи 
обрати oко 20 до 25 грађана. 

Шеф Одсека за општу управу је пратила рад е Управе у ГО Нови Београд и била 
присутна на 3 семинара посвећених едукацији на тему е Управе.Сви задаци које су 
постављали критеријуми ИСО стандарда су завршени,а везани за обуку 
запослених,циљеве Одељења и ФУК процедуре.Одељење има обученог запосленог за 
потребе ИСО провере. 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
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Бирачки списак  

Решења 
(закљу-

чци) 
Дописи 

Уверења/ 
потврде из 
бирачког 
списка 

Увид/ 
провера у 
бирачком 

списку 

Попис ствари 
извршен по 
налогу суда 

 
Уверења 

о животу и  
издржаваним лицима 

19999 128 576 500 4 5835 

 
Правна помоћ 

 Број 
примљених 

грађана 
 

Број усмених 
савета 

Састављено 
правних 

аката 

Ослобођено 
накнаде 

Уплаћено 
накнада 

Укупно 
наплаћено 

износ 

4807 4807 600 544 56 234,375,00 

 
Одсек  писарница и архива 

 
У току извештајног периода примљено је и разврстано око 97120 разних пошиљки и 

захтева. Највећи број примљен је путем поште, око 51700. На шалтерима пријемне 
канцеларије примљено је 16522 захтева.На основу примљених захтева, формирано је 18690 
предмета. Од одељења је примљено на архивирање и чување  16730 предмета и разних 
аката за улагање у архивиране предмете. Уложено је 20048 предмета који су разведени и 
враћени са реверса. Разведено предмета у програмском модулу писарница 16730 

Издато је на реверс 1659 предмета. На захтев странака и референата је издато 1860 
копија докумената из предмета који се налазе у општинском архиву. Прегледано и 
сређено 14200 предмета преузетих из писарнице и 8300 предмета преузетих из Пореске 
управе. 
Издато 269 радних  књижица странкама, а 420 радних књижица је примљено и уведено у 
евиденцију. Преко деловодника је извршена провера 1060 предмета, а преко картотеке 
1112 предмета. 
У подрум је пребачено  207 фасцикли са предметима из ранијих година. Из подрума и 
архивског депоа пребачено је око 75 дужних метара регистратурског материјала у бившу 
М.З. Његош. Сређено за расход и расходовано око 720 фасцикли и кутија. 
Услед увођења еко такси и повећаног пореза на имовину грађана и опомена за 
неплаћен порез као и информације у вези издавања грађевинских дозвола по чл. 145. 
Закона о планирању и изградњи – обједињена процедура( Сл.Гласник РС, бр. 72/2009, 
81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014.) запослени на  Инфо пулту имали су повећан 
обим посла, тако да је дато око 475000 информација  странкама које су упућене на 
одговарајуће шалтере и канцеларије да би оствариле своја права. 
У току извештајног периода експедовано је 41436 разних пошиљки (Р,АР,АРС). Обичне 
поште експедовано је 7095, а за иностранство је експедовано 164 писмена. Преко 
доставне књиге за место уручено је 1641 пошиљки установама на територији града 
Београда. Преко достављача – курира уручено је 2215 писмена и других пошиљки. 
На шалтерима овере градске општине Нови Београд извршено је 149135 овера потписа, 
преписа и рукописа. Оверивачи су вршили и овере ван просторија општине за потребе 
грађана са инвалидитетом.  
Извештај обухвата и  Општински услужни центар у блоку 70. 

 
Tабеларни  преглед извршених послова и задатака 
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Р.бр Опис  послова број 

1 Примљено разних пошиљки и захтева 97120 

2 Примљено пошиљки преко поште 51700 

3 Примљено захтева и дато појашњења преко пријемне канцеларије 16522 

4 Формирано предмета на основу захтева 18690 

5 Примљено преко ИДК за а/а и исто толико разведено у 
програмском модулу Писарница 

16730 

6 Примљено предмета и разних дописа за улагање у архивиране 
предмете 

20048 

7 Прегледано и сређено предмета (архивски) 22500 

8 Примљено и издато радних књижица 689 

9 Издато на реверс 1659 

10 На захтев странака и референата издато разних копија и разних 
аката 

1860 

11 Пребачено дужних метара рег.мат. и сређено, у бившу м.з. Његош 75 

12 Пребачено фасцикли из шалтер сале у подрум(2010, 2011 и део 
2012.), дуж. м. 

207 

13 Експедовано препорука и обичних пошиљки и преко књиге  50172 

14 Експедовано путем курира    2215 

15 Извршено овера 149135 

16 Инфо пулт – дато информација   475000 

 
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

У служби је запослено 24 извршилаца, у два одсека, Одсек за радне односе и 
управљање каровима и Одсек за техничке послове. 
Служба за заједничке послове свакодневно обезбеђује несметан рад Управе и     другим  
корисницима  зграде,  месним  заједницама,  Канцеларији  за   младе,  ОУЦ-у  
и РГЗ у Блоку 70,  ''Blok galery'' у Блоку 45 и Новобеградској културној мрежи. 
Осим редовних активности, обављани су припрема и протокол манифестација у 
организацији Општине  

Служба је током 2015. године, обавила и све нужне поправке и реновирања 
мањег обима у просторијама општине и на спољном делу зграде, као и у месним 
заједницама, колико су буџетска средства дозвољавала. Запослени у Служби су активно 
учествовали у  2015. године у комисијама за јавне набавке. Током извештајног периода 
ДРИ је вршила ревизију пословања током читаве године a ИТ сектор је извршио 
скенирање све тражене документације, Одсек за радне односе и управљање каровима 
је активно учествовао у току контроле. 

Одсек за радне односе и управљање каровима 
 

Радни односи и нормативна делатност 
 

У области послова радних односа урађено је: Пријаве на обавезно социјално 
осигурање запослених за рад на одређено и неодређено време, лица ангажована по 
Уговору о ппп  - 207 образаца пријаве; Одјаве са обавезног социјалног осигурања за рад 
по истеку привремености, престанку рада због одласка у пензију, истека Уговора о 
обављању ппп - 139 образаца одјаве;Промене на социјалном осигурању због различитих 
основа (промена презима, промена адресе...) – 16 образаца промене; Пријаве – одштетни 
захтеви по колективном осигурању запослених од последица несрећног случаја (незгоде) 
ДДОР Нови Сад – 4 захтева; Закључене радне књижице – 38 ком.; У матичну књигу 
евиденције радника уписан датум престанка рада – 24; Пријаве – захтеви за полагање 
државног стручног испита – 8 захтева; Одлуке о исплати трошкова полагања државног 
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стручног испита – 8 одлука; Оверено здравствених књижица – 756; Уверења из радног 
односа по различим основама  – 78 уверења. 

Донета акта: решења о распоређивању запослених– 241; решења о измени 
решења о распоређивању запослених  - 133; решења по приговору – 83, решења о 
привременом распоређивању запослених – 2; решења о упућивању запослених ван 
седишта  органа – 1; уговори о привременим и повременим пословима – 42; анекси 
уговора о привременим и повременим пословима-63;  споразмни раскид уговора о 
привременим и повременим пословима 6; уговори о делу – 4; споразумни раскид 
уговора о делу – 1; споразумни раскид радног односа на неодређено – 2; одлука о 
потреби за запослење, конкурсу и одлуке о избору – 24; решења о заснивању радног 
односа на одређено -12; решења о престанку радног односа (одређено и неодређено) – 
12; решење о коришћењу годишњег одмора и плаћеном одсуству – 456; решење о 
одређивању дежурства– 669; решење о исплати јубиларне награде, отпремнине, 
солидарној помоћи, прековременом и ноћном раду – 296; решење о промени звања и 
коефицијената за обрачун плате –10; решење о мировању – 2 и овлашћења – 17.                            
Запослени су радили на припремању и доношењу нормативних аката при изради измена 
и допуна Правилника о унутрашњем уређењу  и систематизацији радних места у Управи 
ГО Нови Београд. 

Људски ресурси: 
Спроведена добровољна анкета о задовољству запослених (око 40 посто 

анкетираних); Урађени интервјуи са једним бројем запослених (четвртина запослених);  
План и евиденција обуке и усавршавања запослених; Рад у Савету за миграције; Рад у 
бројним  Комисијама (пројектним пре свега);Рад на подизању свести о родној 
равноправности (сарадња са владиним и невладиним сектором); Активно учешће у 
реализованим пројектима општине Нови Београд. 

Друге активности у вези радних односа: Како је ГО Нови Беогад 2015. године 
била субјекат ревизије, вршено је попуњавање различитих табела у excel-u за потребе 
Државне ревизорске институције, достављање и писање разних информација ДРИ-у, а 
преко начелника Управе. Израда две нове радне процедуре по ISO стандард и 
ажурирање екстерне документације; Попуњавање образаца у оквиру увођења и развоја 
система Финансијског управљања и контроле: (листе пословних процеса, мапа 
пословних процеса и документација о систему – процедуре); Пријем свих класификација 
– премета за Одсек, увођење предмета евиденцију путем вођења пописа аката и 
архивирање предмета и пописа аката;  Увођење новог система МЕГА – Хермес 2. Обука 
за рад у новим апликацијама као и усаглашавање старих података са новим подацима, 
отклањање проблема који су настали приликом преноса података са старог система на 
нови (комуникација путем система „Тикетинга“, мејлова и телефонским  путем). 
Имплементација у току; Месечни унос и овера свих промена у Регистар запослених који 
се води код Управе за трезор за Управу ГО, Веће ГО, НБКМ, ЦРЛЕ и омладинску током 
целе године (минули рад за сваког запосленог појединачно, промена коефицијената, 
заснивање радног односа, престанак радног односа...);  

Достављање месечних извештаја о броју запослених Начелнику Управе, 
Кабинету председника општине и Одељењу за буџет и финансије; Сачињавање табела 
и спискова запослених, попуњавање захтева за добијање сигурносних налепница за 
оверу здравствених књижица; Израда кварталног плана рада Одсека и израда извештаја 
о извршењу тог плана и достављање Шефу Службе и начелнику Управе. 
 

ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ: 
 

Вођење пет пописа аката – четири за послове одбране (интерна пошта, 
поверљива пошта, строго поверљива пошта, пошта са ознаком „државна тајна“) и један 
попис аката Општинског штаба за ванредне ситуације; Закључивање пописа аката за 
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2014. годину, отварање пописа аката за 2015. годину и ажурирање архиве; Сравњење 
података о обвезницима радне обавезе за ГО Нови Београд у складу са Законом о 
одбрани и Законом о војној, радној и материјалној обавези са Регионалним центрима  
Министарства одбране Београд, Нови Сад и Панчево, достављање записника 
председнику на потпис и прослеђивање потписаних и оверених записника регионалним 
центрима; Радни састанци у Градској управи града Београда 26.02.2015. и 13.05.2015. 
године са извршиоцима послова одбране свих градских општина; Радни састанци код 
одговорног лица за послове одбране и безбедности Управе града Београда, начелника 
Центра МО Нови Београд, као и колегама који раде на истим пословима у другим 
градским општинама; Израда табеле и пропратног акта за РРЛ и лично достављање; 

Попуњавање образаца за безбедносну проверу и њихово достављање уз 
пропратни акт надлежном органу Града Београда; Спровођење активности у вези 
извршавања материјалне обавезе; Достављање података о територији надлежности 
Центру МО Нови Београд; Израда 38 докумената (информације, акти, пропратни акти, 
службене белешке, табеле, обрасци, прилози, образложења);  Вођење и израда 
записника Савета за безбедност градске општине Нови Београд; Враћање докумената 
из Плана одбране РС овлашћеним лицима из Регионалног центра МО Београд са 
потписивањем записника о примопредаји докумената. 
 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Припрема 5 редовних седница Општинског штаба за ванредне ситуације, 
заказивање седница, израда материјала за седнице, његово умножавање, позивање 
чланова Општинског штабак, достављање материјала, вођење записника, израда аката 
са седница (закључци, наредбе, анализе, информације, пропратни дописи) и записника, 
прослеђивање надлежним институцијама по захтеву; Израда Годишњег извештаја о 
раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови 
Београд за 2014. годину; Радни састанци са колегама из Сектора и Управе за ванредне 
ситуације и стручно-оперативним тимовима за специфичне задатке заштите и 
спасавања; Израда кварталних извештаја о стању вода II реда на територији Г.О. Нови 
Београд и достављање Управи за ванредне ситуације; Израда Годишњег плана рада 
Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд 
за 2016. годину; Израда 67 докумената (информације, акти, пропратни акти, записници, 
табеле, обрасци, извештаји, прилози); Израда 12 подсетника (табеларни приказ) за 
поверенике и заменике повереника цивилне заштите и командире водова цивилне 
заштите и њихово достављање надлежном органу Градске управе града Београда; 

Прикупљање података од правних лица и привредних субјеката, уношење 
података у 78 табела Плана функционисања система цивилне заштите за Градску 
општину Нови Београд и њихово достављање надлежном органу Градске управе града 
Београда; 

Запослени на овим пословима је похађао четири семинара. 
Обилазак сирене у Јурија Гагарина 20.03.2015. године са Милетом Ђерићем из Управе 
за ванредне ситуације и Ратком Цветиновићем;  

Попуњавање образаца за писане процедуре корисника јавних средстава за 
послове одбране, ванредних ситуација и вођење евиденције присутности запослених). 

   
Одсек за техничке послове 
Послови магационера 

 
У оквиру послова магационера уведено је и спроведено кроз евиденцију,  преко 

250  налога требовања и издатог материјала, докумената и вођење магацинских картица 
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о примљеној и издатој роби, а обављени су и остали неопходни послови по налогу 
шефа службе и Начелника управе. 

 
Биротехнички послови, послови штампарије 
 

У оквиру ових послова, пружена је услуга фотокопирнице за управу и грађане у 
шалтер сали општине.  
У штампарији је у извештајном периоду утрошено 765 рисева папира А4 и 25 рисева А3. 
Урађено је 180568 копија на апаратима RICOH 2075 и CANON IR 5000. Снимљено  је 
1008 матрица и одштампано 191223 отисака.  
Пластифицирано 283 примерака и укоричено 224 примерака. 

Копирница за грађане: утрошила је 245 рисева папира А4 и 5 риса А3, при чему 
је урађено 126198 копија на фотокопир апарату RICOH Aficio 2075 и CANON IR5000, 
продато 20829 образаца, остварен приход од 1.636.710,00 динара.  
Током 2016. године,  неопходно је технички унапрдити ове послове. 
 

Послови администратора система и оператера 
 

Извршавани су информатички послови управљања, организације, заштите, 
унапређења и развоја рачунског центра и аутоматске обраде података у Управи ГО Нови 
Београд. На пословима везаним за информатику раде два извршиоца – администратор 
система и 2 оператера. Свакодневно је пружана техничка подршка и стручна помоћ 
запосленима који приликом рада користе рачунаре, отклањани технички проблеми и 
грешке настеле на рачунарској и комуникационој опреми, инсталација, реинсталација, 
тестирање рачунара и потребних програма, контрола чишћење и сервисирање постојеће 
рачунарске орпеме у Управи. Извршена процена стања рачунаске опреме у Општини. 

Одржавање система за евиденцију доласка и одласка на посао. Одржавање 
система за прозивку странака у шалтер сали. Ажурирање и постављање јавних набавки 
на страницама општинског сајта. Одржавање општинских e-mail налога и креирање и 
одржавање мејилинг листа.  
Обезбеђивање информатичке и техничке подршке приликом организовања разних 
манифестација и презентација.  

Обављено је сво потребно скенирање пословне документације за потребе ДРИ-
а. 
Број интервенција на старој и новој рачунарској опреми је око 1500; одштампано преко 
4000 образаца, захвалница, табела, записника, обавештења, захтева, извештаја, 
дописа, честитки, брошура, предлога за насловне стране и друго за потребе Општинске 
управе, Протокола и Информативне службе. Креиране су презентације у PowerPoint-у 
везано за пригодне догађаје и дешавања. 
Планиране активности:  
Планирана је инсталација скенера у архиви и програма који ће омогућити брзо 
скенирање документације за архивирање.   
 
Послови телефонисте оператера 
Свакодневни послови на телефонсој централи – везе са 200 локала,  пружање 
информација грађанима, примљено преко 70.000 позива. 
Послови возача 
Служба располаже са 7 возила и 1 минибусом,  у извештајном периоду направљено 
73158 килметара и утрошено 7.635,12 литара погонског горива. 
Послови кординатора возног парка   
Стара се о исправности, регистрацији, поправкама, набавкама, правдању потрошње 
горива за сва возила Управе градске општине, обавља ситније поправке на возилу. 



96 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

- ажуриран 7. марта 2016. године - 

Послови домара 
Осим свакодневног одржавања и интервенција којих је извршено преко 850 – поправки у 
згради општине, одржаване су и просторије месних заједница, Канцеларије за младе, 
ОУЦ-а, РГЗ-а у Блоку 70, Галерија и Новобеградске културна мреже. 
Послови референта ППЗ 
Стара се о противпожарној заштити у згради општине, месним заједницама, 
Канцеларији за младе, РГЗ-у у Блоку 70. Спроведена је редовна контрола 
противпожарних апарата и громобранске инсталације, стабилног система за дојаву 
пожара у згради општине, као и петогодишња контрола исправности исте и НБКМ у 
Блоку 45. Обављена замена 10 комада анти паник расвете. 
 

ОДЕЉЕЊE ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
Одсек за буџет и финансије 

 
У 2015. години у Одсеку за буџет и финансије  су у законском року извршени послови и 
припремљена документа везана за финансирање Градске општине Нови Београд у 
2015. години. 
У овом периоду донета  су у законски предвиђеним роковима, следећа документа, а  за 
чију припрему је надлежан Одсек: 
 - Нацрт Одлуке о буџету  
- Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2015.годину 
- Одлука о првом, другом и трећем  ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 
2015.годину 
-Унос финансијских планова и планова квота у САП програму, затварње квратала, 
вршене измене финансијског плана. 
У складу са Законом о буџетском систему у року су припремљени шестомесечни и 
деветомесечни извештаји о извршењу прихода и расхода буџета у 2015. години. 
Припремљени су месечни и тромесечни подаци о извршењу буџета по захтеву Градског 
секретаријата за финансије на  прописаним обрасцима СБ-П; СБ-Р; СБ-НС1, СБ-НС2 и 
СБ-К и извештаји о планираним приходима и расходима буџета за 2015. годину на  ПР 
обрасцима.  
Управи за трезор - Филијала Нови Београд служба је израдила и доставила месечне 
образаце 1,2,3,4 и 5 о извештавању за више нивое власти, а у складу са Правилником о 
садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и 
примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне 
самоуправе. 
Припремљени су извештаји за Управу за трезор о пласманима и задуживању и 
статистички извештаји о приходима и расходима и инвестицијама буџета у 2014. години 
за Градски завод за статистику, Комплексни годишњи извештај за кориснике буџетских 
средстава за 2014. Годину- КГИ 03/2014 ( образац 5). 
У Одсеку се  сваког месеца попуњава и шаље обрасце 1 и 4 који се односе на кретање 
зарада у ЈП као и кретање цена услуга закупа пословног простора  ЈП Пословни простор 
и коришћења спортских потенцијала ЈП СПЦ Нови Београд. 
Вршила се провера, контрола и измена ИСО процедура за 2015. годину. 
У току 2015 .године, Државна ревизорска институција је вршила контролу пословања  за 
2014. годину, тако да су за њихове потребе урађене све потребне радње у припреми и 
слању доказа према њиховим захтевима. 
Запослени су учествовали у раду  радне групе за увођење и развој система 
финансијског управљања и контроле у ГО Нови Београд и радили    писане процедуре, 
обрасце по захтеву ФУК-а ( финансијско управљање и контрола на локалном  
У 2015. години у Одсеку је припремљено 74 решења Председника о одобравању 
средстава буџета за реализацију програма, манифестација и расхода који се 
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финансирају из буџета. Од тога је 1 решење о преусмеравању апропријација, 2 решења 
о коришћењу средстава   текуће буџетске резерве и 6 решења о преносу средстава кроз 
текућу буџетску резерву.  
У овом периоду припремљени су извештаји по захтеву Начелника Одељења и чланова 
већа везани за остваривање прихода буџета, кретања масе средстава за плате, 
извршавања наменских и појединачних расхода буџета, трошења суфицита из 2014. 
године и сл. 
Редовно је праћено стање на Консолидованом рачуну Трезора и рачуну буџета, прихода 
од трансфера других нивоа власти и донација, као и захтева о покренутим јавним 
набавкама.  
Обављени су послови евиденције, припреме и израде разних дописа. Припремљене су и 
вођени записници за четири седнице Комисије за буџет и финансије, три седнице 
Савета за миграцију. 
Обављени су послови везани за пријем поште,евиденција фактура и књиге рачуна који 
се преузимају из писарнице, слање захтева за добијање матичних података за 
добављаче и материјале у БЕОСАП и остали административни послови везани за рад 
Одељења. 
У складу са систематизацијом градске општине Нови Београд, запослени у одсеку 
извршили су следеће послове у периоду јануар - децембар 2015.године: 
- Пријем, контролу и шифрирање документације за плаћање по разделима, главама, 

позицијама, функционалној и економској класификацији, као и по изворима средстава, 
начинима и терминима плаћања. У току 2015. год. урађено је 1.864 налога за плаћање 
у СAП-у. 

- Вођена је евиденција документације за плаћање по датумима доспећа и роковима 
плаћања, по добављачима као и евидентирање измирења обавеза - 1.267 позиција.  

- Одсек води књигу и фактурише излазне фактуре према закупцима и корисницима 
пословног простора (закуп и рефундацију материјалних трошкова - 149 фактура), 
њихову реализацију наплате и извештаје о потраживањима; 

- Финансијско дневно евидентирање прихода, трансфера и расхода на књиговодственим 
картицама и у електронској форми као и финансијско извештавање пословодства за 
осамнаест месних заједница (изузев књижења); 

- Контрола и овера захтева за трансфер средстава индиректним корисницима буџета - 
реализовано  105 налога за трансфер у Вам софт програму а у Бео Сапу 441. Израда 
захтева за плаћање и прекњижавање односно за књижење наплаћене рефундације 
материјалних трошкова; 

- У одсеку спроведено кроз књигу улазних фактура 1672 рачуна и за њих прибављења 
сва неопходна документација за плаћање; 

- У одсеку се води пројекат РИНО – Регистар измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. Унето у регистар око 900 ставки.( као и евиденција 
плаћања истих). 

- По захтеву Министарства државне управе и локалне самоуправе, достављени су 
табеле са  подацима о приходима, расходима, задужености и индиректним 
корисницима и то од 2011.године  до 2015. одине, посебно приказано по економској и 
финкционалној  класификацији. 

- У овом периоду извршен унос 740 нових позиција у каталогу основних средстава. За 
свако ново основно средство  (126) вршено је  формирање  предмета, обележавање, 
задуживање запослених, израда каталога основних средстава, израда собних листа. 
Вршен је  обрачун амортизације и отпис средстава по решењу Начелнка општинске 
управе.  

- Извршене су припремне радње као и физички део послова пописа имовине и обавеза 
за 2015.г., а послови пописа се раде по планом предвиђеној динамици. 

У одсеку је  било ангажовано укупно осморо запослених.  
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Ради усавршавања, четворо запослених се самоиницијативно пријавило и учествовало 
је двомесечној  електронској обуци, организованој од стране Сталне конференције 
градова и општина. 
            

Одсек за послове трезора 
Током 2015 год. одсек се бавио пословима из своје надлежности, а то су 
рачуноводствено-књиговодствени послови и послови интерне контроле  у оквиру 
Градске општине Нови Београд. Послови су обављани за потребе Општинске управе, 
Општинског већа, 18 месних заједница, Новобеоградске културне мреже и Центра за 
развој и локалну економију. 
У оквиру рачуноводствених послова вршена су плаћања рачуна, трансфери новчаних 
средстава, све врсте обрачуна и исплате /плате, уговори, накнаде, превоз и др./, као и 
праћење и примена законских прописа и контакти са екстерним органима /Управа за 
трезор, Пореска управа, итд./. 
 У оквиру књиговодствених послова вршена је евиденција књиговодствених промена за 
сваког корисника појединачно, израда свих интерних и екстерних извештаја /завршни 
рачуни, пореске пријаве, образац М-4, итд./ и праћење и примена законских прописа. 
У одсеку су обављани благајнички послови везано за пријем  готовинских уплата/дневни 
пазар фотокопирнице/, припрема налога, спецификације и уплата на благајни Управе за 
трезор,исплата погребних трошкова, солидарних помоћи, састављање дневника 
благајне. 
Истовремено, су вршена књижења у програму БЕОСАП-а што је донело да се врше 
дупла књижења /и кроз програм ВАМ-СОФТ-а/што је довело до многобројних проблема 
због компликованих процедура и немогућности употребе добијених података за израду 
завршних рачуна. Такође су вршени послови за унос података за Регистар запослених. 
У току 2015 .године, Државна ревизорска институција је вршила контролу пословања  за 
2014. годину, тако да су за њихове потребе урађене све потребне радње у припреми и 
слању доказа према њиховим захтевима. 
У наведеном периоду праћено је извршење уговора и наруџбеница о јавним набавкама, 
упућивани су захтеви за извршење плаћања по фактурама добављача о извршеним 
радовима, услугама и испорученим добрима, уз контролу исправности фактура и 
пратеће документације. Редивно су праћени изводи Управе за трезор о извршеним 
плаћањима. 
За све уговоре,наруџбенице и фактуре спроведене су све потребне трансакције у ММ 
модулу у оквиру БЕОСАП  програма. 
 

Одсек за послове јавних набавки 
 
 Jавне набавке - опис извршених послова за наведене поступке: 

 Израда Одлуке о покретању поступка 

 Израда Решења о образовању комисије за јавну набавку 

 Изарада Позива за подношење понуда 

 Израда Конкурсне документације  

 Израда модела уговора  

 Истраживање тржишта путем интернета, и проналажење потенцијалних понуђача 

 Објава конкурсне документације на Порталу јавних набаки и сајту ГОНБГ 

 Достављање Позива и Конкурсне документација потенцијалним понуђачима 

 Израда Записника о отварању понуда 

 Вођење поступка отварања понуда за јавну набавку 

 Достављање Записника о отварању понуда учесницима у поступку јавне набаваке 

 Израда Извештаја о стручној оцени понуда 
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 Израда Одлуке о додели уговора или наруџбенице 

 Достављање Одлуке о додели уговора или наруџбенице учесницима у поступку 
јавне набаваке 

 Израда Уговора или Наруџбенице 

 Израда Решења о именовању особа задужених за праћење Уговора или 
Наруџбенице 

 Израда Обавештења о додели уговора или обустави поступка 
 
Опис послова након потписивања  оквирног споразума: 
 Пријем захтева 

 Израда позива за достављање понуда 

 Израда наруџбенице или уговора 

 Достављање наруџбенице 

 
Jавне набавке мале вредности – укупно 50 
Jавне набавке – отворени поступак – укупно 30 
Преговарачки без објављивања позива за подношење понуда – укупно 10 
 
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ:  
ОПИС ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА ЗА НАВЕДЕНЕ ПОСТУПКЕ  

 Израда Одлуке о покретању поступка 

 Изарада Позива за подношење понуда 

 Истраживање тржишта путем интернета, и проналажење потенцијалних понуђача 

 Достављање Позива за подношење понуда 

 Израда Извештаја о стручној оцени понуда 

 Израда Уговора или Наруџбенице 

 Израда Решења о именовању особа задужених за праћење Уговора или 
Наруџбенице 

 

УКУПАН БРОЈ ОДРАЂЕНИХ ПРЕДМЕТА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
- 103 
У послове које је овај Одсек обављао у протеклој години спадају и следећи послови: 
-преузимање и повраћај меница изабраним понуђачима, као и поступање по 
меници/меничном овлашћењу (уколико се укаже потреба); 
-израда нацрта уговора; 
-израда и постављање аката на Портал ЈН и сајт општине, у складу са Законом;  
-обављање послова координације изабраних понуђача и лица задужених за праћење 
извршења закључених уговора и наруџбеница; 
-израда извештаја, табеларних прегледа и других докумената по захтевима чланова 
Већа, начелника Управе, Кабинета председника, начелника одељења и шефова служби,  
-истраживање и анализа тржишта и прибављање информација релевантних за 
реализацију јавних набавки; 
-ажурирање ISO процедура и активно учешће у редовној годишњој провери; 
-организација рада и сарадња са члановима комисија у предметима јавних набавки; 
-праћење целокупног позитивног права којим се регулише материја послова јавних 
набавки; 
-праћење свих фаза у реализацији предмета јавних набавки, са посебним освртом на 
поштовање -рокова 
-израда обавезних кварталних Извештаја за Управу за јавне набавке; 
-архивирање предмета. 
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ОДЕЉЕЊE ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  И ИНВЕСТИЦИОНО 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 
Oво Одељење је организовано у три одсека, у Одсек за грађевинске послове, Одсек 
за комуналне послове и Одсек за инвестиционо пројектовање. 
У извештајном периоду Одељење за грађевинске и комуналне послове и 
инвестиционо пројектовање  (сва три одсека) имало је у  раду укупно 2344 предмета 
од  којих је  управних 1307  и  вануправних  1037. 
Од 1307 управнa предмета  у извештајном периоду решенo je 1206  предмета, а остао 
је нерешен  101 предмет. 
Од 1037 вануправних предмета решено је 1206 а остало је нерешених 78 уз напомену 
да је већина предмета решена у законском року од 60 дана. 

   
Одсек за грађевинске послове 

 
У Одсеку за грађевинске послове, у извештајном периоду, укупно је формирано 897 
предмета (заједно са 35 пренетих-презаведених предмета), од чега су 175 управна и  
722 вануправна предмета. 
У оквиру надлежности грађевинског одсека - процедури издавања грађевинске и употребне 
дозволе и поступцима који су у вези са тим поступцима, у извештајном периоду издато је 
следеће: 
- 8 грађевинских дозвола 
- 18 употребних дозвола 
- 16 решења о одређивању броја посебног дела зграде 
- 26 решења  по члану 145. Закона о планирању и изградњи (пренамене простора, адаптације, 
инвестиционо одржавање, уклањање препрека за особе са инвалидитетом итд.) 
- 176 уверења о спецификацији посебних делова зграде 
- 64 негативних решења и закључака којим се одбија односно одбацује захтев странке 
- 589 различитих потврда, обавештења и упутстава  датих странкама у вануправним 
предметима о питањима у вези са надлежностима грађевинског одсека (текућа одржавања 
објеката, објашњење процедуре издавања грађевинских дозвола, издате клаузуле 
правноснажности и сл.), извршених увида у предмете и датих различитих писана обавештења 
правно заинтересованим грађанима 
-  27 предмета пренето је у 2016.годину и по њима је решавање још увек у току 
Такође у 16 управних предметa  није  донет управни акат , јер се радило о окончаним , 
архивираним предметима који су  презаведени, односно  добили су нови број предмета из 
следећих разлога: 
- архивирани предмети легализације  из ранијих година који су по захтеву странка накнадо 
прослеђени Секретаријату за послове легализације; 
- предмети који су контролисани од стране урбанистичке инспекције или полицијских органа; 
- предмети у којима је донета пресуда управног суда којом се потврђује исправност поступања 
другостепеног и првостепеног органа тако да није било потребно доносити нови управни акт, 
итд.  
Дакле, од 175 управна предмета која су формирана по захтевима за издавање одобрења за  
извођење грађевинских радова или активности у вези са грађевинским радовима, решено је 148, 
док је (27)   презаведено у 2016.годину и по њима је поступак још увек у току. 
Од  722  вануправна предмета, решено је 687 предмета  док је у 35 предмета  поступак  још  
увек у току. 

Од  835 издатих  аката у извештајном периоду,  уложено је  16 жалби које су решене на 
следећи начин: 
- 8  жалби је Секретаријат за имовинске и правне послове као другостепени орган одбио 

решењем као неосноване; 
- 3 жалбе је другостепени орган усвојио, поништио решење првостепеног органа и вратио 

истом на поновни поступак 
- 4 жалбе су у поступку пред другостепеним органом. 
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- 1 жалба је повучена од стране   подносица жалбе. 
У вези са радом и надлежностима грађевинског одсека, и даље предњаче захтеви који  су 
усмерени на издавање потврда о спецификацији посебних делова зграде, док је  број издатих 
грађевинских дозвола и даље мали,  јер   сви радови на реконструкцији и адаптацији у оквиру 
стамбених зграда, који се изводе у габариту и волумену објекта спадају под регулативу члана 
145. Закона о планирању и изградњи а не под регулативу прописану за издавање грађевинске 
дозволе. 
Од 01.03.2015.године на снагу су ступиле одредбе Закона о планирању и изградњи, које у 
поступак издавања грађевинске, употребне и других  дозвола, уводе правила тзв, обједињене 
процедуре, у оквиру које су рокови за поступање надлежних органа  драстично смањени (5 
радних  дана од дана подношења захтева).  

Осим рада на предметима, запослени у Одсеку учествовали су и : 
 - Као чланови  радног тима за израду нацрта Закона о озакоњењу, 
- Као чланови општинског штаба за ванредне ситуације  и Руководилац тима за одбрану 
од поплава и заштиту од ерозије, 
- Као чланови  тима за спровођење регионалног програма стамбеног збрињавања 
избеглица. 
- Учествовали су на бројним стручним скуповима и семинарима поводом измена Закона 
о планирању и изградњи и увођење система Обједињене процедуре у поступак 
издавања грађевинских дозвола и сродних аката. 
- Учествовали су  у  раду  комисија јавних набавки,   
-  У раду  комисије за попис спортских терена  
-  У раду  комисије   за попис грађевинских радова ради заустављања и санкционисања 
бесправне градње на територији ГО  
- У раду Комисије Савета за безбедност саобраћаја на путевима ГО Нови Београд 
- У тиму    за увођење Е управе у ГО Нови Београд. 
- У тиму за корекцију и усаглашавање система менаџмента квалитетом. 
 

Одсек за комуналне послове 
 

У Одсеку за комуналне послове у извештајном периоду поднето је  1239 захтева,  од 
којих су формирана: 1132 управна ( од тога је 64 презаведених) и 107 ван управна 
предмета.  
Од примљених 1239 предмета у извештајном периоду решено је  укупно  1165 
предмета од којих су:  1058  управних  предмета и  107  вануправних,   
Од  примљених 1239 предмета у извештајном периоду нерешено је  укупно  74 
управна предмета.  
У оквиру надлежности овог Одсека издата су 838 одобрења-решења, потврда и 
уверења, и то: 
- Од  примљених 146 захтева за сечу, издато је 85 одобрења, остали захтеви су  одбијени, 

односно презаведени; 
- О примљених 257 захтева за постављање тезги и других покретних привремених објеката, 

издато је 256 одобрења. 
- Од примљених 175 захтева за постављање конзерватора и расхладних витрина, издато је 

123 одобрења, док су остали захтеви одбијени одбачени, односно презаведени; 
- Од примљених  304  захтева за постављање башти УО издато је за нове баште 111 

одобрења ,   за истоветне баште издато је 99 одобрења, укупно је издато  210 одобрења,  
док су остали захтеви одбијени одбачени, односно презаведени; 

- Од примљених 99 захтева за постављање средстава за оглашавање (рекламе, летке) 
издато је 74 одобрење остали захтеви одбијени одбачени, односно презаведени;; 

- Од примљених 75 захтева за постављање осталих привремених објеката (забавни парк, 
спортски објекат, киоск, монтажно демонтажни објекат, жардињера, наменски објекат) 
издато је 71 одобрење,  остали захтеви су одбијени. 
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- Од примљених 20 захтева за издавање потврда о промени о адреси објекта и  уверења о 
промени назива улица,  издато је   20 потврда. 

Од укупног броја формираних  предмета, у законском року решено је 94,03% 
предмета, од тога управних предмета је решено 85,39% 
Управних предмета по истеку законског  рока решено  је 14,61%. 

 Разлози за решавање предмета после истека законског рока је: 
- Измена и допуна Одлуке о постављању башти угоститељских објеката на територији 
града у делу који се односи на могућност постављања башти и на зеленим јавним 
површинама, што је условило тражење сагласности од ЈКП „Зеленило Београд“, а након тога, 
поново  прибављање сагласности надлежних органа.  
- Неажурност органа  и организација Градске управе града Београда, на чију   
сагласност  за постављање башти угоститељских објеката, као и за сечу стабала  се чекало  
више од 30 дана, што је у супротности са роковима из градских Одлука   којима    је  прописан 
рок  за давање сагласности до месец дана.  

Запослени у Одсеку за комуналне послове   учествовали су  у раду Комисија ГО Нови 
Београд које се односе на  послове из области јавних набавки,    пописа и мерења 
пословних  просторија ЈП „Пословни Простор“ општина Нови Београд ; пописа  ствари у 
становима иза умрлих лица; обележавања површина башти угоститељских објеката; 
вршење редовне годишње контроле речних јавних купатила и јавних базена на ужем 
подручју града Београда СЦ ''11. април'' ; 
Учествовање у раду за систем менаџмента заштите животне средине; израда 
система управљања заштитом животне средине (ISO 14001) у ГО Нови Београд и 
сертификација система и учествовање у интерној провери система управљања 
квалитетом (ISO 9001 и ISO 14001); учешће на Конференцији у Палати федерације  
на тему ''Животна средина – изазов и прилика за развој Србије''; учешће на 
радионици ''Израда локалних програма руралног развоја'', СКГО и  присуство на 
састанаку ''Мреже еко-повереника СКГО' . 
У Одсеку за комуналне послове за период од 01. јануара 2015.године  до 
31.децембра  2015. године, на управне акте уложенo je 16  жалбi, које су решене на 
следећи начин: 

 12 ( дванаест) жалби је  Веће ГО Нови Београд, као другостепени орган,  
решењем одбио као неосноване , сходно члану  230. Закон о општем управном 
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' 
30/10);  

 3 (три) жалбе су решене у поступку пред првостепеним органом  

 По 1 жалби у току је поступак пред првостепеним органом. 
 

Одсек за инвестиционо пројектовање 
 

У извештајном периоду Одсек за инвестиционо пројектовањe примио је захтеве грађана-
странака и захтеве и налоге из кабинета председника Општине, као и од чланова Већа ГО Нови 
Београд, начелника Управе, а у вези давања стручних мишљења, информација, израде нацрта 
аката и др.  
Од свих захтева упућених Одсеку формирано је 208 вануправних предмета, од којих је решено 
165 док је 43 предмета у раду. Од предмета који су у раду  30 се односи на поступак доношења 
урбанистичких планова, који траје дужи временски период (често и по неколико година), те ће 
они бити окончани након усвајања урбанистичких планова од стране Скупштине града Београда.   
Из наведених разлога у Одсеку се не формирају предмети који се односе на одговоре 
Сервисном центру ГО Нови Београд на питања грађана,  а којих је било  57 на које су дати  
одговори електронским путем, као и преко 40 усмених одговора. 

Прикупљена је документација и урађени су Предлози годишњих програма 
инвестиционих пројеката развоја, унапређења и уређења објеката и јавних површина од 
општег интереса за грађане и развој општин   и исти су достављени надлежним 
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органима (Секретаријату за комуналне и стамбене послове, Секретаријату за саобраћај, 
Дирекцији за путеве, ЈКП  „Зеленило- Београд“) са предлогом да исте уврсте у своје 
Програме одржавања за 2016 годину. 
Осим по предметима запослени Одсека учествовали су и у: 
-спровођењу припрема и учествовању у манифестацијама чији је организатор ГО 
-давању обавештења по основу усмених захтева из кабинета председника Општине, Већа, 
начелника Управе,  
-изради бројних идејних решења (уређење јавних зелених површина; уређење објеката чији је 
корисник ГО Нови Београд-шалтер сала Управе прихода у згради општине и у Ул.Отона 
Жупанчича 16; израда мапа  локација за изградњу нових или реконструкцију постојећих дечјих 
игралишта, теретана на отвореном, паркова за псе; израда графичког дизајна за  флајере, 
каталоге, лифлете, картице, захвалнице, визит карте, банере, рекламе, ролапови, бекволи, 
коверте и сл.)  

- снимању и изради цртежа објеката пословног простора које користи ГО Нови Београд а 
за потребе Управе града Београда 
-изради процедура за ИСО 
-раду СКГО присуством на састанцима Мреже начелника урбанизма  
-семинару на тему  Безбедност у саобраћају 
-раду Међународна конференција Изазов и прилика за развој Србије при 
Минист.пољопривреде и заштити животне средине 
- остваривању сарадње са Урбанистичким заводом и Секретаријатом за урбанизам у 
вези уношења  претходно прихваћене измене ПГР 
-сарадња на изради неформалних  ромских насеља 
-остваривање сарадње са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу ради 
прибављања анализа локација за изградњу дечијих и спортских игралишта 
-прибављање документације у вези надлежности одржавања бициклистичких стаза  
 

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И НОРМАТИВНЕ  ПОСЛОВЕ 
 
Служба за скупштинске и нормативне  послове oбавља стручне и организационе 
послове за Скупштину и њена радна тела, председника Градске општине, Кабинет 
председника, Веће градске општине и начелника Управе.  
У извештајном периоду, Служба је припремила 6 седница Скупштине градске општине 
на којима су разматране 64 тачке дневног реда и на којима је донет 71 акт. 
Служба је активно радила на припреми седница сталних радних тела Скупштине и то: 
Комисије за кадровска и административна питања (десет седница), Мандатне комисије 
(две седнице), Комисијe за прописе (седам седница), Комисије за предлагање промене 
назива улица и постављање споменика на територији Градске општине Нови Београд 
(три седнице) и Kомисије за сарадњу са организацијом Црвеног крста Нови Београд (две 
седнице). 
У оквиру  административних послова за председника Скупштине и заменика 
председника Скупштине, примљено је и прослеђено 3250 телефонских позива, 
примљено 1900 странака, заказано 900 састанака, заведено 98 захтева, послато 15 
дописа, 900 телеграма, телефакса и мејлова и обављено 1100 резервација за 
коришћење службених возила. У оквиру  административних послова за секретара 
Скупштине, кроз скраћени деловодник евидентирано је 35 дописа. 
Служба је радила на припреми седница Већа градске општине којих је, у извештајном 
периоду одржано 13, са 116 тачака дневног реда и на којима је донето 90 аката. У 
деловодник пријемне поште за чланове Већа градске општине уписано је 146 дописа, 
захтева и других поднесака. Служба је за чланове Већа израдила и експедовала 91 
допис. 
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Служба је израдила 207 нацрта аката које доноси Председник градске општине и 
израдила 292 нацрта дописа по налогу шефа Кабинета председника. 
Служба је израдила 14 нацрта општих аката за Начелника управе. У оквиру  
административних послова за Начелника управе у деловодник пријемне поште 
eвидентирано је 1650 дописа, захтева и других поднесака. Служба је по налогу 
Начелника управе израдила 922 нацрта дописа. 
За потребе Овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја Служба је израдила 99 нацрта дописа, као и 17 
одговора на жалбе. 
У оквиру послова у вези са применом Закона о Агенцији за борбу против корупције 
Служба је, у извештајном периоду, Агенцији доставила обавештења о ступању на 
дужност 19 функционера у органима ГО. 
У оквиру нормативних послова Служба је у извештајном периоду евидентирала 165 
Службених листова града Београда и Службених гласника Републике Србије, на основу 
којих је вршено праћење прописа и, по потреби,  дата мишљења на иста, а ради 
усаглашавања аката градске општине са позитивно-правним прописима. 
Ради примене методологије и концепта Финансијског управљања и контроле, израђена 
је листа пословних процеса као и свих процедура за активности у оквиру пословних 
процеса. Као саставни део процеса израђена је и идентификација циљева рада Службе, 
дефинисани ризици као и контролне мере ради превенције истих. 
Ради усаглашавања са пословним процесима који се одвијају у Служби, у оквиру 
стандарда ИСО, извршено је ажурирање свих процедура, од чега су израђене три нове. 
Запослени у служби учествовали су на семинарима и другим облицима стручног 
усавршавања, и то: Финансиjско управљање и контрола, Улога локалне заједнице у 
безбедности саобраћаја, Обука за интерне провериваче за систем квалитета и заштиту 
животне средине., 
 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
 
У извештајном периоду у Кабинету председника обављени су следећи послови: 
Примљено je и прослеђено око 2600 позива за председника, заменика, помоћнике 
председника и Сервисни центар.Примљено је  и прослеђено на даљу надлежност 1243 
дописа који су упућени председнику Oпштине. 

Послато je 292 дописа којима се председник Градске општине обраћа разним 
државним институцијама и којима су достављани одговори у вези са обраћањем или 
притужбама грађана. Обрађенa су 122 дописа које је шеф Кабинета упутио странкама и 
надлежним институцијама. Вођена је евиденција о заказивању: 211 разних састанака 
изабраних и постављених лица, 13 седницa Већа градске општине, као и седница 
Комисије за кадровска и административна питања (10 седница), Мандатне комисије (две 
седнице), Комисије за прописе (седам седница), Комисије за промену назива улица (три 
седнице) као  и Комисије за сарадњу са организацијом Црвеног крста која је одржала 
две седнице.  
 Вођена је евиденција о коришћењу службених возила (обављено је преко 650 
резервација). Обављени су и разни административно-технички послови: набавка 
потрошног материјала за функционере, копирање и коричење материјала, слање 
факсова и скенирање докумената отварање и ажурирање свакодневне поште као и 
њено прослеђивање на даљу надлежност. 
У оквиру кабинета председника, формирана су и функционишу три oдсека и то: 

- Одсек за послове сервисног и пријемног центра< 
- Одсек за послове информисања, 
- Одсек за послове управљања пројектима. 
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Одсек за послове сервисног и пријемног центра 
 

У извештајном периоду, обрађено је 3.335 предмета од чега је решено 3.104 предмета 
кроз комуникацију коју оператери воде са грађанима и достављају тражене 
информације. 
 Сервисни центар има улогу да обавести грађане о почетку актуелних садржаја, прима 
грађанске иницијативе, пријаве и захтеве. Најчешће пријаве се односе на нелегалну 
продају, буку у време кућног реда, недостатак паркинг места, неасфалтиране улице, 
недостатак дечијих игралишта, небезбедни мобилијар у парковима и теретанама на 
отвореном, чистоћа паркова и улица. 
Сви бесплатни програми које организује Градска општина Нови Београд и установе у 
склопу ГО Нови Београд, реализују се преко Пријемног центра где грађани долазе да 
се пријаве за бесплатне садржаје. У извештајном периоду организовани и реализовани 
су бесплатни програми намењени пензионерима, деци и женама.  
Бесплатни програми које је организовала Градска општина намењени пензинерима: 
пливање, излети, спортско такмичење, популарне позоришне представе, концерти, 
школа плеса, обука за коришћење рачунара, 
Бесплатни програми намењени женама: излети, СПА програм, плес, фитнес. 
Бесплатни програми намењени деци: плес, глума,сликање, певање, пливање, школица 
спорта, курс енглеског језика, припремна настава за пријемни испит, новогодишњи 
пакетићи. 
 

Одсек за информисање 
 

У извештајном периоду обављани су редовни задаци на пословима информисања 
јавности и комуникације са грађанима. 
У прошлој години написано је и постављено на сајт око 260 вести које су илустроване и 
фотографијама направљеним на терену.  
Све вести дневно су ажуриране на сајту и прослеђиване медијима.  
Поред писања вести, служба је учествовала и у организовању конференција за медије и 
праћењу важнијих догађаја и промоција општине ( Дан општине, актвиности  Сервисног 
центра, Новобеоградског клуба, Хуманитарне фондације прослава Нове године, доделе 
пакетића за децу, бесплатне позоришне предтаве..) писању и слању позива новинарима 
и припреми материјала за новинаре. 
Поред ових послова, служба је свакодневно правила прес клипинг из свих дневних 
новина који се електронски шаље председнику и члановима Већа, председнику и 
секретару Скупштине, начелнику Управе и другим функционерима, као и директорима 
јавних предузећа општине. 
Вести из општине Нови Београд редовно се објављују у свим дневним новинама и 
градској телевизији СТБ. 
 
 

Одсек за послове управљања пројектима 
 

Одсек је формиран са циљем да комуникација са пројектним партнерима буде 
пословнија, да се приступи изради свих недостајућих стратешких докумената да би 
општина могла да буде успешан партнер у реализацији пројеката од значаја за грађане 
Градске општине, као и да се из Kабинета председника координира на реализацији 
добијених пројеката. Задатак Одсека је и да прати реализацију пројеката НВО које се 
финансирају из буџета општине . Одсек  је у сарадњи са Националним ромским саветом 
договорио да општина приступи  изради Акционог плана  за унапређење положаја Рома 
на територији Градске општине Нови Београд за период  2015-2020. 
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У извештајном периоду Одсек за послове управљања пројектима учествовао је у 
реализацији следећих  пројеката: 
- Изградња дечијег,фитнес и парка за псе у блоку 30; 
- Изградња парка у блоку 21; 
- Изградња парка у блоку 28, 
- Изградња дечијег парка у блоку 37. 
За реализацију радова на инвестиционо текућим радовима и санацијама у основним 
школама на територији Градске општине Одсек је спровео надзор и праћење  радова на:  
- санацији крова и инвестиционим радовима на одржавању санитарних чворова у 
Специјалној школи „Нови Београд“ 
- на изградњи ограде и санацији терена у ОШ „Марко Орешковић“; 
- Уређењу шалтер сале у приземљу зграде општине, а за потребе Управе прихода; 
- Текућем одржавању зграде општине и санацији крова изнад Анекса зграде општине; 
- Уређењу сервер собе у згради општине. 
Поред тога, спроведен је поступак јавних конкурса за финансирање пројеката 
невладиних организација за буџетску 2015. годину и том приликом су спроведена  
четири конкурса: 

- из области културе,социјале,спорта и безбедности у саобраћају. 
Одсек је пратио реализацију набавке за рушење бесправно изграђених грађевинских и 
комуналних објеката.   
 

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 
У Служби за послове управе у месним заједницама спроведене су следеће активности: 
- Дистрибуција соли за посипање залеђених површина скупштинама зграда са 
територије месних заједница; 
- На пет пунктова на територији Градске општине Нови Београд врши се подела 
бесплатних оброка, и то у МЗ “Ледине”, МЗ “Старо сајмиште”, МЗ “Икарус”, МЗ 
“Бежанијски блокови” и МЗ “Савски кеј”, где запослени на основу решења којим су 
овлашћени врше контролу броја дистрибуираних и преузетих оброка, почев од 
16.01.2012. године;  
- Редовно информисање и обавештавање грађана путем огласних табли у месним 
заједницама, као и плакатирањем на улазима стамбених зграда и јавним местима на 
територији МЗ (по налогу председника МЗ, Већа и начелника Управе), везано за 
активности у организацији Општине и Савета месних заједница, као и све друге 
манифестације у организацији Oпштине Нови Београд; 
- Примедбе и предлози грађана који се тичу комуналне проблематике прослеђени су 
надлежним службама у Општини и Граду; 
- Служби за заједничке послове редовно су прослеђивани захтеви везани за поправке у 
простору МЗ и на опреми, као и требовање канцеларијског материјала;  
- Направљен је план коришћења годишњих одмора запослених у Служби за 2015. 
годину; 
- У мају месецу на седници Скупштине ГО Нови Београд донета је Одлука о оснивању Месне 
заједнице „Др Иван Рибар” на територији Градске општине Нови Београд. Служба је 
предузимала све радње неопходне за почетак рада нове Месне заједнице;  
- У последњем кварталу 2015. године дошло је до организационих промена у Служби, јер је 
након усвајања (крајем септембра 2015. г.) нове Одлуке о организацији управе Градске општине 
Нови Београд, поред променe назива Службе месних заједница у Службу за послове управе у 
месним заједницама, дошло и до промене у пословима који се врше у Служби. У том смислу 
наметнули су се нови задаци, пре свега како би се сва акта и процедуре прилагодиле новој 
организацији рада Службе, а на чему се у оквиру Службе интензивно радило.   
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Достављени извештаји (прегледи, предлози, информације) члановима  Већа градске 
општине, начелнику Управе, као и одељењима и службама општине и то: 

-Извештај Комисије за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама 
за 2014. годину (за 18 МЗ); 

-Извештај о раду Службе за 2014. годину; 
-Преглед аутобуских и трамвајских стајалишта на којима нема надстрешница на 

територији месних заједница  Градске општине Новог Београда 
-Редовно достављање извештаја о уоченим комуналним и грађевинским проблемима; 
-Преглед територије месних заједница Градске општине Нови Београд са блоковима 

које обухватају и улицама са припадајућим бројевима; 
-План рада за последњи квартал 2015. године 
-Предлог улица за санацију. 

Поред послова из своје надлежности Служба је обавила и следеће послове: 
- У извештајном периоду рађено је на изменама у систему менаџмента квалитетом због 
организационих промена у Служби и то: на изменама постојећих радних процедура и изради 
новe раднe процедурe,  као и ажурирању потребне и расположиве евиденције екстерне 
документације;   

- Поводом увoђења и развоја система финансијског управљања и контроле у ГО Нови 
Београд Служба је радила на изради образаца за писане процедуре из свог делокруга 
рада и то: листа пословних процеса- образац 1, мапа пословних процеса – образац 2, 
Документација о систему – процедуре - образац 3 и Документација о систему 
(вертикални  преглед) – Процедуре – образац 3а; 
-Служба је учествовала у изради образаца за процену ризика и листу циљева, а везано 
за Стратегију управљања ризицима ГО Нови Београд.   
У области административних послова (вођење евиденције) 
- Вођење скраћених деловодника по месним заједницама за примљена и послата акта, 
као и пописа аката за примљена и послата акта у Служби; 
- Достављање редовног месечног плана коришћења просторија месних заједница у току 
године; 
- Достављање редовног месечног прегледа реализованих термина у просторијама 
месних заједница.  
Послови везани за рад Савета месних заједница 
- Свакодневна комуникација и консултовање са председницима о битним питањима 
везаним за рад и функционисање месних заједница, као и пријем записника са одржаних 
седница,  одлука  и захтева Савета месних заједница;  
- Припреме везане за одржавање седница Савета, вођење и израда записника и  
евиденције присуства чланова Савета на седницама. 
Редован рад са странкама 
- У свакодневним контактима са грађанима давање информација и пружање помоћи 
усмеравањем на надлежне службе Општине и Града, као и пријем предлога и примедби 
грађана који се односе на комуналне и друге проблеме који се прослеђују надлежнима.  
Координација око коришћења просторија МЗ 
- Обезбеђивање услова за спровођење редовних термина политичких странака и 
друштвених организација. 
Редовно обављање послова из области финансија   
- Већу ГО Нови Београд прослеђени су финансијски планови за 2015. године, на 
сагласност; 
- Достављање Предлога планираних потреба Службе за послове управе у месним 
заједницама у 2016. години из буџета ;  
- Достављање Списка добара и радова за 2016. годину из буџета;  
- Пријем и ликвидација фактура за плаћање сталних трошкова месних заједница;  
-  Контрола и евиденција примљених и испостављених фактура. 
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ПРОБЛЕМИ У СЛУЖБИ 
Простор и средства за рад су у одређеном броју месних заједница неусловни. 
Неопходно је обезбедити новији намештај и уредити простор месних заједница тако да 
буде функционалан и пристојан. Одржавање хигијене у просторијама месних заједница 
је незадовољавајуће, озбиљне примедбе у том смислу, изузев запослених 
административно-техничких секретара, као и председника и чланова Савета МЗ, имају 
такође закупци простора. Напомињем да је одређени број закупаца из ових разлога већ 
отказао закуп простора. 

 
П Р И Л О Г: 
-Преглед стања решавања првостепених правних предмета по службеној дужности                                
за период 01.01.2015.-31.12.2015. 
-Преглед стања решавања првостепених  управних предмета по захтеву странке                  
за период 01.01.2015.-31.12.2015.      
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ПРЕГЛЕД  СТАЊА РЕШАВАЊА ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ   01.01.2015-31.12.2015 

УПРАВНА ОБЛАСТ Пренето 

Број покренутих 
поступака у 
извештајном 

периоду 

СВЕГА 
(2+3) 

Решено 
Поступак 

обуставље
н 

СВЕГА 
(5+6) 

Остало 
нерешено 

% 

Одсек за борачку и инвалидску 
заштиту 

0 112 112 112 0 112 0 0% 

Одсек грађевинске инспекције 214 698 912 541 154 695 217 23,79% 

Одсек комуналне инспекције 478 5480 5998 2069 3277 5346 652 10,87% 

УКУПНО 692 6290 7022 2722 3431 6153 869 12,38% 
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ПРЕГЛЕД СТАЊА РЕШАВАЊА ПРВОСТЕПЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА-ПО ЗАХТЕВУ СТРАНКЕ(УП) 01.01.2015.-31.12.2015. 

    Примљено   Решено број Од решених захтева Нерешено број   

    у 
Свег

а У року           
Рок из 
чл. Рок     

УПРАВНА 
ОБЛАСТ   

извештајно
м (2+3) 

из чл. 
208 

По 
истеку 

СВЕГ
А 

усвојен
о 

одбијен
о 

одбачен
о 

208 
ЗУП-а није 

СВЕГ
А % 

  
Пренет
о периоду   ЗУП-а рока         

истека
о истекао     

Одсек за 
имовинско-

правне послове 7 76 83 18 59 77 61 7 9 4 2 6 7,23 
Одсек за 
стамбене 
послове 10 81 91 50 37 87 50 1 36 0 4 4 4,40 
Одсек за 

друштвене 
делатности 0 37 37 3 33 36 30 2 4 0 1 1 2,70 

Одсек за 
борачко-

инвалидску 
заштиту 0 457 457 456 1 457 456 0 1 0 0 0 0,00 
Одсек за 

грађевинске 
послове 38 138 176 123 26 149 121 21 7 2 25 27 

15,3
4 

Одсек за 
комуналне 

послове 64 1068 1132 617 441 1058 913 67 78 13 61 74 6,54 

УКУПНО 119 1857 1976 1267 597 1864 1631 98 135 19 93 112 5,67 
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10. Подаци о приходима и расходима 
 
  

10.1. Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2015. годину 
 
Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној дана 30. 

децембра 2014. године, на основу одредби члана 43. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13 - исправка и 
108/13 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.129/07и 
83/14 – др. закон), члана 31. и члана 97. Статута града Београда (“Службени лист града 
Београда” бр.39/08,06/10 и 23/13) и члана 18.Статута градске општине Нови 
Београд(“Службени лист града Београда”, бр.3/11 - пречишћен текст и бр. 33/13), д о н е 
л а   ј е 
 

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 

I ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

 
 Укупни приходи буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину (у даљем 
тексту буџет), утврђени су Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и 
градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2015. години. 
 

Члан 2. 
 
 Годишњи обим средстава у 2015. години за буџет Градске општине Нови 
Београд износи 632.461.000 динара. 
 

Члан 3. 
 
 Део прихода од закупа пословног простора  и покретних објеката преноси се 
Јавном предузећу “Пословни простор”-општина Нови Београд у складу са Годишњим 
програмом пословања за 2015. годину, на који сагласност даје Веће градске општине, а 
према наменама из члана 10. ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 

 У складу са чланом 5. став 1.. Одлуке о обиму средстава за вршење послова 
Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно 
градским општинама у 2015. години, оквир за потрошњу у 2015. години повећава се за 
износ колико се буџету градске општине Нови Београд преноси из буџета Града за 
конкретне намене, на основу акта Градоначелника града Београда. 
 Оквир за  потрошњу у 2015. години, утврђен чланом 5. Одлуке повећава се и за 
износ који буџет градске општине оствари по основу донација и трансфера. 
 

Члан 5. 
 
 У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.000.000 динара. 
Средства текуће буџетске резерве користе се на основу решења Председника градске 
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општине за непланиране расходе за које нису извршене апропријације, или за расходе 
за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације 
директних корисника за одређене намене и исказују се на економској класификацији за 
коју су средства усмерена. 

 
Члан 6. 

 
За сталну буџетску резерву планира се 100.000 динара. Решење о употреби 

средстава сталне буџетске резерве доноси председник градске општине.  
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода у случају 

ванредних околности, као што су поплаве, суша, земљотрес, пожар, еколошка 
катастрофа и друге елементарне непогоде или ванредних догађаја који могу да угрозе 
живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријација 
директних корисника буџета и исказују се на економској класификацији за коју су 
средства усмерена. 

 
Члан 7. 

 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Нови Београд за 
2015. годину састоје се од : 
 

 у динарима 

A. Рашун прихпда и примаоа, расхпда и издатака   

1. Укупни прихпди и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине 632.461.000 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХПДИ 
у шему:  

    бучетска средства 632.461.000 

    сппствени прихпди  

    дпнације  

1.2. ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ  

2. Укупни расхпди и издаци за набавку нефинансијске импвине 632.461.000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХПДИ 
у шему: 623.061.000 

   текући бучетски расхпди 623.061.000 

   расхпди из сппствених прихпда  

   дпнације  

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ 
у шему: 9.400.000 

   текући бучетски издаци 9.400.000 

   издаци из сппствених прихпда  

   дпнације   

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

Издаци за набавку финансијске импвине   

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ   

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   
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Примаоа пд задуживаоа   

Суфицит из претхпдних гпдина или неутрпщена средства из претхпдних гпдина   

Издаци за птплату главнице дуга   

Издаци за набавку финансијске импвине кпја није у циљу спрпвпђеоа јавних пплитика   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ   

 
 

Члан 8. 
 

 Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим износима: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 9. 
 

 Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то: 
 
 
 
 

    у динарима 

Ек. П Р И Х О Д И Буџет 2015. 

клас.     

      

      

71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

711111 Порез на зараде 263.884.045 

711147 Порез на земљиште  

713120 Порез на имовину 222.644.682 

713121 Порез на имовину од физичких лица  

713122 Порез на имовину од правних лица  

713311 Порез на наслеђе и поклон 12.736.246 

  СВЕГА  71 : 499.264.973 

      

      

74 ДРУГИ ПРИХОДИ   

741151 Приход од камата  3.000.000 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране 69.000.000 

  тржишних организација у корист нивоа општине   

742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 48.185.249 

742251 Општинске административне таксе 2.500.000 

742351 
Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, 
организације и службе 8.364.376 

743351 Приходи од новчаних казни 732.000 

743353 Приходи од мандатних казни 100.000 

  лица у корист нивоа општина   

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.314.402 

  СВЕГА 74 133.196.027 

      

  УКУПНИ ПРИХОДИ : 632.461.000 
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Екпнпм 
класиф 

П П И С Средства бучета  
УКУПНП                                             

у динарима 

41 Расхпди за заппслене 310,607,341 310,607,341 

411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених 242,413,605 242,413,605 

412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 43,845,971 43,845,971 

413 Накнаде у натури 8,423,000 8,423,000 

414 Спцијална даваоа заппсленима 11,895,765 11,895,765 

415 Накнада трпщкпва за заппслене 764,000 764,000 

416 
Накнаде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

2,000,000 2,000,000 

417 Пдбпрнишки дпдатак 1,265,000 1,265,000 
      

42 Кприщћеое услуга и рпба 151,039,000 151,039,000 

421 Стални трпщкпви 56,660,000 56,660,000 

422 Трпщкпви путпваоа 270,000 270,000 

423 Услуге пп угпвпру 34,169,000 34,169,000 

424 Специјализпване услуге 240,000 240,000 

425 Текуће ппправке и пдржаваое 41,320,000 41,320,000 

426 Материјал 18,380,000 18,380,000 
      

46 Дпнације дптације и трансфери 37,806,659 37,806,659 

463 Трансфери псталим нивпима власти 6,000,000 6,000,000 

465 Дптације Републици пп закпну 31,806,659 31,806,659 
      

47 Спцијалнп псигураое и спцијална защтита 11,900,000 11,900,000 

472 Накнаде за спцијалну защтиту 11,900,000 11,900,000 
      

48 Остали расхпди 110,608,000 110,608,000 

481 Дптације невладиним прганизацијама 10,198,000 10,198,000 

482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 63,810,000 63,810,000 

483 Нпвшане казне и пенали 36,600,000 36,600,000 
      

499 Средства резерве 1,100,000 1,100,000 

49911 Стална резерва 100,000 100,000 

49912 Текућа резерва 1,000,000 1,000,000 
      

51 Оснпвна средства 9,400,000 9,400,000 

511 Зграде и грађевински пбјекти 4,100,000 4,100,000 

512 Мащине и ппрема 4,300,000 4,300,000 

515 Нематеријална импвина 1,000,000 1,000,000 
        

      

  У к у п н и   р  а с х п д и  : 632,461,000 632,461,000 
        

 
II  ПОСЕБНИ ДЕО 

Члан 10. 
 
 Укупна средства из буџета у износу од 632.461.000 динара распоређују се по 
корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима, и то: 
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Опис 
Средства 
из буџета 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 
за 2015 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

           

1           
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ 

      

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   

   110   Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.683.000  15.683.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.402.000  2.402.000 

    413  Накнаде у натури 288.800  288.800 

    414 
 

Социјална давања запосленима 
        

906.765       
 906.765 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000  50.000 

    421  Стални трошкови 1.400.000  1.400.000 

    422  Трошкови путовања 60.000  60.000 

    423  Услуге по уговору 1.650.000  1.650.000 

    424  Специјализоване услуге 60.000  60.000 

    465  Остале дотације и трансфери 1.985.820  1.985.820 

    481  Дотације невладиним организацијама 8.300.000  8.300.000 

    499111  Стална резерва  100.000  100.000 
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    499121  Текућа резерва 1.000.000  1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     01 Приходи из буџета 33.886.385  33.886.385 

      Функција 110: 33.886.385 0 33.886.385 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:    

     01 Приходи из буџета 33.886.385  33.886.385 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 33.886.385 0 33.886.385 

          

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту - 
Изборна комисија 

   

    423  Услуге по уговору 60.000  60.000 

      Извори финансирања за функцију 160:    

     01 Приходи из буџета 60.000  60.000 

      Функција 160: 60.000 0 60.000 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:    

     01 Приходи из буџета 60.000  60.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 60.000 0 60.000 

          

      
Укупно извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     01 Приходи из буџета 33.946.385  33.946.385 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 33.946.385 0 33.946.385 

          

  0602-0006   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Информисање    

   830   Услуге емитовања и штампања    

    423  Услуге по уговору 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 830:    

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Функција 830: 200.000 0 200.000 
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      Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:    

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Свега за програмску активност 0602-0006: 200.000 0 200.000 

          

                    

  1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-0002   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка 
школском,предшколском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури 

   

   810   Услуге рекреације и спорта    

    423  Услуге по уговору 1.002.000  1.002.000 

      Извори финансирања за функцију 810:    

     01 Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 

      Функција 810: 1.002.000  1.002.000 

      Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:    

     01 Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 

      Свега за програмску активност 1301-0002: 1.002.000  1.002.000 

          

  1301-1001   ПРОЈЕКАТ: Школског спорта - СПОРТИШ    

   810   Услуге рекреације и спорта    

    481  Дотације невладиним организацијама 398.000  398.000 

      Извори финансирања за функцију 810:    

     01 Приходи из буџета 398.000  398.000 

      Функција 810: 398.000  398.000 

      Извори финансирања за пројекат 1301-1001    

     01 Приходи из буџета 398.000  398.000 

      Свега за пројекат 1301-1001 398.000  398.000 

      Укупно извори финансирања за функцију 810:    

     01 Приходи из буџета 1.400.000  1.400.000 

      Свега за функцију 810: 1.400.000  1.400.000 
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  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА    

  0901-0001   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи    

   090   Социјална заштита некласификована на другом месту    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600.000  600.000 

      Извори финансирања за функцију 090:    

     01 Приходи из буџета 600.000  600.000 

      Функција 090: 600.000  600.000 

      Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:    

     01 Приходи из буџета 600.000  600.000 

      Свега за програмску активност 0901-0001: 600.000  600.000 

          

  0901-1001   ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима    

   090   Социјална заштита некласификована на другом месту    

    481  Дотације невладиним организацијама 1.500.000  1.500.000 

      Извори финансирања за функцију 090:    

     01 Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 

      Функција 090: 1.500.000  1.500.000 

      Извори финансирања за пројекат 0901-1001    

     01 Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 

      Свега за пројекат 0901-1001 1.500.000  1.500.000 

          

      Укупно извори финансирања за функцију 090:    

     01 Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000 

      Свега за функцију 090: 2.100.000  2.100.000 

          

  1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  1201-1001   ПРОЈЕКАТ: Најлепши балкон    

   820   Услуге културе    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 
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      Функција 820: 100.000  100.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-1001    

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Свега за пројекат 1201-1001 100.000  100.000 

          

  1.1         НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА       

  1201-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних 
установа културе 

   

   820   Услуге културе    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.258.000  3.258.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 620.000  620.000 

    413  Накнаде у натури 160.000  160.000 

    421  Стални трошкови 160.000  160.000 

    423  Услуге по уговору 1.150.000  1.150.000 

    426  Материјал 0  0 

    465  Остале дотације и трансфери 429.700  429.700 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     01 Приходи из буџета 5.777.700  5.777.700 

      Функција 820: 5.777.700  5.777.700 

      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:    

     01 Приходи из буџета 5.777.700  5.777.700 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 5.777.700  5.777.700 

          

  1201-1002                                                    
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолклора и размена ученика 

   

   820   Услуге културе    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            423  Услуге по уговору 7.000.000  7.000.000 

    426  Материјал 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     01 Приходи из буџета 7.100.000  7.100.000 

      Функција 820: 7.100.000  7.100.000 
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      Извори финансирања за пројекат 1201-1002    

     01 Приходи из буџета 7.100.000  7.100.000 

      Свега за пројекат 1201-1002 7.100.000  7.100.000 

          

  1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-1002   
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски спортови 

   

   820   Услуге културе    

    423  Услуге по уговору 4.097.000  4.097.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     01 Приходи из буџета 4.097.000  4.097.000 

      Функција 820: 4.097.000  4.097.000 

      Извори финансирања за пројекат 1301-1002    

     01 Приходи из буџета 4.097.000  4.097.000 

      Свега за пројекат 1301-1002 4.097.000  4.097.000 

          

  2002    ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  2002-1007   
ПРОЈЕКАТ: Припремна настава,страни језици и школа 
рачунара 

   

   820   Услуге културе    

    423  Услуге по уговору 3.950.000  3.950.000 

    426  Материјал 250.000  250.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     01 Приходи из буџета 4.200.000  4.200.000 

      Функција 820: 4.200.000  4.200.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1007    

     01 Приходи из буџета 4.200.000  4.200.000 

      Свега за пројекат  2002-1007 4.200.000  4.200.000 

                    

           Извори финансирања за функцију 820:    

          01 Приходи из буџета 21.274.700  21.274.700 
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           Функција 820: 21.274.700  21.274.700 

           Извори финансирања за главу 1.1:    

          01 Приходи из буџета 21.174.700  21.174.700 

      Свега за главу 1.1: 21.174.700  21.174.700 

          

  2002    ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  2002-1001   
ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју 

   

   912   Основно образовање    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.500.000  7.500.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     01 Приходи из буџета 7.500.000  7.500.000 

      Функција 912: 7.500.000  7.500.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1001    

     01 Приходи из буџета 7.500.000  7.500.000 

      Свега за пројекат  2002-1001 7.500.000  7.500.000 

          

  2002-1002   ПРОЈЕКАТ: Одржавање (осим капиталног) основних школа    

   912   Основно образовање    

    463  Текући трансфери осталим нивоима власти 6.000.000  6.000.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     01 Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 

      Функција 912: 6.000.000  6.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1002:    

     01 Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 

      Свега за пројекат 2002-1002: 6.000.000  6.000.000 

          

  2002-1003   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика     

   912   Основно образовање    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.600.000  3.600.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    
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     01 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 

      Функција 912: 3.600.000  3.600.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1003:    

     01 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 

      Свега за пројекат 2002-1003 3.600.000  3.600.000 

          

  2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Читалачка значка    

   912   Основно образовање    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Функција 912: 100.000  100.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1006:    

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Свега за пројекат 2002-1006: 100.000  100.000 

          

      Укупно извори финансирања за функцију 912:    

     01 Приходи из буџета 17.200.000  17.200.000 

      Свега за функцију 912: 17.200.000  17.200.000 

          

      Извори финансирања за Раздео 1:    

     01 Приходи из буџета 76.121.085  76.121.085 

      Свега за Раздео 1: 76.121.085  76.121.085 

          

      Извори финансирања за Програм 09:    

     01 Приходи из буџета 21.400.000  21.400.000 

      Свега за Програм 09: 21.400.000  21.400.000 

      Извори финансирања за Програм 11:    

     01 Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000 

      Свега за Програм 11: 2.100.000  2.100.000 

      Извори финансирања за Програм 13:    
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     01 Приходи из буџета 12.977.700  12.977.700 

      Свега за Програм 13: 12.977.700  12.977.700 

      Извори финансирања за Програм 14:    

     01 Приходи из буџета 5.497.000  5.497.000 

      Свега за Програм 14: 5.497.000  5.497.000 

      Извори финансирања за Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 34.146.385  34.146.385 

      Свега за Програм 15: 34.146.385  34.146.385 

          

2           УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   

   130   Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 158.192.905  158.192.905 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 28.761.000  28.761.000 

    413  Накнаде у натури 6.039.100  6.039.100 

    414  Социјална давања  8.210.000  8.210.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 64.000  64.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 1.652.000  1.652.000 

    421  Стални трошкови 37.250.000  37.250.000 

    422  Трошкови путовања 60.000  60.000 

    423  Услуге по уговору 3.995.000  3.995.000 

    426  Материјал 16.560.000  16.560.000 

    465  Остале дотације и трансфери 23.126.000  23.126.000 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.060.000  2.060.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     01 Приходи из буџета 285.970.005       285.970.005      

      Функција 130: 285.970.005  285.970.005 

      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:    

     01 Приходи из буџета 285.970.005  285.970.005 
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      Свега за Програмску активност 0602-0001: 285.970.005  285.970.005 

          

  0602-1002   
ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално одржавање пословне 
зграде 

   

   130   Опште јавне услуге    

    425  Текуће поправке и одржавање 2.950.000  2.950.000 

    511  Зграде и грађевински објекти 3.000.000  3.000.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     01 Приходи из буџета 5.950.000  5.950.000 

      Функција 130: 5.950.000  5.950.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1002:    

     01 Приходи из буџета 5.950.000  5.950.000 

      Свега за пројекат 0602-1002: 5.950.000  5.950.000 

          

  0602-1003   
ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка 
нематријалне имовине 

   

   130   Опште услуге    

    425  Текуће поправке и одржавање 3.070.000  3.070.000 

    512  Машине и опрема 4.000.000  4.000.000 

    515  Нематеријална имовина 1.000.000  1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     01 Приходи из буџета 8.070.000  8.070.000 

      Функција 130: 8.070.000  8.070.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1003:    

     01 Приходи из буџета 8.070.000  8.070.000 

      Свега за пројекат 0602-1003: 8.070.000  8.070.000 

          

  0602-1004   ПРОЈЕКАТ:Финансирање рада матичне службе    

   130   Опште услуге    

    422  Трошкови путовања 0  0 

    423  Услуге по уговору 0  0 
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    426  Материјал 0  0 

    512  Машине и опрема 0  0 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     07 Донације од осталих нивоа власти   0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0 

      Функција 130: 0  0 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1004:    

     07 Донације од осталих нивоа власти 0  0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0 

      Свега за пројекат 0602-1004: 0  0 

          

  0602-0007   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Канцеларија за младе    

   130   Опште јавне услуге    

    423  Услуге по уговору 125.000  125.000 

    426  Материјал 70.000  70.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     01 Приходи из буџета 195.000  195.000 

      Функција 130: 195.000  195.000 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:    

     01 Приходи из буџета 195.000  195.000 

      Свега за програмску активност 0602-0007: 195.000  195.000 

          

  0602-0009   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Правна помоћ    

   130   Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.751.000  2.751.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 493.000  493.000 

    413  Накнаде у натури 117.900  117.900 

    414  Социјална давања запосленима-породиљска боловања 90.000  90.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 48.000  48.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     01 Приходи из буџета 3.499.900  3.499.900 
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      Функција 130: 3.499.900  3.499.900 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:    

     01 Приходи из буџета 3.499.900  3.499.900 

      Свега за програмску активност 0602-0009: 3.499.900  3.499.900 

          

      Укупно извори финансирања за функцију 130:    

     01 Приходи из буџета 303.684.905  303.684.905 

      Свега за функцију 130: 303.684.905  303.684.905 

          

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   

   620   Развој заједнице    

    423  Услуге по уговору - рушење и уклањање 1.000.000  1.000.000 

    425 
 

Текуће поправке и одржавање - паркови и фитнес центри на 
отвореном 

20.000.000  20.000.000 

      Извори финансирања за функцију 620:    

     01 Приходи из буџета 21.000.000  21.000.000 

      Функција 620: 21.000.000  21.000.000 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:    

     01 Приходи из буџета 21.000.000  21.000.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 21.000.000  

21.000.000 
 
 
 

          

 2,1         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0002   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Месне заједнице    

   160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.015.000  15.015.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.688.000  2.688.000 

    413  Накнаде у натури 786.000  786.000 
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    414  Социјална давања запосленима 130.000  130.000 

    421  Стални трошкови 5.600.000  5.600.000 

    425  Текуће поправке и одржавање 4.400.000  4.400.000 

      Извори финансирања за функцију 160:    

     01 Приходи из буџета 28.619.000       28.619.000      

      Функција 160: 28.619.000  28.619.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:    

     01 Приходи из буџета 28.619.000  28.619.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0002: 28.619.000  28.619.000 

          

      Извори финансирања за Главу 2.1:    

     01 Приходи из буџета 28.619.000  28.619.000 

      Свега за Главу 2.1: 28.619.000  28.619.000 

          

 2,2         ЈП  „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“-ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   

   410   
Општи економски и комерцјални послови и послови по 
питању рада 

   

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21.118.700  21.118.700 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.798.700  3.798.700 

    414  Социјална давања запосленима 1.400.000  1.400.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 700.000  700.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 250.000  250.000 

    421  Стални трошкови 12.150.000  12.150.000 

    422  Трошкови путовања 150.000  150.000 

    423  Услуге по уговору 5.000.000  5.000.000 

    424  Специјализоване услуге 180.000  180.000 

    425  Текуће поправке и одржавање 10.900.000  10.900.000 

    426  Материјал 1.400.000  1.400.000 
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    465  Дотације и трансфери по закону 2.768.600   

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 61.500.000  61.500.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 5.500.000  5.500.000 

    511  Зграде и грађевински објекти - пројектно планирање 1.100.000   

    512  Машине и опрема 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 410:    

     01 Приходи из буџета 128.216.000  128.216.000 

      Функција 410: 128.216.000  128.216.000 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:    

     01 Приходи из буџета 128.216.000  128.216.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 128.216.000  128.216.000 

          

      Извори финансирања за Главу 2.2:    

     01 Приходи из буџета 128.216.000  128.216.000 

      Свега за Главу 2.2: 128.216.000  128.216.000 

          

 2,3         ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ       

  1501    ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

  1501-0005   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Финансијска подршка 
локалном економском развоју 

   

   490   Економски послови некласификовани на другом месту    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11.881.000  11.881.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.485.271  2.485.271 

    413  Накнаде у натури 660.000  660.000 

    414  Социјална давања запосленима 609.000  609.000 

    421  Стални трошкови 100.000  100.000 

    423  Услуге по уговору 3.000.000  3.000.000 

    465  Остале дотације и трансфери 1.595.639  1.595.639 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200.000  200.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 490:    
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     01 Приходи из буџета 21.030.910  21.030.910 

      Функција 490: 21.030.910  21.030.910 

      Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:    

     01 Приходи из буџета 21.030.910  21.030.910 

      Свега за програмску активност 1501-0005: 21.030.910  21.030.910 

          

  1501-1001   ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб    

   490   Економски послови некласификовани на другом месту    

    423  Услуге по уговору 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 490:    

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Функција 490: 500.000  500.000 

      Извори финансирања за пројекат 1501-1001:    

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Свега за пројекат 1501-1001: 500.000  500.000 

          

      Извори финансирања за Главу 2.3:    

     01 Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910 

      Свега за Главу 2.3: 21.530.910  21.530.910 

          

      Извори финансирања за Раздео 2:    

     01 Приходи из буџета 503.050.815  503.050.815 

      Свега за Раздео 2: 503.050.815  503.050.815 

          

      Извори финансирања за Програм 03:    

     01 Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910 

      Свега за Програм 03: 21.530.910  21.530.910 

      Извори финансирања за Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 481.519.905  481.519.905 

      Свега за Програм 15: 481.519.905   481.519.905 
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3           СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   

   110   Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.602.000  6.602.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.182.000  1.182.000 

    413  Накнаде у натури 157.000  157.000 

    414  Социјална давања запосленима 50.000  50.000 

    417  Посланички додатак 1.265.000  1.265.000 

    423  Услуге по уговору 1.180.000  1.180.000 

    465  Остале дотације и трансфери 864.900  864.900 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     01 Приходи из буџета 11.300.900  11.300.900 

      Функција 110: 11.300.900  11.300.900 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:    

     01 Приходи из буџета 11.300.900  11.300.900 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 11.300.900  11.300.900 

          

  0602-1001   
ПРОЈЕКАТ: Прослава Дана општине и општинске Славе 
Покров пресвете Богородице 

   

   110   Опште јавне услуге    

    423  Услуге по уговору 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Функција 110: 200.000  200.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1001:    

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Свега за пројекат 0602-1001: 200.000  200.000 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    
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     01 Приходи из буџета 11.500.900  11.500.900 

      Свега за Програм 15: 11.500.900  11.500.900 

      Извори финансирања за Раздео 3:    

     01 Приходи из буџета 11.500.900  11.500.900 

      Свега за Раздео 3: 11.500.900  11.500.900 

          

4           ОПШТИНСКО  ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0004   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско правобранилаштво    

   110   Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.912.000  7.912.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.416.000  1.416.000 

    413  Накнаде у натури (маркице) 214.200  214.200 

    414  Социјална давања запосленима 500.000  500.000 

    423  Услуге по уговору-услуге вештачења 60.000  60.000 

    465  Остале дотације и трансфери - умањење зарада 10% 1.036.000  1.036.000 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000  50.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 30.600.000  30.600.000 

      Извори финансирања за функцију  110:    

     01 Приходи из буџета 41.788.200  41.788.200 

      Функција 110: 41.788.200 0 41.788.200 

      Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:    

     01 Приходи из буџета 41.788.200  41.788.200 

      Свега за програмску активност 0602-0004: 41.788.200 0 41.788.200 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    

     01 Приходи из буџета 41.788.200  41.788.200 

      Свега за Програм 15: 41.788.200 0 41.788.200 

      Извори финансирања за Раздео 4:    

     01 Приходи из буџета 41.788.200  41.788.200 

      Свега за Раздео 4: 41.788.200 0 41.788.200 
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      Извори финасирања за разделе (I+II+III+IV):    

     01 Приходи из буџета 632.461.000  632.461.000 

      Свега за разделе (I+II+III+IV): 632.461.000  632.461.000 

          

      Извори финансирања за Програм 03:    

     01 Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910 

       Свега за Програм 03: 21.530.910 0 21.530.910 

       Извори финансирања за Програм 09:       

     01 Приходи из буџета 21.400.000   21.400.000 

       Свега за Програм 09: 21.400.000 0 21.400.000 

       Извори финансирања за Програм 11:       

     01 Приходи из буџета 2.100.000   2.100.000 

       Свега за Програм 11: 2.100.000 0 2.100.000 

       Извори финансирања за Програм 13:       

     01 Приходи из буџета 12.977.700   12.977.700 

       Свега за Програм 13: 12.977.700 0 12.977.700 

       Извори финансирања за Програм 14:       

     01 Приходи из буџета 5.497.000   5.497.000 

       Свега за Програм 14: 5.497.000 0 5.497.000 

       Извори финансирања за Програм 15:       

     01 Приходи из буџета 568.955.390   568.955.390 

       Свега за Програм 15: 568.955.390 0 568.955.390 

               

       Свега за Програме: 632.461.000   632.461.000 

 
Члан 11. 

 
 Средства буџета у износу од 632.461.000 дин и средства из осталих извора утврђена су и распоређена по програмској 
класификацији и то: 
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Програм/ 
Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Шифра О П И С 
Средства 
из буџета   
извор 01 

Средст
ва из 

остали
х 

извора 

Укупна 
средства 

Учешћ
е у 

буџету  
% 

Одговорно 
лице/орган за 
спровођење 

програма, ПА 
и пројекта 

                        

              

Програм 3 1501 Локални економски развој 21.530.910 0 
21.530.91

0 
3,40%  Веће ГО 

Програмска 
активност 

1501-
0005 

Финансијска подршка локалном економском 
развоју 

21.030.910 0 
21.030.91

0 
 

директор 
ЦРЛЕ 

Пројекат 
1501-
1001 

Новобеоградски клуб 500.000 0 500.000  
директор 

ЦРЛЕ 
           

Програм 9 2002 Основно образовање 21.400.000 0 
21.400.00

0 
3,38%  Веће ГО 

Пројекат 
2002-
1001 

Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју 

7.500.000 0 7.500.000  
начелник 
одељења 

Пројекат 
2002-
1002 

Одржавање (осим капиталног) основних школа 6.000.000 0 6.000.000  
начелник 
одељења 

Пројекат 
2002-
1003 

Превоз деце и ученика  3.600.000 0 3.600.000  
начелник 
одељења 

Пројекат 
2002-
1006 

Читалачка значка 100.000 0 100.000  
начелник 
одељења 

Пројекат 
2002-
1007 

Припремна настава,страни језици и школа 
рачунара 

4.200.000 0 4.200.000  
директор 

НБКМ 
           

Програм 11 0901 Социјална и дечија заштита 2.100.000 0 2.100.000 0,33% Веће ГО 

Програмска 
активност 

0901-
0001 

Социјалне помоћи - сахрањивања и новчане 
помоћи 

600.000 0 600.000  повереник 

Пројекат 
0901-
1001 

Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима 
у сарадњи са Комесаријатом 

1.500.000 0 1.500.000  
заменик 

секретара 
              

Програм 13 1201 Развој културе 12.977.700 0 
12.977.70

0 
2,05%  Веће ГО 
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Програмска 
активност 

1201-
0001 

Функционисање локалних установа културе 5.777.700 0 5.777.700  директор 

Пројекат 
0901-
1001 

Најлепши балкон 100.000 0 100.000  
начелник 
одељења 

Пројекат 
0901-
1002 

Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолклора и 
размена ученика 

7.100.000 0 7.100.000  директор 

              

Програм 14 1301 Развој спорта и омладине 5.497.000 0 5.497.000 0,87%  Веће ГО 

Програмска 
активност 

1301-
0002 

Подршка предшколском,школском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој 
структури 

1.002.000 0 1.002.000  
директор 

НБКМ 

Пројекат 
1201-
1001 

Школски спорт - СПОРТИШ 398.000 0 398.000  
помоћник 
председ. 

Пројекат 
1201-
1002 

Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски спортови 

4.097.000 0 4.097.000  
директор 

НБКМ 
              

Програм 15 0602 Локална самоуправа 
568.955.39

0 
0 

568.955.3
90 

89,96% 
председник 

ГО 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина - Председник, Општинско 
Веће 

33.886.385 0 
33.886.38

5 
 

председник 
ГО 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина - Изборна комисија 

60.000 0 60.000  
начелник 
опш.Упр. 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина - Општинска управа 

285.970.00
5 

0 
285.970.0

05 
 

начелник 
опш.Упр. 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина - Општ. управа - развој 
заједнице 

21.000.000 0 
21.000.00

0 
 Веће ГО 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина - Пословни простор 

128.216.00
0 

0 
128.216.0

00 
 

директор ЈП 
„ПП“ 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина - Скупштина 

11.300.900 0 
11.300.90

0 
 

председник 
Скупш. 

Програмска 0602- Функционисање локалне самоуправе и 28.619.000 0 28.619.00  шеф Службе 
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активност 0002 градских општина - месне заједнице 0 

Програмска 
активност 

0602-
0004 

Функционисање лок самоуправе и градских 
општина- Општинско јавно правобранилаштво 

41.788.200 0 
41.788.20

0 
 

правобранил
ац 

Програмска 
активност 

0602-
0006 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина - информисање 

200.000 0 200.000  шеф Одсека 

Програмска 
активност 

0602-
0007 

Функц. локалне самоуправе и градских 
општина-Општинска  управа - канцеларија за 
младе 

195.000 0 195.000  координатор 

Програмска 
активност 

0602-
0009 

Функционис. локалне самоуправе и градских 
општина-Општинска  управа - правна помоћ 

3.499.900 0 3.499.900  
начелник 
одељења 

Пројекат 
0602-
1001 

Прослава Дана општине и општинске славе 
Покров пресвете Богородице 

200.000 0 200.000  
председник 

Скупш. 

Пројекат 
0602-
1002 

Текуће и капитално одржавање пословне 
зграде 

5.950.000 0 5.950.000  
начелник 
опш.Упр. 

Пројекат 
0602-
1003 

Набавка и одржавање опреме и набавка 
нематријалне имовине 

8.070.000 0 8.070.000  
начелник 
опш.Упр. 

Пројекат 
0602-
1004 

Финансирање рада матичне службе 0 0 0  шеф Службе 
  
  

У К У П Н О   
 П Р О Г Р А М И : 

  
632.461.00

0 
0 

632.461.0
00 

100,00
% 
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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 12. 
 
 У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. 
годину и пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је донео министар надлежан за 
послове финансија на основу одредбе члана 36а Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/2012,62/13,63/13-исправка и 
108/13), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној 
администрацији (''Службени гласник РС'', број 104/2009), број запослених код корисника 
буџета градске општине ( директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи 
максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: 
- на неодређено време 246 и 
- одређено време 14. 

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са 
Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, 
бр. 62/06,...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 
(„Службени гласник РС“, број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12). 
 У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из 
става 1. овог члана. 

Члан 13. 
 

 Председник градске општине је наредбодавац за извршење расхода и 
издатака распоређених овом Одлуком у Разделу 1,2,3 и 4 и одговоран је Скупштини 
градске општине за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених 
буџетских апропријација.  
 Председник градске општине може појединачним актом да пренесе овлашћење 
другом лицу да потписује налоге за трошење средстава буџета. 
 

Члан 14. 
 

Председник градске општине може донети одлуку о промени износа апропријације 
у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава уз одобрењe Одељења за буџет и 
финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.  

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, 
док се из осталих извора могу мењати без ограничења. 

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене 
приоритете унутар буџета, председник градске општине доноси одлуку да се износ 
апропријације који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се 
користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису 
предвиђена средства у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања средстава из става 4. овог члана не може бити већи 
од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и 
половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног 
Законом.  
 



137 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

Члан  15. 
 

У случају да се буџету градске општине из другог буџета (Републике, града 
Београда или друге локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна 
средства укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог 
акта отвара одговарајуће  апропријације за извршавање расхода по том основу. 

 
Члан 16. 

 
 Одељење за буџет и финансије обавезно је да прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише Веће градске општине, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1.овог члана Веће 
градске општине доставља извештаје Скупштини градске општине. 
 Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и 
образложење великих одступања. 

Члан 17. 
 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 
оствареним приходима и примањима буџета. 
 Ако се у току године приходи смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и 
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава. 
 

Члан 18. 
 

Председник градске општине може прописати услове, критеријуме и начин 
коришћења средстава од прихода које корисници буџетских средстава остваре својом 
активношћу, односно продајом робе и вршењем услуга. 

Председник градске општине, на предлог Одељења за буџет и финансије, може 
одлучити да део јавних средстава из става 1. овог члана, остварених у текућој години, 
односно неутршених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој 
години. 

 
Члан 19. 

 
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства 

распоређена овом одлуком за намене за које су им та средства одобрена. 
Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава 

буџета и из других извора, обавезни су да измирење тог расхода прво врше из прихода 
из тих других прихода. 

Члан 20. 
 
Корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или претежно 

финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2014. 
години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета. 
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Члан 21. 
 
 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене Одлуком. 
 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног 
уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 
 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити плаћене искључиво са 
Консолидованог рачуна трезора. 
 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање. 
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2014. години , а 
неизвршене у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2015. 
години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
 
        Члан 22. 
 

У буџетској 2015. години обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата 
јубиларних награда за директне и индиректне кориснике средстава буџета градске 
општине, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 
Новчана средства буџета Градске општине Нови Београд директних и 

индиректних корисника средстава буџета воде се и депонују на Консолидованом рачуну 
трезора. 

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора Градске општине 
Нови Београд, која преостану по извршењу обавеза буџета општине, осим прихода за 
које је у посебном закону, односно пропису општине утврђена намена која ограничава 
употребу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца. 
 

Члан 24. 
 

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач градска општина, 
дужни су да у периоду који почиње најкасније 15. дана по истеку рока из члана 31. 
Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“,бр. 46/06 ) а завршава се до 
30. новембра 2015. године, део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2014. 
годину, уплате у буџет Општине према динамици која ће бити одређена посебним 
актом. 

Управни и надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са ставом 1. овог 
члана. 

Члан 25. 
 

 Веће градске општине даје сагласност на годишњи програм пословања ЈП 
„Пословни простор“- општина Нови Београд, Центру за развој и локалну економију и 
Установу културе „Новобеоградска културна мрежа“, чији је оснивач Градска општина 
Нови Београд. 
 Финансијски план месне заједнице доноси Савет месне заједнице, а сагласност 
на финансијски план месне заједнице даје Веће градске општине. 
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Члан 26. 
 

 Одељење за буџет и финансије непосредно врши контролу законитости, 
рационалности и наменског коришћења средстава распоређених директним и 
индиректним корисницима буџета. 
 Ако се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и 
рационално Одељење за буџет и финансије неће извршити поднете налоге за плаћање.  
 Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет и финансије ставе 
на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о 
остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду. 
 

Члан 27. 
 
 Трансфери према индиректним корисницима буџетских средстава врше се са 
Раздела 1-Председник, Веће градске општине и Раздела 2 - Општинска управа као 
директних корисника буџетских средстава. 
 Трансфере између корисника буџетских средстава могу вршити индиректни 
корисници за средства остварена од додатних прихода у складу са законским 
прописима. 
 

Члан 28. 
 

 Одељење за буџет и финансије доставља Секретаријату за финансије града 
редовне месечне извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима за 2015. 
годину,  
 
 
односно тромесечне извештаје о извршењу обима средстава за капитална улагања и 
извршење наменских прихода буџeта. 
 

Члан 29. 
 

 Ако у току реализације средстава предвиђених овом одлуком, дође до измена у 
прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, Председник ће извршити одговарајуће измене ове Одлуке на предлог Одељења 
за буџет и финансије. 
 

Члан 30. 
 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци 
добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, обавезни су да поступе у 
складу са прописима који уређују јавне набавке. 
 План јавних набавки за 2015. годину саставни је део Одлуке о буџету Градске 
општине Нови Београд за 2015. годину. 
 

Члан 31. 
 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености  кретања у приходима и расходима буџета, Председник се може 
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ( „Службени гласник 
РС“, број 61/05, 107/09, 78/11) a уз добијену сагласност Градоначелника града Београда. 
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Члан 32. 
 

 Председник градске општине може обуставити привремено извршење појединих 
издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање. 
 

Члан 33. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Београда“, а примењиваће се од. 01.01.2015. године. 
  
 

* * * 

10.2. Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Нови  Београд за 
2015. годину 

 

Скупштина градске општине Нови Београд, на основу одредби члана 43. Закона о 
буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 
93/12,62/13,63/13-исправка,108/13 и 142/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” бр.129/07 и 83/14 – др. закон), члана 31. и члана 97. Статута 
града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 39/08, 06/10 и 23/13) и члана 
18.Статута градске општине Нови Београд (“Службени лист града Београда” бр.3/11 - 
пречишћен текст и бр.33/13), на седници одржаној дана 24. фебруара 2015. године,  д о 
н е л а  је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о буџету градске општине Нови Београд за 2015. годину („Службени 
лист града Београда“, бр 100/14) мења се члан 2. и гласи: 
 „Годишњи обим средстава у 2015.години за буџет градске општине Нови Београд 
износи 632.490.012 динара.“ 
 

Члан 2. 
 
 Члан 7 мења се и гласи: 
 „Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске општине Нови Београд за 
2015. годину састоје се од“: 

 у динарима 

  

A. Рашун прихпда и примаоа, расхпда и издатака   

1. Укупни прихпди и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине 632.490.012 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХПДИ 
у шему:  

    бучетска средства 632.490.012 

    сппствени прихпди  

    дпнације  

1.2. ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ  
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2. Укупни расхпди и издаци за набавку нефинансијске импвине 635.711.000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХПДИ 
у шему: 626.311.000 

   текући бучетски расхпди 626.311.000 

   расхпди из сппствених прихпда  

   дпнације  

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ 
у шему: 9.400.000 

   текући бучетски издаци 9.400.000 

   издаци из сппствених прихпда  

   дпнације   

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5) -3.220.988  

Издаци за набавку финансијске импвине   

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -3.220.988 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 3.220.988 

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

Примаоа пд задуживаоа   

Суфицит из претхпдних гпдина или неутрпщена средства из претхпдних гпдина 3.220.988 

Издаци за птплату главнице дуга   

Издаци за набавку финансијске импвине кпја није у циљу спрпвпђеоа јавних пплитика   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0 

 
Члан 3. 

 
 Члан 8. мења се и гласи: 
 „Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим износима“: 
 

    у динарима 

Ек. П Р И Х О Д И Буџет 2015. 

клас.     
      

71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

711111 Порез на зараде 263.884.045 

711147 Порез на земљиште  

713120 Порез на имовину 222.644.682 

713121 Порез на имовину од физичких лица  

713122 Порез на имовину од правних лица  

713311 Порез на наслеђе и поклон 12.736.246 

  СВЕГА  71 : 499.264.973 
      

73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 29.012 

 СВЕГА 73 : 29.012 
      

74 ДРУГИ ПРИХОДИ   

741151 Приход од камата  3.000.000 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране 69.000.000 

  тржишних организација у корист нивоа општине   

742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 48.185.249 

742251 Општинске административне таксе 2.500.000 
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Члан  4. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
„Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то“: 

 
 

        

Екпнпм 
класиф 

П П И С Средства бучета  
УКУПНП                                             

у динарима 

        

41 Расхпди за заппслене 310,607,341 310,607,341 

411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених 242,413,605 242,413,605 

412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 43,845,971 43,845,971 

413 Накнаде у натури 8,423,000 8,423,000 

414 Спцијална даваоа заппсленима 11,895,765 11,895,765 

415 Накнада трпщкпва за заппслене 764,000 764,000 

416 
Накнаде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

2,000,000 2,000,000 

417 Пдбпрнишки дпдатак 1,265,000 1,265,000 
      

42 Кприщћеое услуга и рпба 153,339,000 153,339,000 

421 Стални трпщкпви 56,660,000 56,660,000 

422 Трпщкпви путпваоа 520,000 520,000 

423 Услуге пп угпвпру 34,619,000 34,619,000 

424 Специјализпване услуге 240,000 240,000 

425 Текуће ппправке и пдржаваое 41,320,000 41,320,000 

426 Материјал 19,980,000 19,980,000 
      

46 Дпнације дптације и трансфери 37,806,659 37,806,659 

463 Трансфери псталим нивпима власти 6,000,000 6,000,000 

465 Дптације Републици пп закпну 31,806,659 31,806,659 
      

47 Спцијалнп псигураое и спцијална защтита 11,900,000 11,900,000 

472 Накнаде за спцијалну защтиту 11,900,000 11,900,000 
      

48 Остали расхпди 111,558,000 111,558,000 

481 Дптације невладиним прганизацијама 11,148,000 11,148,000 

482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 63,810,000 63,810,000 

483 Нпвшане казне и пенали 36,600,000 36,600,000 
      

499 Средства резерве 1,100,000 1,100,000 

742351 
Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, 
организације и службе 8.364.376 

743351 Приходи од новчаних казни 732.000 

743353 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 100.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.314.402 

  СВЕГА 74 : 133.196.027 
   

 УКУПНО БИЛАНСИРАНИ ПРИХОДИ ПО ОДЛУЦИ : 632.490.012 

 321121  Вишак прихода и примања – суфицит процена 3.220.988 
   

 УКУПНИ ПРИХОДИ : 635.711.000 
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49911 Стална резерва 100,000 100,000 

49912 Текућа резерва 1,000,000 1,000,000 
      

51 Оснпвна средства 9,400,000 9,400,000 

511 Зграде и грађевински пбјекти 4,100,000 4,100,000 

512 Мащине и ппрема 4,300,000 4,300,000 

515 Нематеријална импвина 1,000,000 1,000,000 
        

      

  У к у п н и   р  а с х п д и  : 635,711,000 635,711,000 
        

 
 
II  ПОСЕБНИ ДЕО 

Члан 5. 
 
 Укупна средства из буџета од  632.490.012  динара и 3.220.988 дин из других 
извора распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима и 
пројектима, и то: 
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Опис 
Средства 
из буџета 

Средств
а из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 
за 2015 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ        

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602-
0001 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
11
1 

  Извршни и законодавни органи    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.683.000  15.683.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.402.000  2.402.000 

    413  Накнаде у натури 288.800  288.800 

    414 
 

Социјална давања запосленима 
        

906.765       
 906.765 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000  50.000 

    421  Стални трошкови 1.400.000  1.400.000 

    422  Трошкови путовања 60.000  60.000 

    423  Услуге по уговору 1.650.000  1.650.000 

    424  Специјализоване услуге 60.000  60.000 

    465  Остале дотације и трансфери 1.985.820  1.985.820 

    481  Дотације невладиним организацијама 8.300.000  8.300.000 

    499111  Стална резерва  100.000  100.000 

    499121  Текућа резерва 1.000.000  1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     
0
1 

Приходи из буџета 33.886.385  33.886.385 
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      Функција 110: 33.886.385 0 33.886.385 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 33.886.385  33.886.385 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 33.886.385 0 33.886.385 

  
0602-
0001 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
16
0 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту - Изборна комисија 

   

    423  Услуге по уговору 60.000  60.000 

      Извори финансирања за функцију 160:    

     
0
1 

Приходи из буџета 60.000  60.000 

      Функција 160: 60.000 0 60.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 60.000  60.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 60.000 0 60.000 

          

      
Укупно извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 33.946.385  33.946.385 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 33.946.385 0 33.946.385 

      Извори финансирања за Раздео 1:    

     
0
1 

Приходи из буџета 33.946.385  33.946.385 

      Свега за Раздео 1: 33.946.385  33.946.385 

      Извори финансирања за Програм 15:    

     0 Приходи из буџета 33.946.385  33.946.385 
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1 

      Свега за Програм 15: 33.946.385  33.946.385 

          

2           ОПШТИНСКА УПРАВА       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602-
0001 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   

   
13
0 

  Опште јавне услуге    

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
158.192.90

5 
 

158.192.90
5 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 28.761.000  28.761.000 

    413  Накнаде у натури 6.039.100  6.039.100 

    414  Социјална давања  8.210.000  8.210.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 64.000  64.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 1.652.000  1.652.000 

    421  Стални трошкови 37.250.000  37.250.000 

    422  Трошкови путовања 60.000  60.000 

    423  Услуге по уговору 3.995.000  3.995.000 

    426  Материјал 16.560.000  16.560.000 

    465  Остале дотације и трансфери 23.126.000  23.126.000 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.060.000  2.060.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
285.970.00

5      
 

285.970.00
5      

      Функција 130: 
285.970.00

5 
 

285.970.00
5 

      
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
285.970.00

5 
 

285.970.00
5 

      Свега за Програмску активност 0602-0001: 285.970.00  285.970.00



147 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

5 5 

          

  
0602-
1002 

  
ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално одржавање 
пословне зграде 

   

   
13
0 

  Опште јавне услуге    

    425  Текуће поправке и одржавање 2.950.000  2.950.000 

    511  Зграде и грађевински објекти 3.000.000  3.000.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 5.950.000  5.950.000 

      Функција 130: 5.950.000  5.950.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1002:    

     
0
1 

Приходи из буџета 5.950.000  5.950.000 

      Свега за пројекат 0602-1002: 5.950.000  5.950.000 

          

  
0602-
1003 

  
ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и набавка 
нематријалне имовине 

   

   
13
0 

  Опште услуге    

    425  Текуће поправке и одржавање 3.070.000  3.070.000 

    512  Машине и опрема 4.000.000  4.000.000 

    515  Нематеријална имовина 1.000.000  1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 8.070.000  8.070.000 

      Функција 130: 8.070.000  8.070.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1003:    

     
0
1 

Приходи из буџета 8.070.000  8.070.000 

      Свега за пројекат 0602-1003: 8.070.000  8.070.000 
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0602-
1004 

  ПРОЈЕКАТ:Финансирање рада матичне службе    

   
13
0 

  Опште услуге    

    422  Трошкови путовања 250.000  250.000 

    423  Услуге по уговору 0  0 

    426  Материјал 0  0 

    512  Машине и опрема 0  0 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти 29.012  29.012 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 220.988 220.988 

      Функција 130: 29.012 220.988 250.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1004:    

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти 29.012  29.012 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 220.988 220.988 

      Свега за пројекат 0602-1004: 29.012 220.988 250.000 

          

  
0602-
0007 

  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Канцеларија за младе    

   
13
0 

  Опште јавне услуге    

    423  Услуге по уговору 125.000  125.000 

    426  Материјал 70.000  70.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 195.000  195.000 

      Функција 130: 195.000  195.000 
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Извори финансирања за програмску активност 
0602-0007: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 195.000  195.000 

      Свега за програмску активност 0602-0007: 195.000  195.000 

          

  
0602-
0009 

  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Правна помоћ    

   
13
0 

  Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.751.000  2.751.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 493.000  493.000 

    413  Накнаде у натури 117.900  117.900 

    414  Социјална давања запосленима-породиљска боловања 90.000  90.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 48.000  48.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 3.499.900  3.499.900 

      Функција 130: 3.499.900  3.499.900 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0009: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 3.499.900  3.499.900 

      Свега за програмску активност 0602-0009: 3.499.900  3.499.900 

          

      Укупно извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
303.684.90

5 
 

303.684.90
5 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти 29.012  29.012 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 220.988 220.988 

      Свега за функцију 130: 303.713.91 220.988 303.934.90
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7 5 

          

  
0602-
0001 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
62
0 

  Развој заједнице    

    423  Услуге по уговору - рушење и уклањање 1.000.000  1.000.000 

    425 
 

Текуће поправке и одржавање - паркови и фитнес 
центри на отвореном 

20.000.000  20.000.000 

      Извори финансирања за функцију 620:    

     
0
1 

Приходи из буџета 21.000.000  21.000.000 

      Функција 620: 21.000.000  21.000.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 21.000.000  21.000.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 21.000.000  21.000.000 

          

  
0602-
0006 

  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Информисање    

   
83
0 

  Услуге емитовања и штампања    

    423  Услуге по уговору 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 830:    

     
0
1 

Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Функција 830: 200.000 0 200.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0006: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Свега за програмску активност 0602-0006: 200.000 0 200.000 
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  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА    

  
0901-
0001 

  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи    

   
09
0 

  
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

   

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600.000  600.000 

      Извори финансирања за функцију 090:    

     
0
1 

Приходи из буџета 600.000  600.000 

      Функција 090: 600.000  600.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0901-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 600.000  600.000 

      Свега за програмску активност 0901-0001: 600.000  600.000 

          

  
0901-
1001 

  
ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и избеглим 
лицима 

   

   
09
0 

  
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

   

    481  Дотације невладиним организацијама 1.500.000  1.500.000 

      Извори финансирања за функцију 090:    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 

      Функција 090: 1.500.000  1.500.000 

      Извори финансирања за пројекат 0901-1001    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 

      Свега за пројекат 0901-1001 1.500.000  1.500.000 

          

      Укупно извори финансирања за функцију 090:    
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0
1 

Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000 

      Свега за функцију 090: 2.100.000  2.100.000 

          

          

  1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  
1301-
0002 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка 
школском,предшколском и рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури 

   

   
81
0 

  Услуге рекреације и спорта    

    423  Услуге по уговору 1.002.000  1.002.000 

      Извори финансирања за функцију 810:    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 

      Функција 810: 1.002.000  1.002.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1301-0002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 

      Свега за програмску активност 1301-0002: 1.002.000  1.002.000 

          

  
1301-
1001 

  ПРОЈЕКАТ: Школског спорта - СПОРТИШ    

   
81
0 

  Услуге рекреације и спорта    

    481  Дотације невладиним организацијама 398.000  398.000 

      Извори финансирања за функцију 810:    

     
0
1 

Приходи из буџета 398.000  398.000 

      Функција 810: 398.000  398.000 

      Извори финансирања за пројекат 1301-1001    
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0
1 

Приходи из буџета 398.000  398.000 

      Свега за пројекат 1301-1001 398.000  398.000 

      Укупно извори финансирања за функцију 810:    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.400.000  1.400.000 

      Свега за функцију 810: 1.400.000  1.400.000 

          

  1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  
1201-
1001 

  ПРОЈЕКАТ: Најлепши балкон    

   
82
0 

  Услуге културе    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Функција 820: 100.000  100.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-1001    

     
0
1 

Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Свега за пројекат 1201-1001 100.000  100.000 

          

  2002    ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  
2002-
1001 

  
ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју 

   

   
91
2 

  Основно образовање    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.500.000  7.500.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 7.500.000  7.500.000 
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      Функција 912: 7.500.000  7.500.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1001    

     
0
1 

Приходи из буџета 7.500.000  7.500.000 

      Свега за пројекат  2002-1001 7.500.000  7.500.000 

          

  
2002-
1002 

  
ПРОЈЕКАТ: Одржавање (осим капиталног) основних 
школа 

   

   
91
2 

  Основно образовање    

    463  Текући трансфери осталим нивоима власти 6.000.000  6.000.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 

      Функција 912: 6.000.000  6.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1002:    

     
0
1 

Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 

      Свега за пројекат 2002-1002: 6.000.000  6.000.000 

          

  
2002-
1003 

  ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика     

   
91
2 

  Основно образовање    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.600.000  3.600.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 

      Функција 912: 3.600.000  3.600.000 

          

      Извори финансирања за пројекат 2002-1003:    

     0 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 
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1 

      Свега за пројекат 2002-1003 3.600.000  3.600.000 

          

  
2002-
1006 

  ПРОЈЕКАТ: Читалачка значка    

   
91
2 

  Основно образовање    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Функција 912: 100.000  100.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1006:    

     
0
1 

Приходи из буџета 100.000  100.000 

      Свега за пројекат 2002-1006: 100.000  100.000 

          

      Укупно извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 17.200.000  17.200.000 

      Свега за функцију 912: 17.200.000  17.200.000 

          

  0701    ПРОГРАМ 7 : ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

  
0701-
1001 

  
ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја на подручју 
Н.Београда 

   

   
91
5 

  Специјално основно образовање    

    423 
 

Услуге по уговору-чланови савета на стручним 
семинарима 

450.000  450.000 

    426  Материјал-едукативни материјали за децу и младе 1.600.000  1.600.000 

    481  Дотације невладиним организацијама 950.000  950.000 

      Извори финансирања за функцију 915:    
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1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 
3.000.00

0 
3.000.000 

      Функција 915: 0 
3.000.00

0 
3.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-1001    

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 
3.000.00

0 
3.000.000 

      Свега за пројекат  0701-1001 0 
3.000.00

0 
3.000.000 

          

 2.1         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602-
0002 

  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Месне заједнице    

   
16
0 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту  

  

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.015.000  15.015.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.688.000  2.688.000 

    413  Накнаде у натури 786.000  786.000 

    414  Социјана давања запосленима 130.000  130.000 

    421  Стални трошкови 5.600.000  5.600.000 

    425  Текуће поправке и одржавање 4.400.000  4.400.000 

      Извори финансирања за функцију 160:    

     
0
1 

Приходи из буџета 28.619.000       28.619.000      

      Функција 160: 28.619.000  28.619.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 28.619.000  28.619.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0002: 28.619.000  28.619.000 
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      Извори финансирања за Главу 2.1:    

     
0
1 

Приходи из буџета 28.619.000  28.619.000 

      Свега за Главу 2.1: 28.619.000  28.619.000 

          

 2.2         ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602-
0001 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   

   
41
0 

  
Општи економски и комерцјални послови и послови по 
питању рада 

   

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21.118.700  21.118.700 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.798.700  3.798.700 

    414  Социјална давања запосленима 1.400.000  1.400.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 700.000  700.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 250.000  250.000 

    421  Стални трошкови 12.150.000  12.150.000 

    422  Трошкови путовања 150.000  150.000 

    423  Услуге по уговору 5.000.000  5.000.000 

    424  Специјализоване услуге 180.000  180.000 

    425  Текуће поправке и одржавање 10.900.000  10.900.000 

    426  Материјал 1.400.000  1.400.000 

    465  Дотације и трансфери по закону 2.768.600   

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 61.500.000  61.500.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 5.500.000  5.500.000 

    511  Зграде и грађевински објекти - пројектно планирање 1.100.000   

    512  Машине и опрема 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 410:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

      Функција 410: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 
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Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

          

      Извори финансирања за Главу 2.2:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

      Свега за Главу 2.2: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

          

 2.3         ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ       

  1501    ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

  
1501-
0005 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Финансијска подршка 
локалном економском развоју 

   

   
49
0 

  Економски послови некласификовани на другом месту    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11.881.000  11.881.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.485.271  2.485.271 

    413  Накнаде у натури 660.000  660.000 

    414  Социјална давања запосленима 609.000  609.000 

    421  Стални трошкови 100.000  100.000 

    423  Услуге по уговору 3.000.000  3.000.000 

    465  Остале дотације и трансфери 1.595.639  1.595.639 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200.000  200.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000  500.000 

          

      Извори финансирања за функцију 490:    

     
0
1 

Приходи из буџета 21.030.910  21.030.910 
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      Функција 490: 21.030.910  21.030.910 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1501-0005: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 21.030.910  21.030.910 

      Свега за програмску активност 1501-0005: 21.030.910  21.030.910 

          

  
1501-
1001 

  ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб    

   
49
0 

  Економски послови некласификовани на другом месту    

    423  Услуге по уговору 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 490:    

     
0
1 

Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Функција 490: 500.000  500.000 

      Извори финансирања за пројекат 1501-1001:    

     
0
1 

Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Свега за пројекат 1501-1001: 500.000  500.000 

          

      Извори финансирања за Главу 2.3:    

     
0
1 

Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910 

      Свега за Главу 2.3: 21.530.910  21.530.910 

          

  2.4         НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА       

  1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

  
1201-
0001 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалних установа културе 

   

   82   Услуге културе    
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0 

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.258.000  3.258.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 620.000  620.000 

    413  Накнаде у натури 160.000  160.000 

    421  Стални трошкови 160.000  160.000 

    423  Услуге по уговору 1.150.000  1.150.000 

    426  Материјал 0  0 

    465  Остале дотације и трансфери 429.700  429.700 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 5.777.700  5.777.700 

      Функција 820: 5.777.700  5.777.700 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 5.777.700  5.777.700 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 5.777.700  5.777.700 

          

  
1201-
1002 

                                                   
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолклора и размена 
ученика 

   

   
82
0 

  Услуге културе    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            423  Услуге по уговору 7.000.000  7.000.000 

    426  Материјал 100.000  100.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 7.100.000  7.100.000 

      Функција 820: 7.100.000  7.100.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-1002    

     
0
1 

Приходи из буџета 7.100.000  7.100.000 
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      Свега за пројекат 1201-1002 7.100.000  7.100.000 

          

  1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  
1301-
1002 

  
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски спортови 

   

   
82
0 

  Услуге културе    

    423  Услуге по уговору 4.097.000  4.097.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 4.097.000  4.097.000 

      Функција 820: 4.097.000  4.097.000 

      Извори финансирања за пројекат 1301-1002    

     
0
1 

Приходи из буџета 4.097.000  4.097.000 

      Свега за пројекат 1301-1002 4.097.000  4.097.000 

          

          

  2002    ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  
2002-
1007 

  
ПРОЈЕКАТ: Припремна настава,страни језици и 
школа рачунара 

   

   
82
0 

  Услуге културе    

    423  Услуге по уговору 3.950.000  3.950.000 

    426  Материјал 250.000  250.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 4.200.000  4.200.000 

      Функција 820: 4.200.000  4.200.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1007    

     
0
1 

Приходи из буџета 4.200.000  4.200.000 



162 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

      Свега за пројекат  2002-1007 4.200.000  4.200.000 

          

           Извори финансирања за функцију 820:    

          
0
1 

Приходи из буџета 21.274.700  21.274.700 

           Функција 820: 21.274.700  21.274.700 

           Извори финансирања за главу 2.4:    

          
0
1 

Приходи из буџета 21.174.700  21.174.700 

      Свега за главу 2.4: 21.174.700  21.174.700 

          

      Извори финансирања за Раздео 2:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
545.225.51

5 
 

545.225.51
5 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти 29.012  29.012 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 
3.220.98

8 
3.220.988 

      Свега за функцију 130: 
545.254.52

7 
3.220.98

8 
548.475.51

5 

          

      Извори финансирања за Програм 03:    

     
0
1 

Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910 

      Свега за Програм 03: 21.530.910  21.530.910 

      Извори финансирања за Програм 07:    

     
1
3 

Приходи из буџета 0 
3.000.00

0 
3.000.000 

      Свега за Програм 03: 0 
3.000.00

0 
3.000.000 

          

      Извори финансирања за Програм 09:    
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0
1 

Приходи из буџета 21.400.000  21.400.000 

      Свега за Програм 09: 21.400.000  21.400.000 

      Извори финансирања за Програм 11:    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000 

      Свега за Програм 11: 2.100.000  2.100.000 

      Извори финансирања за Програм 13:    

     
0
1 

Приходи из буџета 12.977.700  12.977.700 

      Свега за Програм 13: 12.977.700  12.977.700 

      Извори финансирања за Програм 14:    

     
0
1 

Приходи из буџета 5.497.000  5.497.000 

      Свега за Програм 14: 5.497.000  5.497.000 

      Извори финансирања за Програм 15:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
481.719.90

5 
 

481.719.90
5 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти 29.012  29.012 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 220.988 220.988 

      Свега за функцију 130: 
481.748.91

7 
220.988 

481.969.90
5 

          

3           СКУПШТИНА        

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602-
0001 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
11
1 

  Извршни и законодавни органи    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.602.000  6.602.000 
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    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.182.000  1.182.000 

    413  Накнаде у натури 157.000  157.000 

    414  Социјална давања запосленима 50.000  50.000 

    417  Посланички додатак 1.265.000  1.265.000 

    423  Услуге по уговору 1.180.000  1.180.000 

    465  Остале дотације и трансфери 864.900  864.900 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     
0
1 

Приходи из буџета 11.300.900  11.300.900 

      Функција 110: 11.300.900  11.300.900 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 11.300.900  11.300.900 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 11.300.900  11.300.900 

          

  
0602-
1001 

  
ПРОЈЕКАТ: Прослава Дана општине и општинске 
славе Покров пресвете Богородице 

   

   
11
1 

  Извршни и законодавни органи    

    423  Услуге по уговору 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     
0
1 

Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Функција 110: 200.000  200.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1001:    

     
0
1 

Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Свега за пројекат 0602-1001: 200.000  200.000 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    

     0 Приходи из буџета 11.500.900  11.500.900 
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1 

      Свега за Програм 15: 11.500.900  11.500.900 

      Извори финансирања за Раздео 3:    

     
0
1 

Приходи из буџета 11.500.900  11.500.900 

      Свега за Раздео 3: 11.500.900  11.500.900 

          

4           ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  
0602-
0004 

  
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско јавно 
правобранилаштво 

   

   
33
0 

  Судови    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.912.000  7.912.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.416.000  1.416.000 

    413  Накнаде у натури (маркице) 214.200  214.200 

    414  Социјална давања запосленима 500.000  500.000 

    423  Услуге по уговору-услуге вештачења 60.000  60.000 

    465  Остале дотације и трансфери - умањење зарада 10% 1.036.000  1.036.000 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000  50.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 30.600.000  30.600.000 

      Извори финансирања за функцију  110:    

     
0
1 

Приходи из буџета 41.788.200  41.788.200 

      Функција 110: 41.788.200 0 41.788.200 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0004: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 41.788.200  41.788.200 

      Свега за програмску активност 0602-0004: 41.788.200 0 41.788.200 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    
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0
1 

Приходи из буџета 41.788.200  41.788.200 

      Свега за Програм 15: 41.788.200 0 41.788.200 

      Извори финансирања за Раздео 4:    

     
0
1 

Приходи из буџета 41.788.200  41.788.200 

      Свега за Раздео 4: 41.788.200 0 41.788.200 

          

          

          

      Извори финасирања за разделе (I+II+III+IV):    

     
0
1 

Приходи из буџета 
632.461.00

0 
 

632.461.00
0 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти 29.012  29.012 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 
3.220.98

8 
3.220.988 

      Свега за разделе (I+II+III+IV): 
632.490.01

2 
3.220.98

8 
635.711.00

0 

          

          

      Извори финансирања за Програм 03:    

     
0
1 

Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910 

       Свега за Програм 03: 21.530.910 0 21.530.910 

          

      Извори финансирања за Програм 07:    

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 
3.000.00

0 
3.000.000 

  
 

    Свега за Програм 07: 0 
3.000.00

0 
3.000.000 
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       Извори финансирања за Програм 09:       

     
0
1 

Приходи из буџета 21.400.000   21.400.000 

       Свега за Програм 09: 21.400.000 0 21.400.000 

          

       Извори финансирања за Програм 11:       

     
0
1 

Приходи из буџета 2.100.000   2.100.000 

       Свега за Програм 11: 2.100.000 0 2.100.000 

          

       Извори финансирања за Програм 13:       

     
0
1 

Приходи из буџета 12.977.700   12.977.700 

       Свега за Програм 13: 12.977.700 0 12.977.700 

          

       Извори финансирања за Програм 14:       

     
0
1 

Приходи из буџета 5.497.000   5.497.000 

       Свега за Програм 14: 5.497.000 0 5.497.000 

          

       Извори финансирања за Програм 15:       

     
0
1 

Приходи из буџета 
568.955.39

0 
  

568.955.39
0 

     
0
7 

Трансфери од других нивоа власти 29.012  29.012 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  220.988 220.988 

       Свега за Програм 15: 
568.984.40

2 
220.988 

569.205.39
0 

          

       Свега за Програме (03+07+09+11+13+14+15): 
632.490.01

2 
 3.220.98

8 
635.711.00

0 



168 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

Члан 6. 
 Члан 11. Одлуке о буџету градске општине Нови Београд мења се и гласи: 
 „Средства буџета у износу од 632.490.012 дин и 3.220.988 дин из осталих извора (процењени суфицит) утврђена су и 
распоређена по програмској класификацији и то“: 

Програм/ 
Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Шиф
ра 

О П И С 

Средст
ва из 

буџета   
извор 

01 

Средс
тва из 
остал

их 
извор

а 

Укупна 
средства 

Учешће 
у 

буџету  
% 

Одговорно 
лице/орган 

за 
спровођење 
програма, 

ПА и 
пројекта 

                        

Програм 3 1501 Локални економски развој 
21.530.

910 
0 

21.530.91
0 

3,39% 
општинско 

веће 

Програмска 
активност 

1501-
0005 

Финансијска подршка локалном економском 
развоју 

21.030.
910 

0 
21.030.91

0 
 

директор 
ЦРЛЕ 

Пројекат 
1501-
1001 

Новобеоградски клуб 500.000 0 500.000  
директор 

ЦРЛЕ 
          

Програм 7 0701 Путна инфраструктура 0 
3.000.

000 
3.000.000 0,47% 

општинско 
веће 

Пројекат 
0701-
1001 

Безбедност саобраћаја на територији Н. 
Београда 

0 
3.000.

000 
3.000.000  

члан 
општин. 

већа 
        

Програм 9 2002 Основно образовање 
21.400.

000 
0 

21.400.00
0 

3,37% 
општинско 

веће 

Пројекат 
2002-
1001 

Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у 
развоју 

7.500.0
00 

0 7.500.000  
начелник 
одељења 

Пројекат 
2002-
1002 

Одржавање (осим капиталног) основних школа 
6.000.0

00 
0 6.000.000  

начелник 
одељења 

Пројекат 
2002-
1003 

Превоз деце и ученика  
3.600.0

00 
0 3.600.000  

начелник 
одељења 

Пројекат 
2002-
1006 

Читалачка значка 100.000 0 100.000  
начелник 
одељења 
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Пројекат 
2002-
1007 

Припремна настава,страни језици и школа 
рачунара 

4.200.0
00 

0 4.200.000  
директор 

НБКМ 
          

Програм 11 0901 Социјална и дечија заштита 
2.100.0

00 
0 2.100.000 0,33% 

општинско 
веће 

Програмска 
активност 

0901-
0001 

Социјалне помоћи - сахрањивања и новчане 
помоћи 

600.000 0 600.000  повереник 

Пројекат 
0901-
1001 

Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима у 
сарадњи са Комесаријатом 

1.500.0
00 

0 1.500.000  
заменик 

секретара 
          

Програм 13 1201 Развој културе 
12.977.

700 
0 

12.977.70
0 

2,04% 
општинско 

веће 

Програмска 
активност 

1201-
0001 

Функционисање локалних установа културе 
5.777.7

00 
0 5.777.700  директор 

Пројекат 
0901-
1001 

Најлепши балкон 100.000 0 100.000  
начелник 
одељења 

Пројекат 
0901-
1002 

Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолклора и 
размена ученика 

7.100.0
00 

0 7.100.000  директор 

          

Програм 14 1301 Развој спорта и омладине 
5.497.0

00 
0 5.497.000 0,86% 

општинско 
веће 

Програмска 
активност 

1301-
0002 

Подршка предшколском,школском и 
рекреативном спорту и масовној физичкој 
структури 

1.002.0
00 

0 1.002.000  
директор 

НБКМ 

Пројекат 
1301-
1001 

Школски спорт - СПОРТИШ 398.000 0 398.000  
помоћник 
председ. 

Пројекат 
1301-
1002 

Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски спортови 

4.097.0
00 

0 4.097.000  
директор 

НБКМ 
          

Програм 15 0602 Локална самоуправа 
568.984

.402 
220.9

88 
569.205.3

90 
89,54% 

председник 
го 

        

Програмска 0602- Функционисање локалне самоуправе и градских 60.000 0 60.000  начелник 
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активност 0001 општина - Изборна комисија опш.упр. 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина - Општинска управа 

285.970
.005 

0 
285.970.0

05 
 

начелник 
опш.упр. 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина - Општ. управа - развој заједнице 

21.000.
000 

0 
21.000.00

0 
 

општинско 
веће 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина - Пословни простор 

128.216
.000 

0 
128.216.0

00 
 

директор ЈП 
ПП 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина - Скупштина 

11.300.
900 

0 
11.300.90

0 
 

председник 
скупш 

Програмска 
активност 

0602-
0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина - месне заједнице 

28.619.
000 

0 
28.619.00

0 
 шеф службе 

Програмска 
активност 

0602-
0004 

Функционисање лок самоуправе и градских 
општина- Општинско јавно правобранилаштво 

41.788.
200 

0 
41.788.20

0 
 

правобранил
ац 

Програмска 
активност 

0602-
0006 

Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина – Општинска управа - информисање 

200.000 0 200.000  шеф одсека 

Програмска 
активност 

0602-
0007 

Функц. локалне самоуправе и градских општина-
Општинска  управа - канцеларија за младе 

195.000 0 195.000  координатор 

Програмска 
активност 

0602-
0009 

Функционис. локалне самоуправе и градских 
општина-Општинска  управа - правна помоћ 

3.499.9
00 

0 3.499.900  
начелник 
одељења 

Пројекат 
0602-
1001 

Прослава Дана општине и општинске славе 
Покров пресвете Богородице 

200.000 0 200.000  
председник 
скупштине 

Пројекат 
0602-
1002 

Текуће и капитално одржавање пословне зграде 
5.950.0

00 
0 5.950.000  

начелник 
опш.упр. 

Пројекат 
0602-
1003 

Набавка и одржавање опреме и набавка 
нематријалне имовине 

8.070.0
00 

0 8.070.000  
начелник 
опш.упр. 

Пројекат 
0602-
1004 

Финансирање рада матичне службе 29.012 
220.9

88 
250.000  шеф службе 

  
  

У К У П Н О   
 П Р О Г Р А М И : 

  
632.49

0.012 
3.220.9

88 
635.71
1.000 

100,0
0% 
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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7. 
 
 Мења се став 1 члана 27. и гласи: „Трансфери према индиректним корисницима 
буџетских средстава врше се са Раздела 2 - Општинска управа као директног корисника 
буџетских средстава“. 
 

Члан 8. 
 

 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Београда“, а примењиваће се од. 25.фебруара 2015. године. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
    Број: Х-020- 82; 24. фебруар 2015. године 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Живан  Обреновић, с. р. 

 
 

10.3. Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Нови  Београд 
за 2015. годину 

 
 
 Скупштина градске општине Нови Београд, на основу одредби члана 43. Закона о 

буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 
93/12,62/13,63/13-исправка,108/13 и 142/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” бр.129/07 и  83/14), члана 31. и члана 97. Статута града 
Београда (“Службени лист града Београда” бр.39/08, 06/10 и 23/13) и члана 18.Статута 
градске општине Нови Београд (“Службени лист града Београда” бр.3/11-пречишћен 
текст и бр.33/13), на седници одржаној дана 20. маја 2015. године,  д о н е л а   је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 
I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о буџету градске општине Нови Београд за 2015. годину („Службени 
лист града Београда“,бр 100/14) мења се члан 2. и гласи: 
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 „Годишњи обим средстава у 2015.години за буџет градске општине Нови Београд 
износи 639.610.353 динара.“ 
 

Члан 2. 
 
 Члан 7 мења се и гласи: 
 „Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске општине Нови Београд за 
2015. годину састоје се од“: 
 

 у динарима 

A. Рашун прихпда и примаоа, расхпда и издатака   

1. Укупни прихпди и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине 639.610.353 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХПДИ 
у шему:  

    бучетска средства 639.610.353 

    сппствени прихпди  

    дпнације  

1.2. ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ  

2. Укупни расхпди и издаци за набавку нефинансијске импвине 690.842.869 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХПДИ 
у шему: 658.309.117 

   текући бучетски расхпди 658.309.117 

   расхпди из сппствених прихпда  

   дпнације  

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ 
у шему: 32.533.752 

   текући бучетски издаци 32.533.752 

   издаци из сппствених прихпда  

   дпнације   

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5) -51.232.516  

Издаци за набавку финансијске импвине   

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -51.232.516 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 51.232.516 

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

Примаоа пд задуживаоа   

Суфицит из претхпдних гпдина или неутрпщена средства из претхпдних гпдина 51.232.516 

Издаци за птплату главнице дуга   

Издаци за набавку финансијске импвине кпја није у циљу спрпвпђеоа јавних 
пплитика   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0 

 
 

Члан 3. 
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 Члан 8. мења се и гласи: 
 „Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим износима“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан  4. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
„Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то“: 

 
 

        

Екпнпм 
класиф 

П П И С Средства бучета  
УКУПНП                                             

у динарима 

        

41 Расхпди за заппслене 310,607,341 310,607,341 

411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених 242,413,605 242,413,605 

412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 43,845,971 43,845,971 

    у динарима 

Ек. П Р И Х О Д И Буџет 2015. 

клас.     
      

71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

711111 Порез на зараде 263.884.045 

711147 Порез на земљиште  

713120 Порез на имовину 222.644.682 

713121 Порез на имовину од физичких лица  

713122 Порез на имовину од правних лица  

713311 Порез на наслеђе и поклон 12.736.246 

  СВЕГА  71 : 499.264.973 
      

73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 4.079.353 

733154 Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 3.070.000 

 СВЕГА 73 : 7.149.353 
      

74 ДРУГИ ПРИХОДИ   

741151 Приход од камата  3.000.000 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране 69.000.000 

  тржишних организација у корист нивоа општине   

742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 48.185.249 

742251 Општинске административне таксе 2.500.000 

742351 
Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, 
организације и службе 8.364.376 

743351 Приходи од новчаних казни 732.000 

743353 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 100.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.314.402 

  СВЕГА 74 : 133.196.027 
   

 УКУПНО БИЛАНСИРАНИ ПРИХОДИ ПО ОДЛУЦИ : 639.610.353 

 321121  Вишак прихода и примања – суфицит процена 51.232.516 
   

 УКУПНИ ПРИХОДИ : 690.842.869 
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413 Накнаде у натури 8,423,000 8,423,000 

414 Спцијална даваоа заппсленима 11,895,765 11,895,765 

415 Накнада трпщкпва за заппслене 764,000 764,000 

416 
Накнаде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

2,000,000 2,000,000 

417 Пдбпрнишки дпдатак 1,265,000 1,265,000 
      

42 Кприщћеое услуга и рпба 164,871,073 164,871,073 

421 Стални трпщкпви 57,500,000 57,500,000 

422 Трпщкпви путпваоа 524,771 524,771 

423 Услуге пп угпвпру 37,234,818 37,234,818 

424 Специјализпване услуге 240,000 240,000 

425 Текуће ппправке и пдржаваое 45,720,000 45,720,000 

426 Материјал 23,651,484 23,651,484 
      

46 Дпнације дптације и трансфери 43,306,659 43,306,659 

463 Трансфери псталим нивпима власти 11,500,000 11,500,000 

465 Дптације Републици пп закпну 31,806,659 31,806,659 
      

47 Спцијалнп псигураое и спцијална защтита 13,566,044 13,566,044 

472 Накнаде за спцијалну защтиту 13,566,044 13,566,044 
      

48 Остали расхпди 124,858,000 124,858,000 

481 Дптације невладиним прганизацијама 39,648,000 39,648,000 

482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 63,810,000 63,810,000 

483 Нпвшане казне и пенали 21,400,000 21,400,000 
      

499 Средства резерве 1,100,000 1,100,000 

49911 Стална резерва 100,000 100,000 

49912 Текућа резерва 1,000,000 1,000,000 
      

51 Оснпвна средства 32,533,752 32,533,752 

511 Зграде и грађевински пбјекти 23,349,752 23,349,752 

512 Мащине и ппрема 8,184,000 8,184,000 

515 Нематеријална импвина 1,000,000 1,000,000 
        

      

  У к у п н и   р  а с х п д и  : 690,842,869 690,842,869 
        

 
 
 
 
II  ПОСЕБНИ ДЕО 

Члан 5. 
 
 Укупна средства из буџета од  632.490.012  динара и 3.220.988 дин из других 
извора распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима и 
пројектима, и то: 
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Опис 
Средства 
из буџета 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 
за 2015 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

           

1           
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  

      

  0602    
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

   

   110   Опште јавне услуге    

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

15,683,000  15,683,000 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2,402,000  2,402,000 

    
41
3  

Накнаде у натури 288,800  288,800 

    
41
4  

Социјална давања запосленима 
         

906,765       
 906,765 

    
41
6  

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

50,000  50,000 

    
42
1  

Стални трошкови 1,400,000  1,400,000 

    
42
2  

Трошкови путовања 60,000  60,000 

    
42
3  

Услуге по уговору 
2,650,000  

2,650,000 

    
42
4  

Специјализоване услуге 
60,000  

60,000 

    
46
5  

Остале дотације и трансфери 
1,985,820  

1,985,820 

    
48
1  

Дотације невладиним 
организацијама 8,300,000 

30,000,00
0 

38,300,000 

    
49
91
11  

Стална резерва  
100,000  

100,000 

    
49
91
21  

Текућа резерва 
1,000,000  

1,000,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 110: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 34,886,385  34,886,385 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
30,000,00

0 
30,000,000 

      Функција 110: 34,886,385 
30,000,00

0 
64,886,385 
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Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 34,886,385  34,886,385 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

0 
30,000,00

0 
30,000,000 

      
Свега за програмску 
активност: 

34,886,385 
30,000,00

0 
64,886,385 

          

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

   

   160   
Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту - Изборна комисија 

   

    
42
3  

Услуге по уговору 
60,000  

60,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 160: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 60,000  60,000 

      Функција 160: 60,000 0 60,000 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 60,000  60,000 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

60,000 0 60,000 

          

      
Укупно извори финансирања 
за програмску активност 0602-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 34,946,385  34,946,385 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
30,000,00

0 
30,000,000 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

34,946,385 
30,000,00

0 
64,946,385 

          

      
Извори финансирања за 
Раздео 1: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 34,946,385  34,946,385 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
30,000,00

0 
30,000,000 

      Свега за Раздео 1: 34,946,385 
30,000,00

0 
64,946,385 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 15: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 34,946,385  34,946,385 

     1 Вишак прихода из ранијих  30,000,00 30,000,000 
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3 година 0 

      Свега за Програм 15: 34,946,385 
30,000,00

0 
64,946,385 

          

2           ОПШТИНСКА УПРАВА       

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 

   

   130   Опште јавне услуге    

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

158,192,90
5 

 
158,192,90

5 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

28,761,000  28,761,000 

    
41
3  

Накнаде у натури 6,039,100  6,039,100 

    
41
4  

Социјална давања  8,210,000  8,210,000 

    
41
5  

Накнаде трошкова за запослене 64,000  64,000 

    
41
6  

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1,652,000  1,652,000 

    
42
1  

Стални трошкови 37,590,000  37,590,000 

    
42
2  

Трошкови путовања 60,000  60,000 

    
42
3  

Услуге по уговору 
3,995,000 

 3,995,000 

    
42
6  

Материјал 15,917,979 1,320,680 17,238,659 

    
46
5  

Остале дотације и трансфери 23,126,000  23,126,000 

    
48
2  

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

2,060,000  2,060,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
285,667,98

4  
 

285,667,98
4  

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 1,320,680 1,320,680  

      Функција 130: 
285,667,98

4 
1,320,680 

286,988,66
4 

      
Извори финансирања за 
Програмску активност 0602-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
285,667,98

4 
 

285,667,98
4 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 1,320,680 1,320,680 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0001: 

285,667,98
4 

1,320,680 
286,988,66

4 

          

  0602-1002   
ПРОЈЕКАТ: Текуће и 
капитално одржавање 
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пословне зграде 

   130   Опште јавне услуге    

    
42
5  

Текуће поправке и одржавање 2,950,000  2,950,000 

    
51
1  

Зграде и грађевински објекти 3,218,021 
19,031,73

1 
22,249,752 

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 6,168,021  6,168,021 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 4,029,752 4,029,752 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
15,001,97

9 
15,001,979 

      Функција 130: 6,168,021 
19,031,73

1 
25,199,752 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0602-1002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 6,168,021  6,168,021 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 4,029,752 4,029,752 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
15,001,97

9 
15,001,979 

      Свега за пројекат 0602-1002: 6,168,021 
19,031,73

1 
25,199,752 

          

  0602-1003   
ПРОЈЕКАТ: Набавка и 
одржавање опреме и набавка 
нематријалне имовине 

   

   130   Опште услуге    

    
42
5  

Текуће поправке и одржавање 4,470,000  4,470,000 

    
51
2  

Машине и опрема 7,884,000  7,884,000 

    
51
5  

Нематеријална имовина 1,000,000  1,000,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 13,354,000  13,354,000 

      Функција 130: 13,354,000  13,354,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0602-1003: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 13,354,000  13,354,000 

      Свега за пројекат 0602-1003: 13,354,000  13,354,000 

          

          

  0602-1004   
ПРОЈЕКАТ:Финансирање 
рада матичне службе 

   

   130   Опште услуге    

    
42
2  

Трошкови путовања 0 254,771 254,771 

    42  Услуге по уговору 0 15,818 15,818 
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3 

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 49,601 49,601 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 220,988 220,988 

      Функција 130: 0  270,589 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0602-1004: 

   

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

0 49,601 49,601 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

0 220,988 220,988 

      Свега за пројекат 0602-1004: 0 270,589 270,589 

          

  0602-0007   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Канцеларија за 
младе 

   

   130   Опште јавне услуге    

    
42
3  

Услуге по уговору 125,000  125,000 

    
42
6  

Материјал 70,000  70,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 195,000  195,000 

      Функција 130: 195,000  195,000 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0007: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 195,000  195,000 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0007: 

195,000  195,000 

          

  0602-0009   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Правна помоћ 

   

   130   Опште јавне услуге    

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

2,751,000  2,751,000 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

493,000  493,000 

    
41
3  

Накнаде у натури 117,900  117,900 

    
41
4 

 

Социјална давања 
запосленима-породиљска 
боловања 

90,000  90,000 

    
41
6  

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

48,000  48,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 3,499,900  3,499,900 
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      Функција 130: 3,499,900  3,499,900 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0009: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 3,499,900  3,499,900 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0009: 

3,499,900  3,499,900 

          

      
Укупно извори финансирања 
за функцију 130: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
308,884,90

5 
 

308,884,90
5 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 4,079,353 4,079,353 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 
16,543,64

7 
16,543,647 

      Свега за функцију 130: 
308,884,90

5 
20,623,00

0 
329,507,90

5 

          

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

   

   620   Развој заједнице    

    
42
3  

Услуге по уговору - рушење и 
уклањање 

1,000,000 1,600,000 2,600,000 

    
42
5 

 

Текуће поправке и одржавање - 
паркови и фитнес центри на 
отвореном 

22,000,000  22,000,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 620: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 23,000,000  23,000,000 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 1,600,000 1,600,000 

      Функција 620: 23,000,000 1,600,000 24,600,000 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 23,000,000  23,000,000 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 1,600,000 1,600,000 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

23,000,000 1,600,000 24,600,000 

          

  0602-0006   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Информисање 

   

   830   
Услуге емитовања и 
штампања 

   

    
42
3  

Услуге по уговору 200,000  200,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 830: 

   

     0 Приходи из буџета 200,000  200,000 
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1 

      Функција 830: 200,000 0 200,000 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0006: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 200,000  200,000 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0006: 

200,000 0 200,000 

          

  0901    
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА    

  0901-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Социјалне помоћи 

   

   090   
Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

   

    
47
2 

 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

600,000 166,044 766,044 

      
Извори финансирања за 
функцију 090: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 600,000  600,000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 100,000 100,000 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 66,044 66,044 

      Функција 090: 600,000 166,044 766,044 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 600,000  600,000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 100,000 100,000 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 66,044 66,044 

      
Свега за програмску 
активнност 0901-0001: 

600,000 166,044 766,044 

          

  0901-1001   
ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно 
расељеним и избеглим 
лицима 

   

   090   
Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

   

    
42
6 

 Материјал за расељена лица  2,992,825 2,992,825 

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

1,500,000  1,500,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 090: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 1,500,000  1,500,000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 2,970,000 2,970,000 
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1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 22,825 22,825 

      Функција 090: 1,500,000 2,992,825 4,492,825 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0901-1001 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 1,500,000  1,500,000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 2,970,000 2,970,000 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 22,825 22,825 

      Свега за пројекат 0901-1001: 1,500,000 2,992,825 4,492,825 

          

      
Укупно извори финансирања 
за функцију 090: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 3,070,000 3,070,000 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 

 88,869 88,869 

      Свега за функцију 090: 2,100,000 3,158,869 5,258,869 

          

  1301    
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-0002   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Подршка школском, 
предшколском и 
рекреативном спорту и 
масовној физичкој култури 

   

   810   Услуге рекреације и спорта    

    
42
3 

 Услуге по уговору 1,002,000  1,002,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 810: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 1,002,000  1,002,000 

      Функција 810: 1,002,000  1,002,000 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 1301-
0002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 1,002,000  1,002,000 

      
Свега за програмску 
активност 1301-0002: 

1,002,000  1,002,000 

          

  1301-1001   
ПРОЈЕКАТ: Школског спорта - 
СПОРТИШ 

   

   810   Услуге рекреације и спорта    

    
48
1  

Дотације невладиним 
организацијама 

398,000  398,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 810: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 398,000  398,000 
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      Функција 810: 398,000  398,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 1301-1001 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 398,000  398,000 

      Свега за пројекат 1301-1001 398,000  398,000 

      
Укупно извори финансирања 
за функцију 810: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 1,400,000  1,400,000 

      Свега за функцију 810: 1,400,000  1,400,000 

                    

  1201    
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ   

 

  1201-1001   ПРОЈЕКАТ: Најлепши балкон    

   820   Услуге културе    

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 100,000  100,000 

      Функција 820: 100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 1201-1001 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 100,000  100,000 

      Свега за пројекат 1201-1001 100,000  100,000 

          

  2002    
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  2002-1001   
ПРОЈЕКАТ: Смештај и 
исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју 

   

   912   Основно образовање    

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

7,500,000  7,500,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 7,500,000  7,500,000 

      Функција 912: 7,500,000  7,500,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2002-1001 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 7,500,000  7,500,000 

      Свега за пројекат  2002-1001 7,500,000  7,500,000 

          

  2002-1002   
ПРОЈЕКАТ: Одржавање (осим 
капиталног) основних школа 

   

   912   Основно образовање    

    
46
3  

Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

11,500,000  11,500,000 

      Извори финансирања за    
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функцију 912: 

     
0
1 

Приходи из буџета 11,500,000  11,500,000 

      Функција 912: 11,500,000  11,500,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2002-1002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 11,500,000  11,500,000 

      Свега за пројекат 2002-1002: 11,500,000  11,500,000 

          

  2002-1003   
ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и 
ученика  

   

   912   Основно образовање    

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

3,600,000  3,600,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 3,600,000  3,600,000 

      Функција 912: 3,600,000  3,600,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2002-1003: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 3,600,000  3,600,000 

      Свега за пројекат 2002-1003 3,600,000  3,600,000 

          

  2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Читалачка значка    

   912   Основно образовање    

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 

100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 100,000  100,000 

      Функција 912: 100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2002-1006: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 100,000  100,000 

      Свега за пројекат 2002-1006: 100,000  100,000 

          

      
Укупно извори финансирања 
за функцију 912: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 22,700,000  22,700,000 

      Свега за функцију 912: 22,700,000  22,700,000 

          

  0701    
ПРОГРАМ 7 : ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

   

  0701-1001   
ПРОЈЕКАТ: Безбедност 
саобраћаја на подручју Новог 
Београда 

   

   915   
Специјално основно 
образовање 
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42
3 

 
Услуге по уговору - чланови 
савета на стручним семинарима 

 450,000 450,000 

    
42
6 

 
Материјал-едукативни 
материјал за децу и младе 

 1,600,000 1,600,000 

    
48
1 

 
Дотације невладиним 
организацијама 

 950,000 950,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 915: 

   

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

0 3,000,000 3,000,000 

      Функција 915: 0 3,000,000 3,000,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0701-1001: 

   

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

0 3,000,000 3,000,000 

      Свега за пројекат 0701-1001: 0 3,000,000 3,000,000 

          

          

 2.1         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   

  0602-0002   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Месне заједнице 

   

   160   
Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту  

  

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

15,015,000  15,015,000 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2,688,000  2,688,000 

    
41
3  

Накнаде у натури 786,000  786,000 

    
41
4  

Социјана давања запосленима 130,000  130,000 

    
42
1  

Стални трошкови 6,100,000  6,100,000 

    
42
5  

Текуће поправке и одржавање 5,400,000  5,400,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 160: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 30,119,000   30,119,000  

      Функција 160: 30,119,000  30,119,000 

      
Извори финансирања за 
Програмску активност 0602-
0002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 30,119,000  30,119,000 

      
Свега за Програмску 
активност 0602-0002: 

30,119,000  30,119,000 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 2.1: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 30,119,000  30,119,000 

      Свега за Главу 2.1: 30,119,000  30,119,000 
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 2.2         ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР       

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 

   

   410   
Општи економски и 
комерцјални послови и послови 
по питању рада 

   

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

21,118,700  21,118,700 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3,798,700  3,798,700 

    
41
4  

Социјална давања запосленима 1,400,000  1,400,000 

    
41
5  

Накнаде трошкова за запослене 700,000  700,000 

    
41
6  

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

250,000  250,000 

    
42
1  

Стални трошкови 12,150,000  12,150,000 

    
42
2  

Трошкови путовања 150,000  150,000 

    
42
3  

Услуге по уговору 5,000,000  5,000,000 

    
42
4  

Специјализоване услуге 180,000  180,000 

    
42
5  

Текуће поправке и одржавање 10,900,000  10,900,000 

    
42
6  

Материјал 1,400,000  1,400,000 

    
46
5  

Дотације и трансфери по закону 2,768,600   

    
48
2  

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

61,500,000  61,500,000 

    
48
3  

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

5,500,000  5,500,000 

    
51
1  

Зграде и грађевински објекти - 
пројектно планирање 

1,100,000   

    
51
2  

Машине и опрема 300,000  300,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 410: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
128,216,00

0 
 

128,216,00
0 

      Функција 410: 
128,216,00

0 
 

128,216,00
0 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
128,216,00

0 
 

128,216,00
0 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

128,216,00
0 

 
128,216,00

0 
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Извори финансирања за 
Главу 2.2: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
128,216,00

0 
 

128,216,00
0 

      Свега за Главу 2.2: 
128,216,00

0 
 

128,216,00
0 

          

 2.3         
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ 
ЕКОНОМИЈЕ 

      

  1501    
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   

  1501-0005   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Финансијска подршка 
локалном економском развоју 

   

   490   
Економски послови 
некласификовани на другом 
месту 

   

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

11,881,000  11,881,000 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2,485,271  2,485,271 

    
41
3  

Накнаде у натури 660,000  660,000 

    
41
4  

Социјална давања запосленима 609,000  609,000 

    
42
1  

Стални трошкови 100,000  100,000 

    
42
3  

Услуге по уговору 3,000,000  3,000,000 

    
46
5  

Остале дотације и трансфери 1,595,639  1,595,639 

    
48
2  

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

200,000  200,000 

    
48
3  

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

500,000  500,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 490: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 21,030,910  21,030,910 

      Функција 490: 21,030,910  21,030,910 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 1501-
0005: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 21,030,910  21,030,910 

      
Свега за програмску 
активност 1501-0005: 

21,030,910  21,030,910 

          

  1501-1001   
ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски 
клуб 

   

   490   
Економски послови 
некласификовани на другом 
месту 

   

    
42
3  

Услуге по уговору 500,000  500,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 490: 
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0
1 

Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Функција 490: 500,000  500,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 1501-1001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 500,000  500,000 

      Свега за пројекат 1501-1001: 500,000  500,000 

          

      
Извори финансирања за 
Главу 2.3: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 21,530,910  21,530,910 

      Свега за Главу 2.3: 21,530,910  21,530,910 

          

  2.4         
НОВОБЕОГРАДСКА 
КУЛТУРНА МРЕЖА 

      

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРА 

      

  1201-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалних 
установа културе 

   

   820   Услуге културе    

    
41
1 

 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

3,258,000  3,258,000 

    
41
2 

 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

620,000  620,000 

    
41
3 

 Накнаде у натури 160,000  160,000 

    
42
1 

 Стални трошкови 160,000  160,000 

    
42
3 

 Услуге по уговору 3,947,000  3,947,000 

    
42
6 

 Материјал 0  0 

    
46
5 

 Остале дотације и трансфери 429,700  429,700 

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 8,574,700  8,574,700 

      Функција 820: 8,574,700  8,574,700 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 1201-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 8,574,700  8,574,700 

      
Свега за програмску 
активност 1201-0001: 

8,574,700  8,574,700 

          

  1201-1002                                                    
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,
фолклора и размена ученика 

   

   820   Услуге културе    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            42  Услуге по уговору 7,000,000  7,000,000 
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3 

    
42
6 

 Материјал 100,000  100,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 7,100,000  7,100,000 

      Функција 820: 7,100,000  7,100,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 1201-1002 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 7,100,000  7,100,000 

      Свега за пројекат 1201-1002 7,100,000  7,100,000 

          

  1301    
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  1301-1002   
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,т
имски спортови 

   

   820   Услуге културе    

    
42
3  

Услуге по уговору 2,800,000  2,800,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

      Функција 820: 2,800,000  2,800,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 1301-1002 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 2,800,000  2,800,000 

      Свега за пројекат 1301-1002 2,800,000  2,800,000 

          

  2002    
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  2002-1007   
ПРОЈЕКАТ: Припремна 
настава,страни језици и 
школа рачунара 

   

   820   Услуге културе    

    
42
3  

Услуге по уговору 2,450,000  2,450,000 

    
42
6 

 Материјал 250,000  250,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 2,700,000  2,700,000 

      Функција 820: 2,700,000  2,700,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 2002-1007 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 2,700,000  2,700,000 

      Свега за пројекат  2002-1007 2,700,000  2,700,000 

                    

           Извори финансирања за    
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функцију 820: 

          
0
1 

Приходи из буџета 21,274,700  21,274,700 

           Функција 820: 21,274,700  21,274,700 

           
Извори финансирања за 
главу 2.4: 

   

          
0
1 

Приходи из буџета 21,174,700  21,174,700 

      Свега за главу 1.1: 21,174,700  21,174,700 

          

      
Извори финансирања за 
Раздео 2: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
559,425,51

5 
 

559,425,51
5 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 7,149,353 7,149,353 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
21,232,51

6 
21,232,516 

      Свега за Раздео 2: 
559,425,51

5 
28,381,86

9 
587,807,38

4 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 03: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 21,530,910  21,530,910 

      Свега за Програм 03: 21,530,910  21,530,910 

      
Извори финансирања за 
Програм 07: 

   

     
1
3 

Приходи из буџета  3,000,000 3,000,000 

      Свега за Програм 07: 0 3,000,000 3,000,000 

      
Извори финансирања за 
Програм 09: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 25,400,000  25,400,000 

      Свега за Програм 09: 25,400,000  25,400,000 

      
Извори финансирања за 
Програм 11: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 2,100,000  2,100,000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 3,070,000 3,070,000 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 88,869 88,869 

      Свега за Програм 11: 2,100,000 3,158,869 5,258,869 

     
 

Извори финансирања за 
Програм 13: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 15,774,700  15,774,700 

      Свега за Програм 13: 15,774,700  15,774,700 

     
 

Извори финансирања за 
Програм 14: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 4,200,000  4,200,000 

      Свега за Програм 14: 4,200,000  4,200,000 
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Извори финансирања за 
Програм 15: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
467,419,90

5 
 

467,419,90
5 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 4,079,353 4,079,353 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
16,543,64

7 
16,543,647 

     
 Свега за Програм 15: 

467,419,90
5 

20,623,00
0 

488,042,90
5 

          
3           СКУПШТИНА        

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина 

   

   110   Опште јавне услуге    

    
41
1 

 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

6,602,000  6,602,000 

    
41
2 

 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,182,000  1,182,000 

    
41
3 

 Накнаде у натури 157,000  157,000 

    
41
4 

 Социјална давања запосленима 50,000  50,000 

    
41
7 

 Посланички додатак 1,265,000  1,265,000 

    
42
3 

 Услуге по уговору 1,180,000  1,180,000 

    
46
5 

 Остале дотације и трансфери 864,900  864,900 

      
Извори финансирања за 
функцију 110: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 11,300,900  11,300,900 

      Функција 110: 11,300,900  11,300,900 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 11,300,900  11,300,900 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

11,300,900  11,300,900 

          

  0602-1001   
ПРОЈЕКАТ: Прослава Дана 
општине и општинске славе 
Покров пресвете Богородице 

   

   110   Опште јавне услуге    

    
42
3  

Услуге по уговору 
200,000  200,000 

      
Извори финансирања за 
функцију 110: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 200,000  200,000 
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      Функција 110: 200,000  200,000 

      
Извори финансирања за 
пројекат 0602-1001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 200,000  200,000 

      Свега за пројекат 0602-1001: 200,000  200,000 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 15: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 11,500,900  11,500,900 

      Свега за Програм 15: 11,500,900  11,500,900 

      
Извори финансирања за 
Раздео 3: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 11,500,900  11,500,900 

      Свега за Раздео 3: 11,500,900  11,500,900 

          

4           
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

      

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   

  0602-0004   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Општинско јавно 
правобранилаштво 

   

   110   Опште јавне услуге    

    
41
1 

 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

7,912,000  7,912,000 

    
41
2 

 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,416,000  1,416,000 

    
41
3 

 Накнаде у натури (маркице) 214,200  214,200 

    
41
4 

 Социјална давања запосленима 500,000  500,000 

    
42
3 

 
Услуге по уговору-услуге 
вештачења 

60,000  60,000 

    
46
5 

 
Остале дотације и трансфери - 
умањење зарада 10% 

1,036,000  1,036,000 

    
48
2 

 
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

50,000  50,000 

    
48
3 

 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

15,400,000  15,400,000 

      
Извори финансирања за 
функцију  110: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 26,588,200  26,588,200 

      Функција 110: 26,588,200 0 26,588,200 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0004: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 26,588,200  26,588,200 

      
Свега за програмску 
активност 0602-0004: 

26,588,200 0 26,588,200 
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Извори финансирања за 
Програм 15: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 26,588,200  26,588,200 

      Свега за Програм 15: 26,588,200 0 26,588,200 

      
Извори финансирања за 
Раздео 4: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 26,588,200  26,588,200 

      Свега за Раздео 4: 26,588,200 0 26,588,200 

          

      
Извори финасирања за 
разделе (I+II+III+IV): 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
632,461,00

0 
 

632,461,00
0 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

 7,149,353 7,149,353 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
51,232,51

6 
51,232,516 

      Свега за разделе (I+II+III+IV): 
632,461,00

0 
58,381,86

9 
690,842,86

9 

          

      
Извори финансирања за 
Програм 03: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 21,530,910  21,530,910 

      Свега за Програм 03: 21,530,910 0 21,530,910 

      
Извори финансирања за 
Програм 07: 

      

     
1
3 

Приходи из буџета   3,000,000 3,000,000 

      Свега за Програм 07: 0 3,000,000 3,000,000 

  
   

 
Извори финансирања за 
Програм 09: 

      

     
0
1 

Приходи из буџета 25,400,000   25,400,000 

      Свега за Програм 09: 25,400,000 0 25,400,000 

  
   

 
Извори финансирања за 
Програм 11: 

      

     
0
1 

Приходи из буџета 2,100,000   2,100,000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти 

  3,070,000 3,070,000 

  
   

1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

  88,869 88,869 

      Свега за Програм 11: 2,100,000 3,158,869 5,258,869 

      
Извори финансирања за 
Програм 13: 

      

  
   

0
1 

Приходи из буџета 15,774,700   15,774,700 

      Свега за Програм 13: 15,774,700 0 15,774,700 

      
Извори финансирања за 
Програм 14: 

      

     
0
1 

Приходи из буџета 4,200,000   4,200,000 
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      Свега за Програм 14: 4,200,000   4,200,000 

      
Извори финансирања за 
Програм 15: 

      

     
0
1 

Приходи из буџета 
540,455,39

0 
  

540,455,39
0 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа 
власти  

4,079,353 4,079,353 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих 
година 

 
46,543,64

7 
46,543,647 

      Свега за Програм 15: 
540,455,39

0 
50,623,00

0 
591,078,39

0 

          

 
 

Члан 6. 
 
 Члан 11. Одлуке о буџету градске општине Нови Београд мења се и гласи: 
 „Средства буџета у износу од 632.490.012 дин и 3.220.988 дин из осталих извора 
(процењени суфицит) утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то“: 
 

                    

Програм/Програ
мска 

активност/Проје
кат 

Шифр
а 

О П И С 
Средства 
из буџета   
извор 01 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна 
средства 

                    

           

Програм 3 1501 Локални економски развој 21,530,910 0 21,530,910 

Програмска 
активност 

1501-
0005 

Финансијска подршка локалном 
економском развоју 

21,030,910 0 21,030,910 

Пројекат 
1501-
1001 

Новобеоградски клуб 500,000 0 500,000 
       

Програм 7 0701 Путна инфраструктура 0 3,000,000 3,000,000 

Пројекат 
0701-
1001 

Безбедност саобраћаја на територији 
Новог Београда 

0 3,000,000 3,000,000 
       

Програм 9 2002 Основно образовање 25,400,000 0 25,400,000 

Пројекат 
2002-
1001 

Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју 

7,500,000 0 7,500,000 

Пројекат 
2002-
1002 

Одржавање (осим капиталног) 
основних школа 

11,500,000 0 11,500,000 

Пројекат 
2002-
1003 

Превоз деце и ученика  3,600,000 0 3,600,000 

Пројекат 
2002-
1006 

Читалачка значка 100,000 0 100,000 

Пројекат 
2002-
1007 

Припремна настава,страни језици и 
школа рачунара 

2,700,000 0 2,700,000 
        

Програм 11 0901 Социјална и дечија заштита 2,100,000 3,158,869 5,258,869 
Програмска 
активност 

0901-
0001 

Социјалне помоћи - сахрањивања и 
новчане помоћи 

600,000 166,044 766,044 

Пројекат 
0901-
1001 

Помоћ интерно расељеним и 
избеглим лицима у сарадњи са 
Комесаријатом 

1,500,000 2,992,825 4,492,825 
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Програм 13 1201 Развој културе 15,774,700 0 15,774,700 

Програмска 
активност 

1201-
0001 

Функционисање локалних установа 
културе 

8,574,700 0 8,574,700 

Пројекат 
0901-
1001 

Најлепши балкон 100,000 0 100,000 

Пројекат 
0901-
1002 

Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолкло
ра и размена ученика 

7,100,000 0 7,100,000 

           

Програм 14 1301 Развој спорта и омладине 4,200,000 0 4,200,000 

Програмска 
активност 

1301-
0002 

Подршка предшколском,школском и 
рекреативном спорту и масовној 
физичкој структури 

1,002,000 0 1,002,000 

Пројекат 
1201-
1001 

Школски спорт - СПОРТИШ 398,000 0 398,000 

Пројекат 
1201-
1002 

Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски 
спортови 

2,800,000 0 2,800,000 

           

Програм 15 0602 Локална самоуправа 
563,455,39

0 
52,223,00

0 
615,678,39

0 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Председник, 
Општинско Веће 

34,886,385 
30,000,00

0 
64,886,385 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Изборна 
комисија 

60,000 0 60,000 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Општинска 
управа 

285,667,98
4 

1,320,680 
286,988,66

4 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Општ. управа - 
развој заједнице 

23,000,000 1,600,000 24,600,000 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Пословни 
простор 

128,216,00
0 

0 
128,216,00

0 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Скупштина 

11,300,900 0 11,300,900 

Програмска 
активност 

0602-
0002 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - месне заједнице 

30,119,000 0 30,119,000 

Програмска 
активност 

0602-
0004 

Функционисање лок самоуправе и 
градских општина- Општинско јавно 
правобранилаштво 

26,588,200 0 26,588,200 

Програмска 
активност 

0602-
0006 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - информисање 

200,000 0 200,000 

Програмска 
активност 

0602-
0007 

Функц. локалне самоуправе и 
градских општина-Општинска  управа 
- канцеларија за младе 

195,000 0 195,000 

Програмска 
активност 

0602-
0009 

Функционис. локалне самоуправе и 
градских општина-Општинска  управа 
- правна помоћ 

3,499,900 0 3,499,900 

Пројекат 
0602-
1001 

Прослава Дана општине и општинске 
славе Покров пресвете Богородице 

200,000 0 200,000 

Пројекат 
0602-
1002 

Текуће и капитално одржавање 
пословне зграде 

6,168,021 
19,031,73

1 
25,199,752 

Пројекат 0602- Набавка и одржавање опреме и 13,354,000 0 13,354,000 
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1003 набавка нематријалне имовине 

Пројекат 
0602-
1004 

Финансирање рада матичне службе 0 270,589   
           

У К У П Н О   
 П Р О Г Р А М И : 

  
632,461,00

0 
58,381,86

9 
690,842,86

9 

 
 
 
 
 
III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 7. 
 
 Мења се став 1 члана 27. и гласи: „Трансфери према индиректним корисницима 
буџетских средстава врше се са Раздела 2 - Општинска управа као директног корисника 
буџетских средстава“. 
 

Члан 8. 
 

 
 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у „Службеном 
листу града Београда”. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-   ; 20.05.2015. године 

 
 

 
              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

              Живан  Обреновић, с. р. 
 
 
 

 
10.4. Одлука о трећем ребалансу буџета градске општине Нови  Београд 

за 2015. годину 
 
Скупштина градске општине Нови Београд, на основу одредби члана 43. Закона о 

буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 
93/12,62/13,63/13-исправка,108/13 и 142/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС” бр.129/07 и 83/14), члана 31. и члана 97. Статута града 
Београда (“Службени лист града Београда” бр.39/08, 06/10 и 23/13) и члана 18. Статута 
градске општине Нови Београд-пречишћен текст (“Службени лист града Београда” 
бр.3/11- пречишћен текст и бр. 33/13), на седници одржаној дана 28. септембра 2015. 
године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У 
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о буџету градске општине Нови Београд за 2015. годину („Службени 
лист града Београда“,бр 100/14) мења се члан 2. и гласи: 
 „Годишњи обим средстава у 2015.години за буџет градске општине Нови Београд 
износи 656.543.146 динара.“ 
 

Члан 2. 
 
 Члан 7 мења се и гласи: 
 „Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске општине Нови Београд за 
2015. годину састоје се од“: 

 у динарима 

A. Рашун прихпда и примаоа, расхпда и издатака   

1. Укупни прихпди и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине 656.543.146 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХПДИ 
у шему:  

    бучетска средства 656.543.146 

    сппствени прихпди  

    дпнације  

1.2. ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ  

2. Укупни расхпди и издаци за набавку нефинансијске импвине 707.775.662 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХПДИ 
у шему: 685.755.405 

   текући бучетски расхпди 685.755.405 

   расхпди из сппствених прихпда  

   дпнације  

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ 
у шему: 22.020.257 

   текући бучетски издаци 22.020.257 

   издаци из сппствених прихпда  

   дпнације   

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5) -51.232.516  

Издаци за набавку финансијске импвине   

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -51.232.516 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 51.232.516 

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

Примаоа пд задуживаоа   

Суфицит из претхпдних гпдина или неутрпщена средства из претхпдних гпдина 51.232.516 

Издаци за птплату главнице дуга   

Издаци за набавку финансијске импвине кпја није у циљу спрпвпђеоа јавних 
пплитика   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0 
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Члан 3. 

 
 Члан 8. мења се и гласи: 
 „Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим износима“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан  4. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
„Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то“: 

 
 

        

Екпнпм 
класиф 

П П И С Средства бучета  
УКУПНП                                             

у динарима 

        

41 Расхпди за заппслене 308,344,985 308,344,985 

411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених 242,640,121 242,640,121 

    у динарима 

Ек. П Р И Х О Д И Буџет 2015. 

клас.     
      

71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

711111 Порез на зараде 263.884.045 

711147 Порез на земљиште  

713120 Порез на имовину 222.644.682 

713121 Порез на имовину од физичких лица  

713122 Порез на имовину од правних лица  

713311 Порез на наслеђе и поклон 12.736.246 

  СВЕГА  71 : 499.264.973 
      

73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

733152 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 342.000 

733154 Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 13.600.000 

733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 5.818.860 

733253 Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 4.321.286 

 СВЕГА 73 : 24.082.146 
      

74 ДРУГИ ПРИХОДИ   

741151 Приход од камата  3.000.000 

742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране 69.000.000 

  тржишних организација у корист нивоа општине   

742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 48.185.249 

742251 Општинске административне таксе 2.500.000 

742351 
Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, 
организације и службе 8.364.376 

743351 Приходи од новчаних казни 732.000 

743353 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 100.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.314.402 

  СВЕГА 74 : 133.196.027 
   

 УКУПНО БИЛАНСИРАНИ ПРИХОДИ ПО ОДЛУЦИ : 656.543.146 

 321121  Вишак прихода и примања – суфицит процена 51.232.516 
   

 УКУПНИ ПРИХОДИ : 707.775.662 
      



199 

 

Градска општина Нови Београд Информатор о раду 
- ажуриран 7. марта 2016. године - 

199 

412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 43,619,455 43,619,455 

413 Накнаде у натури 7,869,644 7,869,644 

414 Спцијална даваоа заппсленима 11,953,765 11,953,765 

415 Накнада трпщкпва за заппслене 810,000 810,000 

416 
Накнаде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

1,452,000 1,452,000 

417 Пдбпрнишки дпдатак 0 0 
     

42 Кприщћеое услуга и рпба 185,347,217 185,347,217 

421 Стални трпщкпви 53,328,080 53,328,080 

422 Трпщкпви путпваоа 1,979,709 1,979,709 

423 Услуге пп угпвпру 55,784,603 55,784,603 

424 Специјализпване услуге 240,000 240,000 

425 Текуће ппправке и пдржаваое 46,235,000 46,235,000 

426 Материјал 27,779,825 27,779,825 
     

46 Дпнације дптације и трансфери 57,164,659 57,164,659 

463 Трансфери псталим нивпима власти 24,238,000 24,238,000 

465 Дптације Републици пп закпну 32,926,659 32,926,659 
     

47 Спцијалнп псигураое и спцијална защтита 10,763,544 10,763,544 

472 Накнаде за спцијалну защтиту 10,763,544 10,763,544 
     

48 Остали расхпди 123,205,000 123,205,000 

481 Дптације невладиним прганизацијама 39,573,000 39,573,000 

482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 64,614,000 64,614,000 

483 Нпвшане казне и пенали 5,618,000 5,618,000 

485 
Накнаде щтете нанете пд стране државних 
пргана 13,400,000 13,400,000 

     

499 Средства резерве 930,000 930,000 

49911 Стална резерва 100,000 100,000 

49912 Текућа резерва 830,000 830,000 
     

51 Оснпвна средства 22,020,257 22,020,257 

511 Зграде и грађевински пбјекти 10,229,752 10,229,752 

512 Мащине и ппрема 10,790,505 10,790,505 

515 Нематеријална импвина 1,000,000 1,000,000 
        

      

  У к у п н и   р  а с х п д и  : 707,775,662 707,775,662 
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Опис 
Средства 
из буџета 

Средств
а из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 
за 2015 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

           

1           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ        

  
060
2 

   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
11
1 

  Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17.547.000  17.547.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.152.700  3.152.700 

    413  Накнаде у натури 340.000  340.000 

    414 
 

Социјална давања запосленима 
        

250.000       
 250.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 50.000  50.000 

    421  Стални трошкови 1.500.000  1.500.000 

    422  Трошкови путовања 45.000  45.000 

    423  Услуге по уговору 3.783.000  3.783.000 

    424  Специјализоване услуге 60.000  60.000 

    465  Остале дотације и трансфери 3.050.000  3.050.000 

    481 
 

Дотације невладиним организацијама 
8.225.000 

30.000.00
0 

38.225.000 

    
49911

1  
Стална резерва  

100.000  
100.000 

    
49912

1  
Текућа резерва 

830.000  
830.000 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     
0
1 

Приходи из буџета 38.932.700  38.932.700 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

      Функција 110: 38.932.700 
30.000.00

0 
68.932.700 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 38.932.700  38.932.700 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година 0 
30.000.00

0 
30.000.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 38.932.700 
30.000.00

0 
68.932.700 

          

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
16
0 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту - Изборна комисија 

   

    423  Услуге по уговору 10.000  10.000 

      Извори финансирања за функцију 160:    

     
0
1 

Приходи из буџета 10.000  10.000 

      Функција 160: 10.000 0 10.000 

      Извори финансирања за програмску активност    
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0602-0001: 

     
0
1 

Приходи из буџета 10.000  10.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 10.000 0 10.000 

          

      
Укупно извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 38.942.700  38.942.700 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 38.942.700 
30.000.00

0 
68.942.700 

          

      Извори финансирања за Раздео 1:    

     
0
1 

Приходи из буџета 38.942.700  38.942.700 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

      Свега за Раздео 1: 38.942.700 
30.000.00

0 
68.942.700 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    

     
0
1 

Приходи из буџета 38.942.700  38.942.700 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

      Свега за Програм 15: 38.942.700 
30.000.00

0 
68.942.700 

          

2           ОПШТИНСКА УПРАВА       

  
060
2 

   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
13
0 

  Опште јавне услуге    

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
162.409.52

1 
 

162.409.52
1 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 29.240.155  29.240.155 

    413  Накнаде у натури 6.160.144  6.160.144 

    414  Социјална давања  9.865.765  9.865.765 

    415  Накнаде трошкова за запослене 110.000  110.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 1.152.000  1.152.000 

    421  Стални трошкови 33.957.780  33.957.780 

    422  Трошкови путовања 40.000  40.000 

    423  Услуге по уговору 13.754.800  13.754.800 

    426  Материјал 16.407.000  16.407.000 

    465  Остале дотације и трансфери 24.621.759  24.621.759 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 342.000  342.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
298.060.92

4 
 

298.060.92
4 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  0 
0 

      Функција 130: 
298.060.92

4 
0 

298.060.92
4 

      
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
298.060.92

4 
 

298.060.92
4 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  0 0 

      Свега за Програмску активност 0602-0001: 298.060.92 0 298.060.92
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4 4 

          

  0602-1002   
ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално одржавање 
пословне зграде 

   

   
13
0 

  Опште јавне услуге    

    425  Текуће поправке и одржавање 5.700.000  5.700.000 

    511  Зграде и грађевински објекти 2.098.021 7.031.731 9.129.752 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 7.798.021  7.798.021 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  4.029.752 4.029.752 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  3.001.979 3.001.979 

      Функција 130: 7.798.021 7.031.731 14.829.752 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1002:    

     
0
1 

Приходи из буџета 7.798.021  7.798.021 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  4.029.752 4.029.752 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  3.001.979 3.001.979 

      Свега за пројекат 0602-1002: 7.798.021 7.031.731 14.829.752 

          

  0602-1003   
ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и 
набавка нематријалне имовине 

   

   
13
0 

  Опште услуге    

    425  Текуће поправке и одржавање 3.235.000  3.235.000 

    512  Машине и опрема 10.490.505  10.490.505 

    515  Нематеријална имовина 1.000.000  1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 14.725.505  14.725.505 

      Функција 130: 14.725.505  14.725.505 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1003:    

     
0
1 

Приходи из буџета 14.725.505  14.725.505 

      Свега за пројекат 0602-1003: 14.725.505  14.725.505 

          

  0602-1004   ПРОЈЕКАТ:Финансирање рада матичне службе    

   
13
0 

  Опште услуге    

    422  Трошкови путовања 0 1.744.709 1.744.709 

    423  Услуге по уговору 0 15.818 15.818 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  218.859 218.859 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  1.541.668 1.541.668 

      Функција 130: 0  1.760.527 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1004:    

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти 0 218.859 218.859 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година 0 1.541.668 1.541.668 

      Свега за пројекат 0602-1004: 0 1.760.527 1.760.527 

          

  0602-0007   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Канцеларија за 
младе 
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13
0 

  Опште јавне услуге    

    423  Услуге по уговору 10.000  10.000 

    426  Материјал 0  0 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 10.000  10.000 

      Функција 130: 10.000  10.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0007: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 10.000  10.000 

      Свега за програмску активност 0602-0007: 10.000  10.000 

          

  0602-0009   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Правна помоћ    

   
13
0 

  Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.760.000  2.760.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 494.000  494.000 

    413  Накнаде у натури 90.000  90.000 

    414 
 

Социјална давања запосленима-породиљска 
боловања 

0  0 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 0  0 

      Извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 3.344.000  3.344.000 

      Функција 130: 3.344.000  3.344.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0009: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 3.344.000  3.344.000 

      Свега за програмску активност 0602-0009: 3.344.000  3.344.000 

          

      Укупно извори финансирања за функцију 130:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
323.938.45

0 
 

323.938.45
0 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  4.248.611 4.248.611 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  4.543.647 4.543.647 

      Свега за функцију 130: 
323.938.45

0 
8.792.258 

332.730.70
8 

          

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
62
0 

  Развој заједнице    

    423  Услуге по уговору - рушење и уклањање 996.000 6.600.000 7.596.000 

    425 
 

Текуће поправке и одржавање - паркови и фитнес 
центри на отвореном 

22.000.000 
     
291.535 

22.291.535 

      Извори финансирања за функцију 620:    

     
0
1 

Приходи из буџета 22.996.000  22.996.000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  5.291.535 5.291.535 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  1.600.000 1.600.000 

      Функција 620: 22.996.000 6.891.535 29.887.535 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 22.996.000  22.996.000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  5.291.535 5.291.535 
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1
3 

Вишак прихода из ранијих година  1.600.000 1.600.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 22.996.000 6.891.535 29.887.535 

          

  0602-0006   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Информисање    

   
83
0 

  Услуге емитовања и штампања    

    423  Услуге по уговору 173.000  173.000 

      Извори финансирања за функцију 830:    

     
0
1 

Приходи из буџета 173.000  173.000 

      Функција 830: 173.000 0 173.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0006: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 173.000  173.000 

      Свега за програмску активност 0602-0006: 173.000 0 173.000 

          

  
090
1 

   ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
   

  0901-0001   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи    

   
09
0 

  
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

   

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.067.500 798.044 1.865.544 

      Извори финансирања за функцију 090:    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.067.500  1.067.500 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  732.000 732.000 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  66.044 66.044 

      Функција 090: 1.067.500 798.044 1.865.544 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0901-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 1.067.500  1.067.500 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  732.000 732.000 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  66.044 66.044 

      Свега за програмску активнност 0901-0001: 1.067.500 798.044 1.865.544 

          

  0901-1001   
ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и 
избеглим лицима 

   

   
09
0 

  
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

   

    426  Материјал за расељена лица  8.332.825 8.332.825 

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.500.000 4.500.000 6.000.000 

      Извори финансирања за функцију 090:    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  
12.810.00

0 
12.810.000 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  22.825 22.825 

      Функција 090: 1.500.000 
12.832.82

5 
14.332.825 

      Извори финансирања за пројекат 0901-1001    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  
12.810.00

0 
12.810.000 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  22.825 22.825 

      Свега за пројекат 0901-1001: 1.500.000 
12.832.82

5 
14.332.825 
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      Укупно извори финансирања за функцију 090:    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.567.500  2.567.500 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  
13.542.00

0 
13.542.000 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  88.869 88.869 

      Свега за функцију 090: 2.567.500 
13.630.86

9 
16.198.369 

          

  
130
1 

   ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
   

  1301-0002   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка 
школском,предшколском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури 

   

   
81
0 

  Услуге рекреације и спорта    

    423  Услуге по уговору 1.002.000  1.002.000 

    463 
 

Текући трансфери осталим нивоима власти  
12.000.00

0 
12.000.000 

      Извори финансирања за функцију 810:    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 

     
1
3 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  
12.000.00

0 
12.000.000 

      Функција 810: 1.002.000  13.002.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1301-0002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
12.000.00

0 
12.000.000 

      Свега за рограмску активност 1301-0002: 1.002.000 
12.000.00

0 
13.002.000 

          

  1301-1001   ПРОЈЕКАТ: Школског спорта - СПОРТИШ    

   
81
0 

  Услуге рекреације и спорта    

    481  Дотације невладиним организацијама 398.000  398.000 

      Извори финансирањаза функцију 810:    

     
0
1 

Приходи из буџета 398.000  398.000 

      Функција 810: 398.000  398.000 

      Извори финансирања за пројекат 1301-1001    

     
0
1 

Приходи из буџета 398.000  398.000 

      Свега за пројекат 1301-1001 398.000  398.000 

      Укупно извори финансирања за функцију 810:    

     
0
1 

Приходи из буџета 1.400.000  1.400.000 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
12.000.00

0 
12.000.000 

      Свега за функцију 810: 1.400.000 
12.000.00

0 
13.400.000 

                    

  
120
1 

   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
  

 

  1201-1001   ПРОЈЕКАТ: Најлепши балкон    

   
82
0 

  Услуге културе    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50.000  50.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 50.000  50.000 

      Функција 820: 50.000  50.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-1001    
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0
1 

Приходи из буџета 50.000  50.000 

      Свега за пројекат 1201-1001 50.000  50.000 

          

  
200
2 

   ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  2002-1001   
ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце и ученика 
са сметњама у развоју 

   

   
91
2 

  Основно образовање    

    463  Текући трансфери осталим нивоима власти 5.500.000  5.500.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 5.500.000  5.500.000 

      Функција 912: 5.500.000  5.500.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1001    

     
0
1 

Приходи из буџета 5.500.000  5.500.000 

      Свега за пројекат  2002-1001 5.500.000  5.500.000 

          

  2002-1002   
ПРОЈЕКАТ: Одржавање (осим капиталног) 
основних школа 

   

   
91
2 

  Основно образовање    

    463  Текући трансфери осталим нивоима власти 6.738.000  6.738.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 6.738.000  6.738.000 

      Функција 912: 6.738.000  6.738.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1002:    

     
0
1 

Приходи из буџета 6.738.000  6.738.000 

      Свега за пројекат 2002-1002: 6.738.000  6.738.000 

          

  2002-1003   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика     

   
91
2 

  Основно образовање    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.751.000  2.751.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.751.000  2.751.000 

      Функција 912: 2.751.000  2.751.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1003:    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.751.000  2.751.000 

      Свега за пројекат 2002-1003 2.751.000  2.751.000 

          

  2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Читалачка значка    

   
91
2 

  Основно образовање    

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 97.000  97.000 

      Извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 97.000  97.000 

      Функција 912: 97.000  97.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1006:    

     
0
1 

Приходи из буџета 97.000  97.000 

      Свега за пројекат 2002-1006: 97.000  97.000 
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      Укупно извори финансирања за функцију 912:    

     
0
1 

Приходи из буџета 15.086.000  15.086.000 

      Свега за функцију 912: 15.086.000  15.086.000 

          

  
070
1 

   ПРОГРАМ 7 : ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

  0701-1001   
ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја на подручју 
Новог Београда 

   

   
91
5 

  Специјално основно образовање    

    423  
Услуге по уговору - чланови савета на стручним 
семинарима 

 450.000 450.000 

    426  Материјал-едукативни материјал за децу и младе  1.600.000 1.600.000 

    481  Дотације невладиним организацијама  950.000 950.000 

      Извори финансирања за функцију 915:    

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година 0 3.000.000 3.000.000 

      Функција 915: 0 3.000.000 3.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 0701-1001:    

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година 0 3.000.000 3.000.000 

      Свега за пројекат 0701-1001: 0 3.000.000 3.000.000 

          

          

 
2.
1 

        МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  
060
2 

   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0002   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Месне заједнице    

   
16
0 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту  

  

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14.196.000  14.196.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 2.543.000  2.543.000 

    413  Накнаде у натури 564.000  564.000 

    414  Социјана давања запосленима 0  0 

    421  Стални трошкови 6.500.000  6.500.000 

    425  Текуће поправке и одржавање 4.400.000  4.400.000 

      Извори финансирања за функцију 160:    

     
0
1 

Приходи из буџета 28.203.000  28.203.000 

      Функција 160: 28.203.000  28.203.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 28.203.000  28.203.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0002: 28.203.000  28.203.000 

          

      Извори финансирања за Главу 2.1:    

     
0
1 

Приходи из буџета 28.203.000  28.203.000 

      Свега за Главу 2.1: 28.203.000  28.203.000 

          

          

          

 
2.
2 

        ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР       

  
060
2 

   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
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  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
41
0 

  
Општи економски и комерцјални послови и 
послови по питању рада 

   

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21.118.700  21.118.700 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.798.700  3.798.700 

    414  Социјална давања запосленима 1.400.000  1.400.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 700.000  700.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 250.000  250.000 

    421  Стални трошкови 9.650.000  9.650.000 

    422  Трошкови путовања 150.000  150.000 

    423  Услуге по уговору 5.000.000  5.000.000 

    424  Специјализоване услуге 180.000  180.000 

    425  Текуће поправке и одржавање 10.900.000  10.900.000 

    426  Материјал 1.400.000  1.400.000 

    465  Дотације и трансфери по закону 2.768.600  2.768.600 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 64.000.000  64.000.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 5.500.000  5.500.000 

    511 
 

Зграде и грађевински објекти - пројектно 
планирање 

1.100.000  1.100.000 

    512  Машине и опрема 300.000  300.000 

      Извори финансирања за функцију 410:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

      Функција 410: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

          

      Извори финансирања за Главу 2.2:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

      Свега за Главу 2.2: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

          

 
2.
3 

        ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ       

  
150
1 

   ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

  1501-0005   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Финансијска 
подршка локалном економском развоју 

   

   
49
0 

  
Економски послови некласификовани на другом 
месту 

   

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.195.900  8.195.900 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.467.100  1.467.100 

    413  Накнаде у натури 307.500  307.500 

    414  Социјална давања запосленима 130.500  130.500 

    421  Стални трошкови 30.300  30.300 

    423  Услуге по уговору 3.170.000  3.170.000 

    465  Остале дотације и трансфери 1.041.300  1.041.300 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 22.000  22.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 118.000  118.000 

      Извори финансирања за функцију 490:    
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0
1 

Приходи из буџета 14.482.600  14.482.600 

      Функција 490: 14.482.600  14.482.600 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1501-0005: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 14.482.600  14.482.600 

      Свега за програмску активност 1501-0005: 14.482.600  14.482.600 

          

  1501-1001   ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб    

   
49
0 

  
Економски послови некласификовани на другом 
месту 

   

    423  Услуге по уговору 500.000  500.000 

      Извори финансирања за функцију 490:    

     
0
1 

Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Функција 490: 500.000  500.000 

      Извори финансирања за пројекат 1501-1001:    

     
0
1 

Приходи из буџета 500.000  500.000 

      Свега за пројекат 1501-1001: 500.000  500.000 

          

      Извори финансирања за Главу 2.3:    

     
0
1 

Приходи из буџета 14.982.600  14.982.600 

      Свега за Главу 2.3: 14.982.600  14.982.600 

          

  
2.
4 

        НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА       

    
120
1 

      ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРА       

  1201-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалних установа културе 

   

   
82
0 

  Услуге културе    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.547.000  2.547.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 458.000  458.000 

    413  Накнаде у натури 128.000  128.000 

    421  Стални трошкови 1.690.000  1.690.000 

    423  Услуге по уговору 4.708.450 1.000.000 5.708.450 

    426  Материјал 0  0 

    465  Остале дотације и трансфери 330.000  330.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 9.861.450  9.861.450 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000 

      Функција 820: 9.861.450 1.000.000 10.861.450 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 9.861.450  9.861.450 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 9.861.450 1.000.000 10.861.450 

          

  1201-1002                                                    
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолклора и 
размена ученика 

   

   
82
0 

  Услуге културе    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            423  Услуге по уговору 7.000.000  7.000.000 
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    426  Материјал 0  0 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 7.000.000  7.000.000 

      Функција 820: 7.000.000  7.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-1002    

     
0
1 

Приходи из буџета 7.000.000  7.000.000 

      Свега за пројекат 1201-1002 7.000.000  7.000.000 

          

          

  
130
1 

   ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-1002   
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски спортови 

   

   
82
0 

  Услуге културе    

    423  Услуге по уговору 2.800.000  2.800.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.800.000  2.800.000 

      Функција 820: 2.800.000  2.800.000 

      Извори финансирања за пројекат 1301-1002    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.800.000  2.800.000 

      Свега за пројекат 1301-1002 2.800.000  2.800.000 

          

  
200
2 

   ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  2002-1007   
ПРОЈЕКАТ: Припремна настава,страни језици и 
школа рачунара 

   

   
82
0 

  Услуге културе    

    423  Услуге по уговору 2.450.000  2.450.000 

    426  Материјал 40.000  40.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.490.000  2.490.000 

      Функција 820: 2.490.000  2.490.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1007    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.490.000  2.490.000 

      Свега за пројекат  2002-1007 2.490.000  2.490.000 

                    

           Извори финансирања за функцију 820:    

          
0
1 

Приходи из буџета 22.201.450  22.201.450 

          
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000 

           Функција 820: 22.201.450 1.000.000 23.201.450 

           Извори финансирања за главу 2.4:    

          
0
1 

Приходи из буџета 22.151.450  22.151.450 

          
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000 

      Свега за главу 2.4: 22.151.450 1.000.000 23.151.450 

          

  
2.
5 

        
УСТАНОВА ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И 
ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА „НОВИ 
БЕОГРАД“ – у оснивању 

      

    
090
1 

      ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       
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  0901-0001   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи    

   
09
0 

  
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

   

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 220.000  220.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 39.400  39.400 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 60.000  60.000 

      Извори финансирања за функцију 090:    

     
0
1 

Приходи из буџета 319.400  319.400 

      Функција 090: 319.400  319.400 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0901-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 319.400  319.400 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 319.400  319.400 

          

          

          

          

  
2.
6 

        
УСТАНОВА ЗА СПОРТ „НОВИ БЕОГРАД“ – у 
оснивању 

      

    
130
1 

      ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

  1301-0002   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка 
предшколском, школском и рекреативнојм 
спорту и масовној физичкој култури 

   

   
81
0 

  Услуге рекреације и спорта    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 220.000  220.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 39.400  39.400 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 60.000  60.000 

          
      Извори финансирања за функцију 810:    

     
0
1 

Приходи из буџета 319.400  319.400 

      Функција 810: 319.400  319.400 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1301-0002: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 319.400  319.400 

      Свега за програмску активност 1301-0002: 319.400  319.400 

          

      Извори финансирања за Раздео 2:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
560.402.80

0 
 

560.402.80
0 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  
24.082.14

6 
24.082.146 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
21.232.51

6 
21.232.516 

      Свега за Раздео 2: 
560.402.80

0 
45.314.66

2 
605.717.46

2 

          

      Извори финансирања за Програм 03:    

     
0
1 

Приходи из буџета 14.982.600  14.982.600 

      Свега за Програм 03: 14.982.600  14.982.600 

      Извори финансирања за Програм 07:    

     
1
3 

Приходи из буџета  3.000.000 3.000.000 

      Свега за Програм 07: 0 3.000.000 3.000.000 

      Извори финансирања за Програм 09:    



212 

 

Градска општина Нови Београд Информатор о раду 
- ажуриран 7. марта 2016. године - 

212 

     
0
1 

Приходи из буџета 17.576.000  17.576.000 

      Свега за Програм 09: 17.576.000  17.576.000 

      Извори финансирања за Програм 11:    

     
0
1 

Приходи из буџета 2.886.900  2.886.900 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  
13.542.00

0 
13.542.000 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  88.869 88.869 

     
 Свега за Програм 11: 2.886.900 

13.630.86
9 

16.517.769 

      Извори финансирања за Програм 13:    

     
0
1 

Приходи из буџета 16.911.450  16.911.450 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000 

      Свега за Програм 13: 16.911.450 1.000.000 17.911.450 

      Извори финансирања за Програм 14:    

     
0
1 

Приходи из буџета 4.519.400  4.519.400 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
12.000.00

0 
12.000.000 

     
 Свега за Програм 14: 4.519.400 

12.000.00
0 

16.519.400 

      Извори финансирања за Програм 15:    

     
0
1 

Приходи из буџета 
503.526.45

0 
 

503.526.45
0 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти  9.540.146 9.540.146 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  6.143.647 6.143.647 

     
 Свега за Програм 15: 

503.526.45
0 

15.683.79
3 

519.210.24
3 

          

          

3           СКУПШТИНА        

  
060
2 

   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

   

   
11
1 

  Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.901.000  6.901.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.218.000  1.218.000 

    413  Накнаде у натури 120.000  120.000 

    414  Социјална давања запосленима 50.000  50.000 

    417  Посланички додатак 0  0 

    423  Услуге по уговору 1.810.000  1.810.000 

    465  Остале дотације и трансфери 565.000  565.000 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     
0
1 

Приходи из буџета 10.664.000  10.664.000 

      Функција 110: 10.664.000  10.664.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 10.664.000  10.664.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 10.664.000  10.664.000 

          

  0602-1001   
ПРОЈЕКАТ: Прослава Дана општине и 
општинске славе Покров пресвете Богородице 

   

   
11
1 

  Опште јавне услуге    
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    423  Услуге по уговору 200.000  200.000 

      Извори финансирања за функцију 110:    

     
0
1 

Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Функција 110: 200.000  200.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1001:    

     
0
1 

Приходи из буџета 200.000  200.000 

      Свега за пројекат 0602-1001: 200.000  200.000 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    

     
0
1 

Приходи из буџета 10.864.000  10.864.000 

      Свега за Програм 15: 10.864.000  10.864.000 

      Извори финансирања за Раздео 3:    

     
0
1 

Приходи из буџета 10.864.000  10.864.000 

      Свега за Раздео 3: 10.864.000  10.864.000 

          

4           ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

  
060
2 

   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0004   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско јавно 
правобранилаштво 

   

   
33
0 

  Опште јавне услуге    

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.525.000  6.525.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.169.000  1.169.000 

    413  Накнаде у натури (маркице) 160.000  160.000 

    414  Социјална давања запосленима 257.500  257.500 

    423  Услуге по уговору-услуге вештачења 60.000  60.000 

    465  
Остале дотације и трансфери - умањење зарада 
10% 

550.000  550.000 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 130.000  130.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 0  0 

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

13.400.000  13.400.000 

      Извори финансирања за функцију  110:    

     
0
1 

Приходи из буџета 22.251.500  22.251.500 

      Функција 330: 22.251.500 0 22.251.500 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0004: 

   

     
0
1 

Приходи из буџета 22.251.500  22.251.500 

      Свега за програмску активност 0602-0004: 22.251.500 0 22.251.500 

          

      Извори финансирања за Програм 15:    

     
0
1 

Приходи из буџета 22.251.500  22.251.500 

      Свега за Програм 15: 22.251.500 0 22.251.500 

      Извори финансирања за Раздео 4:    

     
0
1 

Приходи из буџета 22.251.500  22.251.500 

      Свега за Раздео 4: 22.251.500 0 22.251.500 

          

      Извори финасирања за разделе (I+II+III+IV):    

     
0
1 

Приходи из буџета 
632.461.00

0 
 

632.461.00
0 

     0 Донације од осталих нивоа власти  24.082.14 24.082.146 
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7 6 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
51.232.51

6 
51.232.516 

      Свега за разделе (I+II+III+IV): 
632.461.00

0 
75.314.66

2 
707.775.66

2 

          

      Извори финансирања за Програм 03:    

     
0
1 

Приходи из буџета 14.982.600  14.982.600 

      Свега за Програм 03: 14.982.600 0 14.982.600 

      Извори финансирања за Програм 07:       

     
1
3 

Приходи из буџета   3.000.000 3.000.000 

      Свега за Програм 07: 0 3.000.000 3.000.000 

      Извори финансирања за Програм 09:       

     
0
1 

Приходи из буџета 17.576.000   17.576.000 

      Свега за Програм 09: 17.576.000 0 17.576.000 

      Извори финансирања за Програм 11:       

     
0
1 

Приходи из буџета 2.886.400   2.886.400 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти   
13.542.00

0 
13.542.000 

  
   

1
3 

Вишак прихода из ранијих година   88.869 88.869 

      Свега за Програм 11: 2.886.400 
13.630.86

9 
16.517.769 

      Извори финансирања за Програм 13:       

  
   

0
1 

Приходи из буџета 16.911.450   16.911.450 

  
   

0
7 

Донације од осталих нивоа власти   1.000.000 1.000.000 

      Свега за Програм 13: 16.911.450 1.000.000 17.911.450 

      Извори финансирања за Програм 14:       

     
0
1 

Приходи из буџета 4.519.400   4.519.400 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
12.000.00

0 
12.000.000 

      Свега за Програм 14: 4.519.400 
12.000.00

0 
16.519.400 

      Извори финансирања за Програм 15:       

     
0
1 

Приходи из буџета 
575.584.65

0 
  

575.584.65
0 

     
0
7 

Донације од осталих нивоа власти 
 

9.540.146 9.540.146 

     
1
3 

Вишак прихода из ранијих година  
36.143.64

7 
36.143.647 

      Свега за Програм 15: 
575.584.65

0 
45.683.79

3 
621.268.44

3 

          

          

          

 
 
 
II  ПОСЕБНИ ДЕО 

Члан 5. 
 
 Укупна средства из буџета од  656.543.146  динара и 51.232.516 дин из других 
извора распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима и 
пројектима, и то: 
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Члан 6. 
 
 Члан 11. Одлуке о буџету градске општине Нови Београд мења се и гласи: 
 „Средства буџета у износу од 656.543.146 дин (632.461.000 дин и 24.082.146 дин) 
и 51.232.516 дин из осталих извора (суфицит) утврђена су и распоређена по програмској 
класификацији и то“: 
 

                    

Програм/Програ
мска 

активност/Проје
кат 

Шифр
а 

О П И С 
Средства 
из буџета   
извор 01 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна 
средства 

                    

           

Програм 3 1501 Локални економски развој 14,982,600 0 14,982,600 

Програмска 
активност 

1501-
0005 

Финансијска подршка локалном 
економском развоју 

14,482,600 0 14,482,600 

Пројекат 
1501-
1001 

Новобеоградски клуб 500,000 0 500,000 
  

Програм 7 0701 Путна инфраструктура 0 3,000,000 3,000,000 

Пројекат 
0701-
1001 

Безбедност саобраћаја на територији 
Новог Београда 

0 3,000,000 3,000,000 
  

Програм 9 2002 Основно образовање 17,576,000  17,576,000 

Пројекат 
2002-
1001 

Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју 

5,500,000  5,500,000 

Пројекат 
2002-
1002 

Одржавање (осим капиталног) 
основних школа 

6,738,000  6,738,000 

Пројекат 
2002-
1003 

Превоз деце и ученика  2,751,000  2,751,000 

Пројекат 
2002-
1006 

Читалачка значка 97,000  97,000 

Пројекат 
2002-
1007 

Припремна настава,страни језици и 
школа рачунара 

2,490,000  2,490,000 
  

Програм 11 0901 Социјална и дечија заштита 2,886,900 
13,630,86

9 
16,517,769 

Програмска 
активност 

0901-
0001 

Социјалне помоћи - сахрањивања и 
новчане помоћи 

1,386,900 798,044 2,184,944 

Пројекат 
0901-
1001 

Помоћ интерно расељеним и 
избеглим лицима у сарадњи са 
Комесаријатом 

1,500,000 
12,832,82

5 
14,332,825 

  

Програм 13 1201 Развој културе 16,911,450 1,000,000 17,911,450 

Програмска 
активност 

1201-
0001 

Функционисање локалних установа 
културе 

9,861,450 1,000,000 10,861,450 

Пројекат 
0901-
1001 

Најлепши балкон 50,000  50,000 

Пројекат 
0901-
1002 

Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолкло
ра и размена ученика 

7,000,000  7,000,000 

  

Програм 14 1301 Развој спорта и омладине 4,519,400 
12,000,00

0 
16,519,400 

Програмска 1301- Подршка предшколском,школском и 1,321,400 12,000,00 13,321,400 
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активност 0002 рекреативном спорту и масовној 
физичкој структури 

0 

Пројекат 
1201-
1001 

Школски спорт - СПОРТИШ 398,000  398,000 

      

      

Пројекат 
1201-
1002 

Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски 
спортови 

2,800,000  2,800,000 

  

Програм 15 0602 Локална самоуправа 
575,584,65

0 
45,683,79

3 
621,268,44

3 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Председник, 
Општинско Веће 

38,932,700 
30,000,00

0 
68,932,700 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Изборна 
комисија 

10,000  10,000 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Општинска 
управа 

298,060,92
4 

 
298,060,92

4 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Општ. управа - 
развој заједнице 

22,996,000 6,891,535 29,887,535 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Пословни 
простор 

128,216,00
0 

 
128,216,00

0 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - Скупштина 

10,664,000  10,664,000 

Програмска 
активност 

0602-
0002 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - месне заједнице 

28,203,000  28,203,000 

Програмска 
активност 

0602-
0004 

Функционисање лок самоуправе и 
градских општина- Општинско јавно 
правобранилаштво 

22,251,500  22,251,500 

Програмска 
активност 

0602-
0006 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина - информисање 

173,000  173,000 

Програмска 
активност 

0602-
0007 

Функц. локалне самоуправе и 
градских општина-Општинска  управа 
- канцеларија за младе 

10,000  10,000 

Програмска 
активност 

0602-
0009 

Функционис. локалне самоуправе и 
градских општина-Општинска  управа 
- правна помоћ 

3,344,000  3,344,000 

Пројекат 
0602-
1001 

Прослава Дана општине и општинске 
славе Покров пресвете Богородице 

200,000  200,000 

Пројекат 
0602-
1002 

Текуће и капитално одржавање 
пословне зграде 

7,798,021 7,031,731 14,829,752 

Пројекат 
0602-
1003 

Набавка и одржавање опреме и 
набавка нематријалне имовине 

14,725,505  14,725,505 

Пројекат 
0602-
1004 

Финансирање рада матичне службе 0 1,760,527  
           

У К У П Н О   
 П Р О Г Р А М И : 

  
632,461,00

0 
75,314,66

2 
707,775,66

2 
 
 
III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
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Члан 7. 
 
 Мења се став 1 члана 27. и гласи: „Трансфери према индиректним корисницима 
буџетских средстава врше се са Раздела 2 - Општинска управа као директног корисника 
буџетских средстава“. 
 

Члан 8. 
 

 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 
листу Града». 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X–020-322; 28.септембар 2015. године 

 
 
 
 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

        Живан Обреновић, с. р. 
 
 

 

10.5. Одлука о буџету градске општине Нови  Београд за 2016. годину 
 
 
Скупштина градске општине Нови Београд, на седници одржаној дана 29. 

децембра 2015. године, на основу одредби члана 43. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-
исправка,108/13,142/14,68/15-др. закон и 103/15), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07 и 83/14), члана 31. и члана 97. Статута 
града Београда (“Службени лист града Београда” бр.39/08, 06/10 и 23/13) и члана 18. 
Статута градске општине Нови Београд-пречишћен текст (“Службени лист града 
Београда” бр.3/11- пречишћен текст и бр. 33/13), донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

 Укупни приходи буџета градске општине Нови Београд за 2016. годину (у даљем 
тексту буџет), утврђени су Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и 
градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским 
општинама у 2016. години. 
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Члан 2. 

 

 Годишњи обим средстава у 2016. години за буџет Градске општине Нови 
Београд износи 642.957.173 динара. 
 

 
 
 

Члан 3. 
 

 Део прихода од закупа пословног простора и покретних објеката преноси се 
Јавном предузећу “Пословни простор” у складу са Годишњим програмом пословања за 
2016. годину, на који сагласност даје Веће градске општине, а према наменама из члана  
10. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

 У складу са чланом 5. став 1. Одлуке о обиму средстава за вршење послова 
Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно 
градским општинама у 2016. години, оквир за потрошњу у 2016. години повећава се за 
износ средстава која се преносе из буџета Града, буџету Градске општине Нови Београд 
за конкретне намене а на основу акта Градоначелника града Београда. 

Оквир за  потрошњу у 2016. години, утврђен чланом 4. Одлуке повећава се и за износ 
који буџет градске општине оствари по основу донација и трансфера. 

 
Члан 5. 

 

 У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.000.000 динара. 
Средства текуће буџетске резерве користе се на основу решења Председника општине 
за непланиране расходе  за које нису извршене апропријације, или за расходе  за које се 
у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
 Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације 
директних корисника за одређене намене и исказују се на економској класификацији за 
коју су средства усмерена. 

 
 

Члан 6. 
 

За сталну буџетску резерву планира се 100.000 динара. Решење о употреби 
средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине.  

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода у случају 
ванредних околности, као што су поплаве, суша, земљотрес, пожар, еколошка 
катастрофа и друге елементарне непогоде или ванредних догађаја који могу да угрозе 
живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријација 
директних корисника буџета и исказују се на економској класификацији за коју су 
средства усмерена.   . 

 
Члан 7. 

 

 Приходи и примања, расходи и  издаци буџета Градске општине Нови Београд  
за 2016. годину састоје се од : 
 
 

 у динарима 
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A. Рашун прихпда и примаоа, расхпда и издатака   

1. Укупни прихпди и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине 642.957.173 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХПДИ 
у шему:  

    бучетска средства 642.957.173 

    сппствени прихпди  

    дпнације  

1.2. ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ  

2. Укупни расхпди и издаци за набавку нефинансијске импвине 704.789.073 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХПДИ 
у шему: 652.047.073 

   текући бучетски расхпди 652.047.073 

   расхпди из сппствених прихпда  

   дпнације  

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ 
у шему: 52.742.000 

   текући бучетски издаци 52.742.000 

   издаци из сппствених прихпда  

   дпнације   

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5) -61.831.900 

Издаци за набавку финансијске импвине   

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -61.831.900  

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 61.831.900  

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине   

Примаоа пд задуживаоа   

Суфицит из претхпдних гпдина или неутрпщена средства из претхпдних гпдина  61.831.900 

Издаци за птплату главнице дуга   

Издаци за набавку финансијске импвине кпја није у циљу спрпвпђеоа јавних 
пплитика   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0  

 
 

Члан 8. 
 

 Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим износима : 
 
 

    у динарима 

Ек. П Р И Х О Д И Буџет 2015. 

клас.     

      

      

71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

711111 Порез на зараде 262.453.468 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности 11.729.443 

711147 Порез на земљиште  

713120 Порез на имовину 205.793.237 

713121 Порез на имовину од физичких лица  

713122 Порез на имовину од правних лица  

713311 Порез на наслеђе и поклон 11.385.597 
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Члан  9. 
 

 Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то : 
 

          

Екпнпм 
класиф 

П П И С 
Средства 

бучета из 01  

Средства 
бучета из 
псталих 
извпра 

УКУПНП                                             
у динарима 

          

41 Расхпди за заппслене 309.940.105 0 309.940.105 

411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених 240.645.000 0 240.645.000 

412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 43.383.000 0 43.383.000 

414 Спцијална даваоа заппсленима 15.235.000 0 15.235.000 

415 Накнада трпщкпва за заппслене 8.578.105 0 8.578.105 

416 
Накнаде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

2.099.000 0 2.099.000 
       

42 Кприщћеое услуга и рпба 178.820.068 41.754.833 220.574.901 

421 Стални трпщкпви 56.075.500 4.631.000 60.706.500 

422 Трпщкпви путпваоа 790.000 224.433 1.014.433 

423 Услуге пп угпвпру 73.731.568 6.537.400 80.268.968 

424 Специјализпване услуге 252.000 0 252.000 

425 Текуће ппправке и пдржаваое 32.011.000 18.362.000 50.373.000 

426 Материјал 15.960.000 12.000.000 27.960.000 
       

44 Отплата камата и пратећи трпщкпви 50.000 0 50.000 

713421 Порез на  пренос апсолутних права 12.472.302 

714570 Општинске и градске комуналне таксе 17.447.401 

  СВЕГА  71 : 521.281.448 

      

      

74 ДРУГИ ПРИХОДИ   

741151 Приход од камата  5.500.000 

742151 Приходи од продаје добара и услуга 77.900.000 

742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 21.725.725 

742251 Општинске административне таксе 4.400.000 

742351 
Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, 
организације и службе 7.000.000 

743351 Приходи од новчаних казни 350.000 

743353 Приходи од мандатних казни 3.000.000 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.800.000 

  СВЕГА 74 121.675.725 

      

  УКУПНИ ПРИХОДИ : 642.957.173 
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задуживаоа 

444 Пратећи трпщкпви задуживаоа 50.000 0 50.000 
       

46 Дпнације дптације и трансфери 39.266.000 6.450.000 45.716.000 

463 Трансфери псталим нивпима власти 8.100.000 6.450.000 14.550.000 

465 Дптације Републици пп закпну 31.166.000 0 31.166.000 
       

47 Спцијалнп псигураое и спцијална защтита 8.450.000 5.177.067 13.627.067 

472 Накнаде за спцијалну защтиту 8.450.000 5.177.067 13.627.067 
       

48 Остали расхпди 102.980.000 3.000.000 105.980.000 

481 Дптације невладиним прганизацијама 31.350.000 3.000.000 34.350.000 

482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 50.130.000 0 50.130.000 

483 Нпвшане казне и пенали 6.500.000 0 6.500.000 

485 Накнада щтете нанете пд стр. државних пргана 15.000.000 0 15.000.000 
       

499 Средства резерве 1.100.000 0 1.100.000 

499111 Стална резерва 100.000 0 100.000 

499121 Текућа резерва 1.000.000 0 1.000.000 
       

51 Оснпвна средства 2.351.000 5.450.000 7.801.000 

511 Зграде и грађевински пбјекти 1.500.000 450.000 1.950.000 

512 Мащине и ппрема 301.000 5.000.000 5.301.000 

515 Нематеријална импвина 550.000 0 550.000 
          

       

  У к у п н и   р  а с х п д и  : 642.957.173 61.831.900 704.789.073 
 
 
 
 

II  ПОСЕБНИ ДЕО 
 
 

Члан 10. 
 

Укупна средства из буџета од  642.957.173  динара и 61.831.900 дин из других 
извора распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима и 
пројектима, и то:
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Опис 
Средства 
из буџета 

Средств
а из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 
за 2016 

Пројекциј
а 

средстава 
из буџета 

за 
2017.год. 

Пројекциј
а 

средстава 
из буџета 

за 
2018.год. 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

1           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ            

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

     

   111   Опште јавне услуге      

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених 
22.350.00

0 
 

22.350.00
0 

18.700.000 18.700.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 3.839.000  3.839.000 3.350.000 3.350.000 

    414  Социјална давања запосленима   570.000        570.000 600.000 650.000 

    415 
 

Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и 
са посла 

  370.000        370.000 385.000 400.000 

    421  Стални трошкови 1.450.000 20.000 1.470.000 1.506.550 1.565.305 

    422  Трошкови путовања 40.000  40.000 41.560 43.181 

    423  Услуге по уговору 6.050.000 90.000 6.140.000 6.285.950 6.531.102 

    424  Специјализоване услуге 50.000  50.000 51.950 53.976 

    465  Остале дотације и трансфери 2.910.000  2.910.000 2.450.000 2.450.000 

    481 
 

Дотације невладиним организацијама 
30.950.00

0  
30.950.00

0 
33.000.000 35.000.000 

    
49911

1  Стална резерва  100.000  100.000 150.000 150.000 
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49912

1  Текућа резерва 1.000.000  1.000.000 1.500.000 1.500.000 

      Извори финансирања за функцију 111:      

     01 Приходи из буџета 
69.679.00

0 
 

69.679.00
0 

68.021.010 70.393.564 

     13 Вишак прихода из ранијих година  110.000 110.000   

      Функција 111: 
69.679.00

0 
110.000 

69.789.00
0 

68.021.010 70.393.564 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 
69.679.00

0 
 

69.679.00
0 

68.021.010 70.393.564 

     13 Вишак прихода из ранијих година 0 110.000 110.000 0 0 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
69.679.00

0 
110.000 

69.789.00
0 

68.021.010 70.393.564 

            

  0602-1001   ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб      

   111   Опште јавне услуге      

    423  Услуге по уговору 275.000 0 275.000 350.000 400.000 

      Извори финансирања за функцију 111:      

     01 Приходи из буџета 275.000  275.000 350.000 400.000 

      Функција 111: 275.000 0 275.000 350.000 400.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1001:      

     01 Приходи из буџета 275.000  275.000 350.000 400.000 

      Свега за пројекат 0602-1001: 275.000 0 275.000 350.000 400.000 

            

      Извори финансирања за функцију 111:      

     01 Приходи из буџета 
69.954.00

0 
 

69.954.00
0 

68.371.010 70.793.564 

     13 Вишак прихода из ранијих година  110.000 110.000   

      Функција 111: 
69.954.00

0 
110.000 

70.064.00
0 

68.371.010 70.793.564 
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  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

     

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту - Изборна комисија 

     

    416  
Накнада за рад техничког особља из редова 
запослених 

800.000 0 800.000 0 0 

    421  
Трошкови доставе позива за излазак грађана на 
изборе 

700.000 0 700.000 0 0 

    422  Трошкови транспортних услуга 100.000 0 100.000   

    423 
 

Накнаде за рад бирачких одбора и изборне 
комисијеи трошкови штампе гласачких листића 

10.400.00
0 

 10.400.00
0 100.000 100.000 

    426  
Трошкови опремања бирачких места и потрошнох 
материјала 

600.000  600.000 0 0 

    481  
Накнада трошкова вођења изборне кампање 
политичким странкама 

400.000  400.000 0 0 

      Извори финансирања за функцију 160:      

     01 Приходи из буџета 
13.000.00

0 
 

13.000.00
0 

100.000 100.000 

      Функција 160: 
13.000.00

0 
0 

13.000.00
0 

100.000 100.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 
13.000.00

0 
 

13.000.00
0 

100.000 100.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
13.000.00

0 
0 

13.000.00
0 

100.000 100.000 

            

      
Укупно извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 
82.954.00

0 
 

82.954.00
0 

68.471.010 70.893.564 

     13 Вишак прихода из ранијих година  110.000 110.000   

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
82.954.00

0 
110.000 

83.064.00
0 

68.471.010 70.893.564 
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      Извори финансирања за Раздео 1:      

     01 Приходи из буџета 
82.954.00

0 
 

82.954.00
0 

68.471.010 70.893.564 

     13 Вишак прихода из ранијих година  110.000 110.000   

      Свега за Раздео 1: 
82.954.00

0 
110.000 

83.064.00
0 

68.471.010 70.893.564 

      Извори финансирања за Програм 15:      

     01 Приходи из буџета 
82.954.00

0 
 

82.954.00
0 

68.471.010 70.893.564 

     13 Вишак прихода из ранијих година  110.000 110.000   

      Свега за Програм 15: 
82.954.00

0 
110.000 

83.064.00
0 

68.471.010 70.893.564 

            

2           ОПШТИНСКА УПРАВА           

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

     

   130   Опште јавне услуге      

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
168.794.00

0 
 

168.794.00
0 

164.000.000 159.000.000 

    412 
 

Социјални доприноси на терет послодавца 
30.676.00

0 
 

30.676.00
0 

29.356.000 28.461.000 

    414 
 

Социјална давања  
12.900.00

0 
 

12.900.00
0 

10.900.000 10.900.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 6.510.105  6.510.105 6.300.000 6.550.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 699.000  699.000 700.000 700.000 

    421 
 

Стални трошкови 
38.524.50

0 
4.611.000 

43.135.50
0 

40.026.956 41.588.007 

    422  Трошкови путовања 100.000  100.000 150.000 155.850 

    
423  

Услуге по уговору 
15.620.00

0 
 

15.620.00
0 16.229.180 

16.862.118 

    426  Материјал 12.260.00 3.200.000 15.460.00 16.407.000 17.046.873 
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0 0 

    465 
 Остале дотације и трансфери 

22.500.00
0 

 
22.500.00

0 
21.485.000 20.829.000 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 510.000  510.000 529.890 550.556 

      Извори финансирања за функцију 130:      

     01 Приходи из буџета 
309.093.60

5 
 

309.093.60
5 

306.084.026 302.643.403 

     13 Вишак прихода из ранијих година  7.811.000 7.811.000   

      Функција 130: 
309.093.60

5 
7.811.000 

316.904.60
5 

306.084.026 302.643.403 

      
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 
309.093.60

5 
 

309.093.60
5 

306.084.026 302.643.403 

     13 Вишак прихода из ранијих година  7.811.000 7.811.000   

      Свега за Програмску активност 0602-0001: 
309.093.60

5 
7.811.000 

316.904.60
5 

306.084.026 302.643.403 

            

  0602-1002   
ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално одржавање 
пословне зграде 

     

   130   Опште јавне услуге      

    425  Текуће поправке и одржавање 2.215.000  2.215.000 5.000.000 5.500.000 

    511  Зграде и грађевински објекти 0 450.000 450.000 10.000.000 10.000.000 

      Извори финансирања за функцију 130:      

     01 Приходи из буџета 2.215.000  2.215.000 15.000.000 15.500.000 

     13 Вишак прихода из ранијих година  450.000 450.000   

      Функција 130: 2.215.000 450.000 2.665.000 15.000.000 15.500.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1002:      

     01 Приходи из буџета 2.215.000  2.215.000 15.000.000 15.500.000 

     13 Вишак прихода из ранијих година  450.000 450.000   

      Свега за пројекат 0602-1002: 2.215.000 450.000 2.665.000 15.000.000 15.500.000 
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  0602-1003   
ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање опреме и 
набавка нематријалне имовине 

     

   130   Опште услуге      

    425  Текуће поправке и одржавање 2.785.000 32.000 2.817.000 3.500.000 3.636.500 

    512  Машине и опрема 0 5.000.000 5.000.000 6.500.000 6.000.000 

    515  Нематеријална имовина 550.000  550.000 1.000.000 1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 130:      

     01 Приходи из буџета 3.335.000  3.335.000 11.000.000 10.636.500 

     13 Вишак прихода из ранијих година  5.032.000 5.032.000   

      Функција 130: 3.335.000 5.032.000 8.367.000 11.000.000 10.636.500 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1003:      

     01 Приходи из буџета 3.335.000  3.335.000 11.000.000 10.636.500 

     13 Вишак прихода из ранијих година  5.032.000 5.032.000   

      Свега за пројекат 0602-1003: 3.335.000 5.032.000 8.367.000 11.000.000 10.636.500 

            

  0602-1004   ПРОЈЕКАТ:Финансирање рада матичне службе      

   130   Опште услуге      

    422  Трошкови путовања 0 224.433 224.433 0 0 

      Извори финансирања за функцију 130:      

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  224.433 224.433   

      Функција 130: 0  224.433 0 0 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1004:      

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 224.433 224.433 0 0 

      Свега за пројекат 0602-1004: 0 224.433 224.433 0 0 

            

  0602-0009   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Правна помоћ      

   130   Опште јавне услуге      

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.570.000  2.570.000 2.570.000 2.570.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 460.000  460.000 460.000 460.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 480.000  480.000 500.000 520.000 
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      Извори финансирања за функцију 130:      

     01 Приходи из буџета 3.510.000  3.510.000 3.530.000 3.550.000 

      Функција 130: 3.510.000  3.510.000 3.530.000 3.550.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0009: 

     

     01 Приходи из буџета 3.510.000  3.510.000 3.530.000 3.550.000 

      Свега за програмску активност 0602-0009: 3.510.000  3.510.000 3.530.000 3.550.000 

            

            

      Укупно извори финансирања за функцију 130:      

     01 Приходи из буџета 
318.153.60

5 
 

318.153.60
5 

335.614.026 332.329.903 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  13.517.433 13.517.433   

      Свега за функцију 130: 
318.153.60

5 
13.517.433 

331.671.03
8 

335.614.026 332.329.903 

            

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

     

   620   Развој заједнице      

    423 
 

Услуге по уговору - пројектовање, рушење и 
уклањање 

600.000 6.233.000 6.833.000 600.000 600.000 

    425 
 

Текуће поправке и одржавање - паркови и фитнес 
центри на отвореном 

16.461.00
0 

13.930.000 
30.391.00

0 
17.102.979 17.769.995 

      Извори финансирања за функцију 620:      

     01 Приходи из буџета 
17.061.00

0 
 

17.061.00
0 

17.702.979 18.369.995 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  20.163.000 
20.163.00

0 
  

      Функција 620: 
17.061.00

0 
20.163.000 

37.224.00
0 

17.702.979 18.369.995 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 
17.061.00

0 
 

17.061.00
0 

17.702.979 18.369.995 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  20.163.000 
20.163.00

0 
  

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
17.061.00

0 
20.163.000 

37.224.00
0 

17.702.979 18.369.995 

            

  0602-0006   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Информисање      

   830   Услуге емитовања и штампања      

    421  Стални трошкови - одржавање сајта 500.000  500.000 500.000 500.000 

    423  Услуге по уговору 172.800 14.400 187.200 173.000 175.000 

      Извори финансирања за функцију 830:      

     01 Приходи из буџета 672.800  672.800 673.000 675.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  14.400 14.400   

      Функција 830: 672.800 14.400 687.200 673.000 675.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0006: 

     

     01 Приходи из буџета 672.800  672.800 673.000 675.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  14.400 14.400   

      Свега за програмску активност 0602-0006: 672.800 14.400 687.200 673.000 675.000 

            

  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА      

  0901-0001   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи      

   090   
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

     

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 700.000 0 700.000 727.300 755.665 

      Извори финансирања за функцију 090:      

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 727.300 755.665 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  0 0   

      Функција 090: 700.000 0 700.000 727.300 755.665 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0901-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 727.300 755.665 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  0 0   
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      Свега за програмску активнност 0901-0001: 700.000 0 700.000 727.300 755.665 

            

  0901-1001   
ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно расељеним и 
избеглим лицима 

     

   090   
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

     

    426  Материјал за расељена лица 0 8.800.000 8.800.000 0 0 

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 5.000.000 5.000.000 0 0 

      Извори финансирања за функцију 090:      

     01 Приходи из буџета 0  0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  13.800.000 
13.800.00

0 
  

      Функција 090: 0 13.800.000 
13.800.00

0 
0 0 

      Извори финансирања за пројекат 0901-1001      

     01 Приходи из буџета 0  0 0 0 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  13.800.000 
13.800.00

0 
  

      Свега за пројекат 0901-1001: 0 13.800.000 13.800.000 0 0 

      Укупно извори финансирања за функцију 090:      

     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 727.300 755.665 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  13.800.000 
13.800.00

0 
  

      Свега за функцију 090: 700.000 13.800.000 
14.500.00

0 
727.300 755.665 

            

  1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      

  1301-0002   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка 
школском,предшколском и рекреативном спорту 
и масовној физичкој култури 

     

   810   Услуге рекреације и спорта      

    423  Услуге по уговору 333.768  333.768 0 0 

    463  Текући трансфери осталим нивоима власти 2.500.000 4.950.000 7.450.000 3.000.000 5.000.000 
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      Извори финансирања за функцију 810:      

     01 Приходи из буџета 2.833.768  2.833.768 3.000.000 5.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  4.950.000 4.950.000   

      Функција 810: 2.833.768 4.950.000 7.783.768 3.000.000 5.000.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1301-0002: 

     

     01 Приходи из буџета 2.833.768  2.833.768 3.000.000 5.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  4.950.000 4.950.000   

      Свега за програмску активност 1301-0002: 2.833.768 4.950.000 7.783.768 3.000.000 5.000.000 

                        

  1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ      

  1201-1001   ПРОЈЕКАТ: Најлепши балкон      

   820   Услуге културе      

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50.000  50.000 70.000 80.000 

      Извори финансирања за функцију 820:      

     01 Приходи из буџета 50.000  50.000 70.000 80.000 

      Функција 820: 50.000  50.000 70.000 80.000 

      Извори финансирања за пројекат 1201-1001      

     01 Приходи из буџета 50.000  50.000 70.000 80.000 

      Свега за пројекат 1201-1001 50.000  50.000 70.000 80.000 

            

  2002    ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      

  2002-1001   
ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју 

     

   912   Основно образовање      

    463  Текући трансфери осталим нивоима власти 3.500.000 350.000 3.850.000 3.637.000 3.779.000 

            

      Извори финансирања за функцију 912:      

     01 Приходи из буџета 3.500.000  3.500.000 3.637.000 3.779.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  350.000 350.000   
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      Функција 912: 3.500.000 350.000 3.850.000 3.637.000 3.779.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1001      

     01 Приходи из буџета 3.500.000  3.500.000 3.637.000 3.779.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  350.000 350.000   

      Свега за пројекат  2002-1001 3.500.000 350.000 3.850.000 3.637.000 3.779.000 

            

  2002-1002   ПРОЈЕКАТ: Одржавање основних школа      

   912   Основно образовање      

    463 
 

Текући трансфери ост. нив. Влас. (ОШ Надежда 
Петровић) 

2.100.000 1.150.000 3.250.000 8.500.000 9.000.000 

      Извори финансирања за функцију 912:      

     01 Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000 8.500.000 9.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1.150.000 1.150.000   

      Функција 912: 2.100.000 1.150.000 3.250.000 8.500.000 9.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1002:      

     01 Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000 8.500.000 9.000.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1.150.000 1.150.000   

      Свега за пројекат 2002-1002: 2.100.000 1.150.000 3.250.000 8.500.000 9.000.000 

            

  2002-1003   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика       

   912   Основно образовање      

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.700.000 177.067 2.877.067 2.805.000 2.915.000 

      Извори финансирања за функцију 912:      

     01 Приходи из буџета 2.700.000  2.700.000 2.805.000 2.915.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  177.067 177.067   

      Функција 912: 2.700.000 177.067 2.877.067 2.805.000 2.915.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1003:      

     01 Приходи из буџета 2.700.000  2.700.000 2.805.000 2.915.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  177.067 177.067   

      Свега за пројекат 2002-1003 2.700.000 177.067 2.877.067 2.805.000 2.915.000 
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  2002-1004   ПРОЈЕКАТ: Читалачка значка      

   912   Основно образовање      

    472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100.000  100.000 104.000 108.000 

      Извори финансирања за функцију 912:      

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 104.000 108.000 

      Функција 912: 100.000  100.000 104.000 108.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1004:      

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 104.000 108.000 

      Свега за пројекат 2002-1004: 100.000  100.000 104.000 108.000 

            

      Укупно извори финансирања за функцију 912:      

     01 Приходи из буџета 8.400.000  8.400.000 15.046.000 15.802.000 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1.677.067 1.677.067   

      Свега за функцију 912: 8.400.000 1.677.067 
10.077.06

7 
15.046.000 15.802.000 

            

  0701    ПРОГРАМ 7 : ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА      

  0701-1001   
ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја на подручју 
Новог Београда 

     

   915   Специјално основно образовање      

    423  
Услуге по уговору - чланови савета на стручним 
семинарима 

0 200.000 200.000 0 0 

    481  Дотације невладиним организацијама 0 3.000.000 3.000.000   

      Извори финансирања за функцију 915:      

     13 Вишак прихода из ранијих година 0 3.200.000 3.200.000 0 0 

      Функција 915: 0 3.200.000 3.200.000 0 0 

      Извори финансирања за пројекат 0701-1001:      

     13 Вишак прихода из ранијих година 0 3.200.000 3.200.000 0 0 

      Свега за пројекат 0701-1001: 0 3.200.000 3.200.000 0 0 
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2.
1 

        МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ           

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0002   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Месне заједнице      

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту  

  
  

    421  Стални трошкови 6.900.000  6.900.000 7.170.000 7.450.000 

    425  Текуће поправке и одржавање 150.000 4.400.000 4.550.000 8.890.000 10.081.000 

      Извори финансирања за функцију 160:      

     01 Приходи из буџета 7.050.000  7.050.000 16.060.000 17.531.000 

     13 Вишак прихода из ранијих година  4.400.000 4.400.000   

      Функција 160: 7.050.000 4.400.000 
11.450.00

0 
16.060.000 17.531.000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002: 

     

     01 Приходи из буџета 7.050.000  7.050.000 16.060.000 17.531.000 

     13 Вишак прихода из ранијих година  4.400.000 4.400.000   

      Свега за Програмску активност 0602-0002: 7.050.000 4.400.000 
11.450.00

0 
16.060.000 17.531.000 

            

      Извори финансирања за Главу 2.1:      

     01 Приходи из буџета 7.050.000  7.050.000 16.060.000 17.531.000 

     13 Вишак прихода из ранијих година  4.400.000 4.400.000   

      Свега за Главу 2.1: 7.050.000 4.400.000 
11.450.00

0 
16.060.000 17.531.000 

            

 
2.
2 

        ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР           

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

     

   410   
Општи економски и комерцјални послови и послови 
по питању рада 
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    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
23.611.00

0 
 

23.611.00
0 

22.903.000 22.216.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 4.226.000  4.226.000 4.099.000 3.976.000 

    414  Социјална давања запосленима 1.200.000  1.200.000 1.250.000 1.300.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 700.000  700.000 727.000 756.000 

    416  Награде запосленима и остали посебни расходи 600.000  600.000 623.000 648.000 

    421  Стални трошкови 7.851.000  7.851.000 8.160.000 8.500.000 

    422  Трошкови путовања 550.000  550.000 550.000 550.000 

    423  Услуге по уговору 4.600.000  4.600.000 4.780.000 4.966.000 

    424  Специјализоване услуге 202.000  202.000 210.000 218.000 

    425 
 

Текуће поправке и одржавање 
10.400.00

0 
 

10.400.00
0 

10.800.000 11.200.000 

    426  Материјал 1.300.000  1.300.000 1.350.000 1.400.000 

    444  Казне за кашњење (камата) 50.000  50.000 50.000 50.000 

    465  Дотације и трансфери по закону 2.700.000  2.700.000 2.620.000 2.540.000 

    482 
 

Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
49.500.00

0 
 

49.500.00
0 

54.030.000 56.191.000 

    483  Новчане казне и пенали по решењу судова 6.500.000  6.500.000 6.000.000 5.500.000 

    511  Зграде и грађевински објекти - пројектно планирање 1.500.000  1.500.000 14.200.000 5.000.000 

    512  Машине и опрема 301.000  301.000 1.000.000 1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 410:      

     01 Приходи из буџета 
115.791.00

0 
0 

115.791.00
0 

133.352.000 126.011.000 

      Функција 410: 
115.791.00

0 
 

115.791.00
0 

133.352.000 126.011.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 
115.791.00

0 
 

115.791.00
0 

133.352.000 126.011.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
115.791.00

0 
 

115.791.00
0 

133.352.000 126.011.000 

      Извори финансирања за Главу 2.2:      

     01 Приходи из буџета 
115.791.00

0 
 

115.791.00
0 

133.352.000 126.011.000 
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      Свега за Главу 2.2: 
115.791.00

0 
 

115.791.00
0 

133.352.000 126.011.000 

            

  
2.
3 

        НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА           

    1201       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРА           

  1201-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалних установа културе 

     

   820   Услуге културе      

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.550.000  2.550.000 3.500.000 3.500.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 460.000  460.000 627.000 627.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 118.000  118.000 125.000 130.000 

    421  Стални трошкови 150.000  150.000 200.000 210.000 

    423  Услуге по уговору 450.000 0 450.000 467.550 485.784 

    465  Остале дотације и трансфери 334.000  334.000 459.000 459.000 

      Извори финансирања за функцију 820:      

     01 Приходи из буџета 4.062.000 0 4.062.000 5.378.550 5.411.784 

      Функција 820: 4.062.000 0 4.062.000 5.378.550 5.411.784 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 4.062.000  4.062.000 5.378.550 5.411.784 

      Свега за програмску активност 1201-0001: 4.062.000 0 4.062.000 5.378.550 5.411.784 

            

  1201-1002                                                    
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолклора и 
размена ученика 

     

   820   Услуге културе      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            423  Услуге по уговору 5.950.000  5.950.000 6.182.050 6.423.150 

    426  Материјал 50.000  50.000 51.950 53.976 

      Извори финансирања за функцију 820:      

     01 Приходи из буџета 6.000.000 0 6.000.000 6.234.000 6.477.126 

      Функција 820: 6.000.000 0 6.000.000 6.234.000 6.477.126 
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      Извори финансирања за пројекат 1201-1002      

     01 Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 6.234.000 6.477.126 

      Свега за пројекат 1201-1002 6.000.000  6.000.000 6.234.000 6.477.126 

            

  1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      

  1301-1001   
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе моторике,фитнеса 
и тимски спортови 

     

   820   Услуге културе      

    423  Услуге по уговору 6.000.000  6.000.000 6.234.000 6.477.126 

      Извори финансирања за функцију 820:      

     01 Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 6.234.000 6.477.126 

      Функција 820: 6.000.000  6.000.000 6.234.000 6.477.126 

      Извори финансирања за пројекат 1301-1001      

     01 Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 6.234.000 6.477.126 

      Свега за пројекат 1301-1001 6.000.000  6.000.000 6.234.000 6.477.126 

            

  2002    ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      

  2002-1005   
ПРОЈЕКАТ: Припремна настава,страни 
језици,школа рачунара, друговање 

     

   820   Услуге културе      

    423  Услуге по уговору 5.500.000  5.500.000 5.714.500 5.937.366 

    426  Материјал 50.000  50.000 51.950 53.976 

      Извори финансирања за функцију 820:      

     01 Приходи из буџета 5.550.000  5.550.000 5.766.450 5.991.342 

      Функција 820: 5.550.000  5.550.000 5.766.450 5.991.342 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1005      

     01 Приходи из буџета 5.550.000  5.550.000 5.766.450 5.991.342 

      Свега за пројекат  2002-1005 5.550.000  
5.5  

50.000 
5.766.450 5.991.342 

            

  2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Награде најбољим ученицима      
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   820   Услуге културе      

    472  Награде из буџета ученицима 4.850.000  4.850.000 6.000.000 6.200.000 

      Извори финансирања за функцију 820:      

     01 Приходи из буџета 4.850.000  4.850.000 6.000.000 6.200.000 

      Функција 820: 4.850.000  4.850.000 6.000.000 6.200.000 

      Извори финансирања за пројекат 2002-1006      

     01 Приходи из буџета 4.850.000  4.850.000 6.000.000 6.200.000 

      Свега за пројекат  2002-1006 4.850.000  4.850.000 6.000.000 6.200.000 

            

          Извори финансирања за функцију 820:      

         01 Приходи из буџета 
26.512.00

0 
 

26.512.00
0 

29.683.000 30.637.378 

          Функција 820: 
26.512.00

0 
0 

26.512.00
0 

29.683.000 30.637.378 

      Извори финансирања за Главу 2.3:      

     01 Приходи из буџета 
26.462.00

0 
 

21.612.00
0 

29.613.000 30.557.378 

      Свега за Главу 2.3: 
26.462.00

0 
 

26.462.00
0 

29.613.000 30.557.378 

            

 
2.
4 

        
УСТАНОВА ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И 
ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА "НОВИ 
БЕОГРАД" 

          

   0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА           

  0901-0001   ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи      

   090   
Социјална заштита некласификована на другом 
месту 

     

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.400.000  1.400.000 2.550.000 2.550.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 251.000  251.000 460.000 460.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 40.000  40.000 80.000 80.000 

    423  Трошкови учешћа на конкурсима 200.000  200.000 300.000 400.000 

    465  Стални трошкови 184.000  184.000 335.000 335.000 
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      Извори финансирања за функцију 090:      

     01 Приходи из буџета 2.075.000  2.075.000 3.725.000 3.825.000 

      Функција 090: 2.075.000  2.075.000 3.725.000 3.825.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0901-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 2.075.000  2.075.000 3.725.000 3.825.000 

      Свега за програмску активност 0901-0001: 2.075.000  2.075.000 3.725.000 3.825.000 

      Извори финансирања за Главу 2.4:      

     01 Приходи из буџета 2.075.000  2.075.000 3.725.000 3.825.000 

      Свега за Главу 2.4: 2.075.000  2.075.000 3.725.000 3.825.000 

            

 
2.
5 

        
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ 
ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА 
"НОВИ БЕОГРАД" 

          

   1502       ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА           

  1502-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем 
туризма 

     

   473   Туризам      

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.400.000  1.400.000 2.550.000 2.550.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 251.000  251.000 460.000 460.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 40.000  40.000 80.000 80.000 

    423  Услуге по уговору 4.080.000  4.080.000 4.500.000 5.000.000 

    426  Материјал 1.700.000  1.700.000 1.766.300 1.835.186 

    465  Стални трошкови 184.000  184.000 335.000 335.000 

      Извори финансирања за функцију 473:      

     01 Приходи из буџета 7.655.000 0 7.655.000 9.691.300 10.260.186 

      Функција 473: 7.655.000 0 7.655.000 9.691.300 10.260.186 

      
Извори финансирања за програмску активност 
1502-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 7.655.000  7.655.000 9.691.300 10.260.186 
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      Свега за програмску активност 1502-0001: 7.655.000 0 7.655.000 9.691.300 10.260.186 

            

  1502-1001   ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера Новог Београда      

   473   Туризам      

    423  Услуге по уговору 6.000.000  6.000.000 6.000.000 6.000.000 

      Извори финансирања за функцију 473:      

     01 Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 6.000.000 6.000.000 

      Функција 473: 6.000.000  6.000.000 6.000.000 6.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 1502-1001      

     01 Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 6.000.000 6.000.000 

      Свега за пројекат 1502-1001 6.000.000  6.000.000 6.000.000 6.000.000 

            

  1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      

  1301-1002   ПРОЈЕКАТ: Школа пливања      

   473   Туризам      

    423  Услуге по уговору 5.000.000  5.000.000 6.000.000 7.000.000 

      Извори финансирања за функцију 820:      

     01 Приходи из буџета 5.000.000  5.000.000 6.000.000 7.000.000 

      Функција 473: 5.000.000  5.000.000 6.000.000 7.000.000 

      Извори финансирања за пројекат 1301-1002      

     01 Приходи из буџета 5.000.000  5.000.000 6.000.000 7.000.000 

      Свега за пројекат 1301-1002 5.000.000  5.000.000 6.000.000 7.000.000 

      Извори финансирања за функцију 473:      

     01 Приходи из буџета 
18.655.00

0 
 

18.655.00
0 

21.691.300 23.260.186 

      Функција 473: 
18.655.00

0 
 

18.655.00
0 

21.691.300 23.260.186 

      Извори финансирања за Главу 2.5:      

     01 Приходи из буџета 
18.655.00

0 
 

18.655.00
0 

21.691.300 23.260.186 

      Свега за Главу 2.5: 18.655.00  18.655.00 21.691.300 23.260.186 
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0 0 

            

      Извори финансирања за Раздео 2:      

     01 Приходи из буџета 
517.904.17

3  
517.904.17

3 
577.274.605 574.197.127 

     13 Вишак прихода из ранијих година  61.721.900 61.721.900   

      Свега за Раздео 2: 
517.904.17

3 
61.721.900 

579.626.07
3 

577.274.605 574.197.127 

            

      Извори финансирања за Програм 04:      

     01 Приходи из буџета 
13.655.00

0 
 

13.655.00
0 

15.691.300 16.260.186 

      Свега за Програм 04: 
13.655.00

0 
 

13.655.00
0 

15.691.300 16.260.186 

      Извори финансирања за Програм 07:      

     13 Приходи из буџета  3.200.000 3.200.000   

      Свега за Програм 07: 0 3.200.000 3.200.000 0 0 

      Извори финансирања за Програм 09:      

     01 Приходи из буџета 
18.800.00

0 
 

18.800.00
0 

26.812.450 27.993.342 

     13 Приходи из буџета  1.677.067 1.677.067   

      Свега за Програм 09: 
18.800.00

0 
1.677.067 

20.477.06
7 

26.812.450 27.993.342 

      Извори финансирања за Програм 11:      

     01 Приходи из буџета 2.775.000  2.775.000 4.452.300 4.580.665 

     
13 Вишак прихода из ранијих година  13.800.000 

13.800.00
0 

  

     
 Свега за Програм 11: 2.775.000 13.800.000 

16.575.00
0 

4.452.300 4.580.665 

      Извори финансирања за Програм 13:      

     
01 Приходи из буџета 

10.112.00
0 

 
10.112.00

0 
11682.550 11.968.910 

      Свега за Програм 13: 10.112.00 0 10.112.00 11.682.550 11.968.910 



242 

 

Градска општина Нови Београд Информатор о раду 
- ажуриран 7. марта 2016. године - 

242 

0 0 

      Извори финансирања за Програм 14:      

     
01 Приходи из буџета 

13.833.76
8 

0 
13.833.76

8 
15.234.000 18.477.126 

     13 Вишак прихода из ранијих година  4.950.000 4.950.000   

     
 Свега за Програм 14: 

13.833.76
8 

4.950.000 
18.783.76

8 
15.234.000 18.477.126 

      Извори финансирања за Програм 15:      

     01 Приходи из буџета 
458.728.40

5 
 

458.728.40
5 

503.402.005 494.916.899 

     13 Вишак прихода из ранијих година  38.094.833 38.094.833   

      Свега за Програм 15: 
458.728.40

5 
38.094.833 

496.823.23
8 

503.402.005 494.916.899 

            

            

            

3           СКУПШТИНА            

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина 

     

   111   Опште јавне услуге      

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
10.770.00

0 
 

10.770.00
0 

7.500.000 7.500.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.930.000  1.930.000 1.350.000 1.350.000 

    414  Социјална давања запосленима 465.000  465.000 100.000 100.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 160.000  160.000 167.000 175.000 

    423  Услуге по уговору 2.200.000  2.200.000 2.286.000 2.375.000 

    465  Остале дотације и трансфери 1.410.000  1.410.000 990.000 990.000 

      Извори финансирања за функцију 110:      

     01 Приходи из буџета 
16.935.00

0 
 

16.935.00
0 

12.393.000 12.490.000 

      Функција 110: 
16.935.00

0 
 

16.935.00
0 

12.393.000 12.490.000 
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Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001: 

     

     01 Приходи из буџета 
16.935.00

0 
 

16.935.00
0 

12.393.000 12.490.000 

      Свега за програмску активност 0602-0001: 
16.935.00

0 
 

16.935.00
0 

12.393.000 12.490.000 

            

  0602-1005   
ПРОЈЕКАТ: "Априлски дани" - прослава Дана 
омладинских радних акција "Првог априла 2016.-
те године" и конкурс за најфотографију 

     

   111   Опште јавне услуге      

    423  Услуге по уговору 200.000  200.000 1.250.000 1.250.000 
    472  Накраде из буџета 50.000  50.000 100.000 100.000 
      Извори финансирања за функцију 110:      

     01 Приходи из буџета 250.000  250.000 1.350.000 1.350.000 

      Функција 110: 250.000  250.000 1.350.000 1.350.000 

      Извори финансирања за пројекат 0602-1001:      

     01 Приходи из буџета 250.000  250.000 1.350.000 1.350.000 

      Свега за пројекат 0602-1001: 250.000  250.000 1.350.000 1.350.000 

            

      Извори финансирања за Програм 15:      

     01 Приходи из буџета 
17.185.00

0 
 

17.185.00
0 

13.743.000 13.840.000 

      Свега за Програм 15: 
17.185.00

0 
 

17.185.00
0 

13.743.000 13.840.000 

      Извори финансирања за Раздео 3:      

     01 Приходи из буџета 
17.185.00

0 
 

17.185.00
0 

13.743.000 13.840.000 

      Свега за Раздео 3: 
17.185.00

0 
 

17.185.00
0 

13.743.000 13.840.000 

            

            

            



244 

 

Градска општина Нови Београд Информатор о раду 
- ажуриран 7. марта 2016. године - 

244 

            

4           ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО           

  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА      

  0602-0004   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско јавно 
правобранилаштво 

     

   330   Опште јавне услуге      

    411  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.200.000  7.200.000 6.700.000 6.700.000 

    412  Социјални доприноси на терет послодавца 1.290.000  1.290.000 1.200.000 1.200.000 

    414  Социјална давања запосленима 100.000  100.000 104.000 108.000 

    415  Накнаде трошкова за запослене 160.000  160.000 167.000 175.000 

    423  Услуге по уговору 100.000  100.000 105.000 110.000 

    465  
Остале дотације и трансфери - умањење зарада 
10% 

944.000  944.000 880.000 880.000 

    482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 120.000  120.000 150.000 160.000 

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

15.000.00
0 

 
15.000.00

0 
15.000.000 13.000.000 

      Извори финансирања за функцију  110:      

     01 Приходи из буџета 
24.914.00

0 
 

24.914.00
0 

24.306.000 22.333.000 

      Функција 330: 
24.914.00

0 
0 

24.914.00
0 

24.306.000 22.333.000 

      
Извори финансирања за програмску активност 
0602-0004: 

     

     01 Приходи из буџета 
24.914.00

0 
 

24.914.00
0 

24.306.000 22.333.000 

      Свега за програмску активност 0602-0004: 
24.914.00

0 
0 

24.914.00
0 

24.306.000 22.333.000 

            

      Извори финансирања за Програм 15:      

     01 Приходи из буџета 
24.914.00

0 
 

24.914.00
0 

24.306.000 22.333.000 

      Свега за Програм 15: 
24.914.00

0 
0 

24.914.00
0 

24.306.000 22.333.000 
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      Извори финансирања за Раздео 4:      

     01 Приходи из буџета 
24.914.00

0 
 

24.914.00
0 

24.306.000 22.333.000 

      Свега за Раздео 4: 
24.914.00

0 
0 

24.914.00
0 

24.306.000 22.333.000 

            

      Извори финасирања за разделе (I+II+III+IV):      

     01 Приходи из буџета 
642.957.17

3 
 

642.957.17
3 

683.794.615 681.263.691 

     13 Вишак прихода из ранијих година  61.831.900 
61.831.90

0 
  

      Свега за разделе (I+II+III+IV): 
642.957.17

3 
61.831.900 

704.789.07
3 

683.794.615 681.263.691 

            

            

            

      Извори финансирања за Програм 04:      

     01 Приходи из буџета 
13.655.00

0 
 

13.655.00
0 

15.691.300 16.260.186 

      Свега за Програм 04: 
13.655.00

0 
  

13.655.00
0 

15.691.300 16.260.186 

      Извори финансирања за Програм 07:           

     13 Приходи из буџета   3.200.000 3.200.000     

      Свега за Програм 07: 0 3.200.000 3.200.000 0 0 

      Извори финансирања за Програм 09:           

     01 Приходи из буџета 
18.800.00

0 
  

18.800.00
0 

26.812.450 27.993.342 

     13 Приходи из буџета   1.677.067 1.677.067   

      Свега за Програм 09: 
18.800.00

0 
1.677.067 

20.477.06
7 

26.812.450 27.993.342 

      Извори финансирања за Програм 11:           

     01 Приходи из буџета 2.775.000   2.775.000 4.452.300 4.580.665 

     13 Вишак прихода из ранијих година   13.800.000 13.800.00     
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0 

      Свега за Програм 11: 2.775.000 13.800.000 
16.575.00

0 
4.452.300 4.580.665 

      Извори финансирања за Програм 13:           

  
   

01 Приходи из буџета 
10.112.00

0 
  

10.112.00
0 

11682.550 11.968.910 

      Свега за Програм 13: 
10.112.00

0 
0 

10.112.00
0 

11.682.550 11.968.910 

      Извори финансирања за Програм 14:           

     01 Приходи из буџета 
13.833.76

8 
  

13.833.76
8 

15.234.000 18.477.126 

     13 Вишак прихода из ранијих година  4.950.000 4.950.000   

      Свега за Програм 14: 
13.833.76

8 
4.950.000 

18.783.76
8 

15.234.000 18.477.126 

      Извори финансирања за Програм 15:           

     01 Приходи из буџета 
583.781.40

5 
  

583.781.40
5 

609.922.015 601.983.463 

     13 Вишак прихода из ранијих година  38.204.833 38.204.833   

      Свега за Програм 15: 
583.781.40

5 
38.204.833 

621.986.23
8 

609.922.015 601.983.463 

            

 
 

Члан 11. 
 

 Средства буџета у износу од 642.957.173 дин и средства из осталих извора 61.831.900 дин утврђена су и распоређена по 
програмској класификацији и то: 
 

Програм/Програмс
ка 

активност/Пројека
т 

Шифр
а 

О П И С 

Средст
ва из 

буџета   
извор 

01 

Средст
ва из 

осталих 
извора 

Укупна 
средств
а 2016.г 

Средст
ва из 

буџета  
у 2017.г 
извор 

01 

Средст
ва из 

буџета 
у 2018.г  
извор 

01 
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Програм 4 1502 Туризам 13.655.000 0 13.655.000 15.691.300 16.260.186 

Програмска 
активност 

1502-
0001 

Управљање развојем туризма 7.655.000 0 7.655.000 9.691.300 10.260.186 

Пројекат 
1502-
1001 

Излети пензионера Новог Београда 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

         

Програм 7 0701 Путна инфраструктура 0 3.200.000 3.200.000 0 0 

Пројекат 
0701-
1001 

Безбедност саобраћаја на територији Новог Београда 0 3.200.000 3.200.000 0 0 

         

Програм 9 2002 Основно образовање 18.800.000 1.677.067 20.477.067 26.812.450 27.993.342 

Пројекат 
2002-
1001 

Смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју 3.500.000 350.000 3.850.000 3.637.000 3.779.000 

Пројекат 
2002-
1002 

Одржавање (осим капиталног) основних школа 2.100.000 1.150.000 3.250.000 8.500.000 9.000.000 

Пројекат 
2002-
1003 

Превоз деце и ученика  2.700.000 177.067 2.877.067 2.805.000 2.915.000 

Пројекат 
2002-
1004 

Читалачка значка 100.000 0 100.000 104.000 108.000 

Пројекат 
2002-
1005 

Припремна настава,страни језици и школа рачунара 5.550.000 0 5.550.000 5.766.450 8.991.342 

Пројекат 
2002-
1006 

Награде најбољим ученицима 4.850.000 0 4.850.000 6.000.000 6.200.000 

          

Програм 11 0901 Социјална и дечија заштита 2.775.000 13.800.000 16.575.000 4.452.300 4.580.665 

Програмска 
активност 

0901-
0001 

Брига о старима, деци са посебним потребама и др. 2.075.000 0 2.075.000 3.725.000 3.825.000 

Програмска 
активност 

0901-
0001 

Социјалне помоћи - сахрањивања и новчане помоћи 700.000 0 700.000 727.300 755.665 
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Пројекат 
0901-
1001 

Помоћ интерно расељеним и избеглим лицима у сарадњи са 
Комесаријатом 

0 13.800.000 13.800.000 0 0 

             

Програм 13 1201 Развој културе 10.112.000 0 10.112.000 11.682.550 11.968.910 

Програмска 
активност 

1201-
0001 

Функционисање локалних установа културе 4.062.000 0 4.062.000 5.378.550 5.411.784 

Пројекат 
0901-
1001 

Најлепши балкон 50.000 0 50.000 70.000 80.000 

Пројекат 
0901-
1002 

Бесплатне школе глуме,плеса,певања,сликања,фолклора и размена 
ученика 

6.000.000 0 6.000.000 6.234.000 6.477.126 

             

Програм 14 1301 Развој спорта и омладине 13.833.768 4.950.000 18.783.768 15.234.000 18.477.126 

Програмска 
активност 

1301-
0002 

Подршка предшколском,школском и рекреативном спорту и масовној 
физичкој структури 

2.833.768 4.950.000 7.783.768 3.000.000 5.000.000 

Пројекат 
1201-
1001 

Бесплатне школе пливања,моторике,фитнеса,тимски спортови 6.000.000 0 6.000.000 6.234.000 6.477.126 

Пројекат 
1201-
1002 

Школа пливања 5.000.000 0 5.000.000 6.000.000 7.000.000 

             

Програм 15 0602 Локална самоуправа 
583.781.40

5 
38.204.833 

621.986.23
8 

609.922.01
5 

601.983.46
3 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина - 
Председник, Општинско Веће 

69.679.000 110.000 69.789.000 68.021.010 70.393.564 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Изборна 
комисија 

13.000.000 0 13.000.000 100.000 100.000 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Општинска 
управа 

309.093.60
5 

7.811.000 
316.904.60

5 
306.084.02

6 
302.643.40

3 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Општ. 
управа - развој заједнице 

17.061.000 20.163.000 37.224.000 17.702.979 18.369.995 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Пословни 
простор 

115.791.00
0 

0 
115.791.00

0 
133.352.00

0 
126.011.00

0 
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Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Скупштина 16.935.000 0 16.935.000 12.393.000 12.490.000 

Програмска 
активност 

0602-
0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина - месне 
заједнице 

7.050.000 4.400.000 11.450.000 16.060.000 17.531.000 

Програмска 
активност 

0602-
0004 

Функционисање лок самоуправе и градских општина- Општинско 
јавно правобранилаштво 

24.914.000 0 24.914.000 24.306.000 22.333.000 

Програмска 
активност 

0602-
0006 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина - 
информисање 

672.800 14.400 687.200 673.000 675.000 

Програмска 
активност 

0602-
0009 

Функционис. локалне самоуправе и градских општина-Општинска  
управа - правна помоћ 

3.510.000 0 3.510.000 3.530.000 3.550.000 

Пројекат 
0602-
1001 

Новобеоградски клуб 275.000 0 275.000 350.000 400.000 

Пројекат 
0602-
1002 

Текуће и капитално одржавање пословне зграде 2.215.000 450.000 2.665.000 15.000.000 15.500.000 

Пројекат 
0602-
1003 

Набавка и одржавање опреме и набавка нематријалне имовине 3.335.000 5.032.000 8.367.000 11.000.000 10.636.500 

Пројекат 
0602-
1004 

Финансирање рада матичне службе 0 224.433 224.433 0 0 

Пројекат 
0602-
1005 

"Априлски дани" - прослава Дана омладинских радних акција "Првог 
априла 2016.-те године" и конкурс за најфотографију 

250.000 0 250.000 1.350.000 1.350.000 

             

У К У П Н О   П Р О Г Р А М И :   
642.957.17

3 
61.831.900 

704.789.07
3 

683.794.61
5 

681.263.69
1 
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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 12. 

 

 У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. 
годину и пројекцијама за 2017. и 20178. годину, које је донео министар надлежан за послове 
финансија на основу одредбе члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник 
РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/2012,62/13,63/13-исправка и 108/13, 142/14 и 68/15 – 
др. закон), и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(''Службени гласник РС'', број 68/15), број запослених код корисника буџета општине се 
утврђује актом скупштине локалне јединице за сваку календарску годину. 

Плате запослених уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и 
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 62/06,...99/14), Законом о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) и Уредбом о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12). 
 У складу са чланом 5. став 1 Закона о привременом утврђивању основица за обрачун 
и исплату плата код корисника јавних средстава се умањује за 10%. Према члану 7. овог 
закона директни и индиректни корисници буџетских средстава градских општина дужни су да 
у року од три дана од дана извршене коначне исплате за одређени месецна рачун прописан 
за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између износа плата 
обрачунатих применом основице која није умањена са доприносима који се исплаћују на 
терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који су исплатиоци других 
сталних примања дужни су да у року од 3 (три) дана од дана извршене исплате за одређени 
месец на рачун прописан за уплату јавних прихода РС уплате разлику између укупног износа 
другог сталног примања који није умањен у смислу горе поменутог закона и укупног износа 
другог сталног примања који је обрачунат са умањењем. 
 У предлозима финансијских планова за 2016.годину директни и индиректни буџетски 
корисници обавезно наводе број запослених код којих се приликом обрачуна и исплате плата 
није могло извршити умањење за 10% у складу са Законом. 
 Корисници буџетских средстава у 2016.години могу планирати укупна средства за 
исплату плата запослених на нивоу исплаћених плата у 2015.години, а највише до 
дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету РС за 2015.годину без 
умањења од 2,5% из става 2. истог члана. Тако планирану масу средстава за обрачун и 
исплату плата запослених у 2016.години треба умањити за 3% у циљу спровођења 
рационализације у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору, с тим да у оквиру тако умањене масе средстава за исплату плата запослених 
се планирају и средства за увећање плата запослених у делатностима како је горе наведено. 
 Средства за решавање броја запослених треба пребацити са економских 
класификација 411 и 412 на економску класификацију 414 

 
Члан 13. 

 

 Председник општине је наредбодавац за извршење расхода и издатака 
распоређених овом Одлуком у Разделу 1,2,3 и 4 и одговоран је Скупштини општине за 
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских 
апропријација.  
 Председник општине може појединачним актом да пренесе овлашћење другом лицу 
да потписује налоге за трошење средстава буџета. 
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Члан 14. 

 

Председник општине може донети одлуку о промени износа апропријације у складу са 
чланом 61. Закона о буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава уз одобрењe Одељења за буџет и финансије, 
може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу 
до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Изузетно у 2015. И 
2016.години Закон дозвољава преусмеравање апропријација до 10% вредности. 

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док 
се из осталих извора могу мењати без ограничења. 

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 
унутар буџета, Председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није 
могуће искористити пренесе у текућу буџетску  резерву и може се користити за намене које 
нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства  у довољном 
обиму. 

Укупан износ преусмеравања средстава из става 4 овог члана не може бити већи од 
износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом.  
 

Члан  15. 
 

У случају да се буџету општине из другог буџета (Републике, Града Београда или 
друге локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна средства укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у 
случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове 
одлуке, Одељење за буџет и  финансије на основу тог акта отвара  одговарајуће  
апропријације за извршавање расхода по том основу. 

 
Члан 16. 

 

 Одељење за буџет и финансије обавезно је да прати извршење буџета и најмање 
два пута годишње информише Веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1.овог члана Веће 
доставља извештаје Скупштини. 
 Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања. 

Члан 17. 
 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 
оствареним приходима и примањима буџета. 
 Ако се у току године приходи смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима 
и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 
 

Члан 18. 
 

Председник општине  може прописати услове, критеријуме, и начин коришћења 
средстава од прихода које корисници буџетских средстава остваре својом активношћу , 
односно продајом робе и вршењем услуга. 

Председник општине, на предлог Одељења за буџет и финансије , може одлучити да 
део јавних средстава из става 1. овог члана, остварених  у текућој години, односно 
неутршених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години. 
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Члан  19. 

 

             Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства 
распоређена овом одлуком за намене за које су им та средства одобрена. 

Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и 
из других извора, обавезни  су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих других 
прихода. 

 
Члан 20. 

 

Корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2015. 
години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета. 

 
Члан 21. 

 

 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене Одлуком. 
 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора 
или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 
 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити плаћене искључиво са 
Консолидованог рачуна трезора. 
 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање. 
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2015. години , а неизвршене у 
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2016. години и извршавају се 
на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
 

Члан 22. 
 

У буџетској 2016. години обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата јубиларних 
награда за директне и индиректне кориснике средстава буџета општине, вршиће се у складу 
са Законом о буџету Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 

Новчана средства буџета општине Нови Београд директних и индиректних корисника 
средстава буџета воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора. 

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора општине Нови Београд, 
која преостану по извршењу обавеза буџета општине , осим прихода за које је у посебном 
закону, односно пропису  општине  утврђена намена која ограничава употребу тих 
средстава, могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца. 
 

Члан 24. 
 

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина,  дужни су да у 
периоду који почиње најкасније 15. дана по истеку рока из члана 31. Закона о рачуноводству 
и ревизији („ Службени гласник  РС“,БР.46/06 ) а завршава се до  30. новембра 2016. године, 
део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2014. годину , уплате у буџет општине 
према динамици која ће бити одређена посебним актом. 

Управни и надзорни одбор је одговоран  за поступање у складу са ставом 1. овог 
члана. 

Члан 25. 
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 Веће градске општине даје сагласност на годишњи програм пословања ЈП „Пословни 
простор“, Новобеоградске културне мреже, Туристичке организације за промоцију туризма, 
рекреације и здравог живота „Нови Београд“ и Установе за бригу о старима, деци и особама 
са посебним потребама "Нови Београд" чији је оснивач Градска општина. 
 Финансијски план месне заједнице доноси савет месне заједнице, а сагласност на 
финансијске планове месних заједница даје Веће градске општине. 
 

Члан 26. 
 

 Одељење за буџет и финансије непосредно врши контролу законитости, 
рационалности и наменског коришћења средстава распоређених директним и индиректним 
корисницима буџета. 
 Ако се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и рационално 
Одељење за буџет и финансије неће извршити поднете налоге за плаћање.  
 Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет и финансије ставе на 
увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу 
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду. 

 
Члан 27. 

 

 Трансфери према индиректним корисницима буџетских средстава врше се са  
Раздела 2 - Општинска управа као директног корисника буџетских средстава. 
 Трансфере између корисника буџетских средстава могу вршити индиректни 
корисници за средства остварена од додатних прихода у складу са законским прописима. 
 

Члан 28. 
 

 Одељење за буџет и финансије доставља Секретаријату за финансије Града 
редовне месечне извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима за 2015. 
годину,  односно тромесечне извештаје о извршењу обима средстава за капитална улагања 
и извршење наменских прихода буџeта. 
 

Члан 29. 
 

 Ако у току реализације средстава предвиђених овом одлуком, дође до измена у 
прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, Председник градске општине ће извршити одговарајуће измене ове Одлуке на 
предлог Одељења за буџет и финансије. 
 

Члан 30. 
 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, обавезни су да поступе у складу са 
прописима који уређују јавне набавке. 
 

Члан 31. 
 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Председник се може 
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ( „Службени гласник РС“, 
број 61/05, 107/09, 78/11) a уз добијену сагласност Градоначелника Београда. 

 
Члан 32. 
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 Председник градске општине може обуставити привремено извршење појединих 
издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање. 
 

Члан 33. 
 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу 
града Београда», а примењиваће се од  01.01.2016. године. 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
    Број: Х-020-484; 29. децембар  2015. године 
 
 
                ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ 
  
                                                       Живан Обреновић, с.р. 
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Назив јединице 
локалне власти 

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ 
БЕОГРАД          

               

  
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 

2016. ГОДИНИ    

              
Табела 

1. 

Ре
дн
и 

бр
ој 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 
локалне 
власти 

Број 
запос
лени
х на 
неод
ређе

но  

Број 
запо
слен
их на 
одре
ђено  

Укуп
ан 

број 
запо
слен

их 

Маса средстава за плате планирана за 
2015. годину на економским 
класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2016. 
годину на економским класификацијама 411 и 

412 

1 2 3 4 
5(3+

4) 

Извор 01  Изв
ор 
04 

Извор
и 05-

08 

Из
вор
и 

09-
12 

Извор
и 13-

15 

Извор 01  Изв
ор 
04 

Изво
ри 

05-08 

Извори 
09-12 

Извори 
13-15 

6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 

1 

Органи и 
организације 
локалне 
власти 207 27 234 

248155376         249879000         

      Изабрана 
лица   11 11                     

      
Постављена 
лица    11 11                     

      Запослени 207 5 212                     

2 

Установе 
културе                                                                                                                                                         2 1 3 3.005.000         3.010.000         

      
Постављена 
лица    1 1                     

      Запослени 2   2                     
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3 

Остале 
установе из 
области 
јавних 
служби које 
се 
финансирају 
из буџета 
(навести 
назив 
установе):                                                                                   18 1 19 34.580.400 0 0 0 0 27.837.000 0 0 0 0 

  0 0 0                     

      
Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     

1. ЈП 
Пословни 
простор 18 1 19 24.917.400         27.837.000         

      
Постављена 
лица    1 1                     

      Запослени 18   18                     

2.Центар за 
развој и 
локалну 
економију 

0 0 0 9.663.000         

укинут као 
индиректни 
буџетски 
корисник 

уки
нут 
као 
инд
ире
ктн
и 
буџ
етс
ки 
кор
исн
ик 

укину
т као 
инди
рект
ни 
буџе
тски 
кори
сник 

укинут 
као 
индире
ктни 
буџетс
ки 
корисн
ик 

укинут 
као 
индирек
тни 
буџетски 
корисник 

      
Постављена   0 0                     
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лица  

      Запослени 0 0 0                     

4. 0 0 0                     

      
Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     

5. 0 0 0                     

      
Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     

4 

Дирекције 
основане од 
стране 
локалне 
власти 0 0 0                     

      
Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     

5 

Месне 
заједнице 0 0 0                     

     Изабрана 
лица      0                     

      Запослени     0                     

6 

Предшколске 
установе  0 0 0                     

Постављена 
лица     0                     

Запослени     0                     

7 

Нове 
установе и 
органи 
(навести 0 0 0 518.800 0 0 0 0 3.302.000 0 0 0 0 
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назив 
установа и 
органа):                         

  0 0 0                     

      
Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     

1.Туристичка 
организација 
за промоцију 
туризма,рекре
ације и 
здравог 
живота "Нови 
Београд" 0 0 0 259.400         1.651.000         

      
Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     

2.Установа за 
бригу о 
старима,деци 
и особама са 
посебним 
потребама 
"Нови 
Београд" 0 0 0 259.400         1.651.000         

      
Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     

4. 0 0 0                     

      
Постављена 
лица      0                     
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      Запослени     0                     

8 

Укупно за све 
кориснике 
буџетa који 
се 
финансирају  
са 
економских 
класификациј
а 411 и 412 227 29 256 286.259.576 0 0 0 0 284.028.000 0 0 0 0 

 
      Изабрана 
лица   11 11                     

 
      
Постављена 
лица    13 13                     

       Запослени 227 5 232                     
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Назив јединице 
локалне власти 

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 
   

         

 
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА 

ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ  

         

        
Табела 

2. 

Ред.
бр. 

Назив 
корисника 

чије се 
плате у 

2016. години 
финансирају 

из буџета 
на осталим 
економски

м 
класифика

цијама  

Економск
а 

класифик
ација 

(навести 
која ) 

Број 
запосле
них на 

неодре
ђено 
време 

Маса 
средста

ва за 
плате 

запосле
них на 

неодре
ђено 
време 

Број 
запосл
ених на 
одређе

но 
време 

Маса 
средст
ава за 
плате 
запосл
ених на 
одређе

но 
време  

Укупан 
број 

запосл
ених 

Укупна 
маса 

средста
ва за 
плате 

запосле
них у 
2016. 

години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 

1 

ЈП 
Пословни 
простор -
надзорни 
одбор 

423 

0 0 3 
1.462.0

00 3 1462000 

2 
ЈП 
Пословни 
простор 

423 

0 0 1 800.000 1 800000 

3             0   

 
 
 

Назив јединице 
локалне власти 

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ 
БЕОГРАД 

 
    

          

  
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. 

ГОДИНИ  

          

 Табела 3. 2015 2016 
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Ред.
бр. 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 
локалне 
власти 

Планира
на 

средства 
на 

економск
ој 

класифик
ацији 465 

у 2015. 
години 

Маса 
средст
ава за 

запосле
не чија  
плата 

не 
може 
да се 

умањи 
у 

складу 
са 

Законо
м за 
2015. 

годину 

Број 
запосле
них чија 
плата 

не 
може 
да се 

умањи 
у 

складу 
са 

Законо
м у 

2015. 
години 

Исплаће
на 

средства 
на 

економск
ој 

класифик
ацији 465 

у 2015. 
години 

Планира
на 

средства 
на 

економск
ој 

класифик
ацији 465 
за 2016. 
годину 

Маса 
средста

ва за 
запосле
не чија  
плата 

не 
може 
да се 

умањи у 
складу 

са 
Законом 
за 2016. 
годину 

Укупна 
маса 

средстав
а на 

економск
ој 

класифик
ацији 465 

да је 
могла да 
се умањи 

за 10% 

Број 
запосле
них чија 
плата 

не 
може 
да се 

умањи 
у 

складу 
са 

Законо
м у 

2016. 
години 

1 2 3 4 9 5 6 7 8 (6+7) 9 

1 

Органи и 
организациј
е локалне 
власти 28786759 0 0 27425707 27764000 0 27764000 0 

2 
Установе 
културе                                                                                                                                                         330000 0 0 330488 334000 0 334000 0 

3 

Остале 
установе из 
области 
јавних 
служби које 
се 
финансирај
у из буџета 
(навести 
назив):                                                                                   3809900 0 0 3242406 2700000 0 2700000 0 

1.ЈП 
Пословни 
простор 

2768600 0 0 2201112 2700000 0 

2700000 

0 

2.Центар за 
развој и 
локалну 
економију 

1041300 0 0 1041294 0 0 

0 

0 

3.             0   

4.             0   

5.             0   

4 

Дирекције 
основане 
од стране 
локалне 
власти 

  

    

  

    0   

5 
Месне 
заједнице             0   

6 
Предшколс
ке установе              0   

7 

Нове 
установе и 
органи 
(навести 
назив):                         0 0 0 0 368000 0 368000 0 
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1. Установа 
за бригу о 
старима,дец
и и особама 
са 
инвалидитет
ом "Нови 
Београд" 

        184000 0 

184000 

0 

Туристичка 
организација 
за промоцију 
туризма,рек
реације и 
здравог 
живота 
"Нови 
Београд" 

        184000 0 

184000 

0 

3.             0   

4.             0   

8 

Укупно за 
све 
кориснике 
буџетa који 
се 
финансирај
у  са 
економских 
класификац
ија 411 и 
412 32926659 0 0 30998601 31166000 0 31166000 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назив јединице 
локалне власти ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД   

       

  
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ  

       

 Табела 4. 2015 2016 

Ред.
бр. 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 
локалне 
власти 

Планирана 
средства у 

2015. години 
на 

економској 
класификац

ији 414 

Исплаћена 
средства у 

2015. години 
на 

економској 
класификац

ији 414 

Број 
запослени
х за који су 
исплаћена 
средства у 

2015. 
години 

Планирана 
средства на 
економској 
класификац

ији 414 у 
2016. 

години 

Број 
запослених 

за који су 
планирана 
средства у 

2016. 
години на 



263 

 

Градска општина Нови Београд Информатор о раду 
- ажуриран 7. марта 2016. године - 

263 

414 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Органи и 
организациј
е локалне 
власти 6995765 0 0 8784000 0 

2 
Установе 
културе                                                                                                                                                                   

3 

Остале 
установе из 
области 
јавних 
служби које 
се 
финансирај
у из буџета 
(навести 
назив):                                                                                   1000000 0 2 800000 2 

1.ЈП 
Пословни 
простор 

1000000 0 0 800000 2 

2.Центар за 
развој и 
локалну 
економију 

0 0 2 укинут као 
индиректни 
буџетски 
корисник 

укинут као 
индиректни 
буџетски 
корисник 

3.           

4.           

5.           

4 
Месне 
заједнице           

6 
Предшколск
е установе            

7 

Нове 
установе и 
органи 
(навести 
назив):                         0 0 0 0 0 

1. Установа 
за бригу о 
старима,дец
и и особама 
са 
инвалидитет
ом "Нови 
Београд" 
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Туристичка 
организација 
за промоцију 
туризма,рекр
еације и 
здравог 
живота 
"Нови 
Београд" 

          

3.           

4.           

8 

Укупно за 
све 
кориснике 
буџетa 7995765 0 2 9584000 2 
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Назив јединице 
локалне власти ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД       

            

  
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

416 У 2016. ГОДИНИ     

            

 Табела 5. 2015 2016 

Ред
.бр. 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 
локалне 
власти 

Планирана 
средства у 2015. 

години на 
економској 

класификацији 416 

Исплаћена 
средства у 2015. 

години на 
економској 

класификацији 416 
Укупан 

број 
запосле
них за 
који су 

исплаће
на 

средства 
за 

јубиларн
е 

награде 
у 2015. 
години  

Укупан 
број 

запосле
них за 
који су 

исплаће
на 

средства 
по 

другом 
основу у 

2015. 
години  

Планирана средства у 
2016. години на 

економској 
класификацији 416 

Укупа
н број 
запос
лених 

за 
који 
се 

плани
ра 

испла
та 

средс
тава 
за 

јубила
рне 

награ
де у 

2016. 
годин

и  

Укупан 
број 

запосле
них за 
који се 

планира 
исплата 
средстав

а по 
другом 

основу у 
2016. 

години  

Јубиларне 
награде 

Други 
основ 
(навес

ти 
који): 

Јубиларне 
награде 

Други 
основ 
(навес

ти 
који): 

Јубиларн
е награде 

Други 
основ 

(навести 
који): 

    

општински 
избори у 

2016. 
години 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 

1 

Органи и 
организације 
локалне 
власти 1.202.000 0 1.124.088 0 23 0 699.000 800.000 12 50 

2 
Установе 
културе                                                                                                                                                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 

Остале 
установе из 
области 
јавних 
служби које 
се 
финансирају 
из буџета 
(навести 
назив):                                                                                   540.000 0 451.773 0 0 0 600.000 0 4 0 

1.ЈП Пословни 
простор 

540.000 0 451.773       600.000   4 0 

2.Центар за 
развој и 
локалну 
економију 

0 0         укинут 
као 
индирект
ни 
буџетски 
корисник 

укинут као 
индиректн
и буџетски 
корисник 

укинут 
као 
индир
ектни 
буџет
ски 
корис
ник 

укинут 
као 
индирект
ни 
буџетски 
корисник 

3.                     

4.                     

5.                     

4 

Дирекције 
основане од 
стране 
локалне 
власти                     

5 
Месне 
заједнице                     

6 
Предшколске 
установе                      

7 

Нове 
установе и 
органи 
(навести 
назив):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. Установа за 
бригу о 
старима,деци 
и особама са 
инвалидитето
м "Нови 
Београд" 

            0 0 0 0 

Туристичка 
организација 
за промоцију 
туризма,рекре
ације и 
здравог 
живота "Нови 
Београд" 

            0 0 0 0 

3.                     

4.                     

8 
Укупно за све 
кориснике 
буџетa  1.742.000 0 1.575.861 0 23 0 1.299.000 800.000 16 50 
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ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА 
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ  

                        
                        

Звања и занимања 
Осно
вни 

коеф. 

Дода
тни 

коеф. 

Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.) 

Основиц
а 

Нет
о 

пла
та 

Број 
запосл

ених 

Дода
ци 

укуп
но 

Друга 
прима

ња 

Укупна 
нето 

плата 
за број 
запосл

ених 

Бруто 
I 

Бруто 
II 

(411+4
12) 

 Именовна и 
постављена лица 
највише до 30% 

Који кoординира 
најсложеније 

активности до 10% 

Који руководи 
унутрашњом орг. 
јединицом до 10% 

Припрема и 
извршење буџета 
или фин. плана, 

вођење посл. 
књига и 

састављање рач. 
извештаја до 10% 

На пословима 
комуналног 

полицајца до 10% 

На пословима 
буџетске 

инспекције до 10% 
Укупан 

коефициј
ент 

 
израж
ен у 

проце
нту  

изражен 
кроз 

коефиц
ијент 

 
израж
ен у 

проце
нту  

изражен 
кроз 

коефиц
ијент 

 
израж
ен у 

проце
нту  

изражен 
кроз 

коефиц
ијент 

 
израж
ен у 

проце
нту  

изражен 
кроз 

коефиц
ијент 

 
израж
ен у 

проце
нту  

изражен 
кроз 

коефиц
ијент 

 
израж
ен у 

проце
нту  

изражен 
кроз 

коефиц
ијент 

На одређено време  
799,8

9 27,81                         827,70     27 0 0 
2.162.3

62 
3.084.6

82 
3.636.8

40 

Изабрана лица 10,50   %   %   %   %   %   %   10,50 9.709,41 

101
.94

9 2     203.898 
290.86

7 
342.93

2 

  10,35   %   %   %   %   %   %   10,35 9.709,41 

100
.49

2 2     200.985 
286.71

2 
338.03

3 

  9,46   %   %   %   %   %   %   9,46 9.709,41 
91.

851 7     642.957 
917.20

0 
1.081.3

79 

Именована 
(постављена) лица 45,70   %   %   %   %   %   %   45,70 2.089,53 

95.
492 2     190.983 

272.44
4 

321.21
1 

  41,09   %   %   %  %   %   %   41,09 2.089,53 
85.

859 5     429.294 
612.40

2 
722.02

2 

  37,98   %   %   %  %   %   %   37,98 2.089,53 
79.

360 3     238.081 
339.63

1 
400.42

4 

  37,00   %   %   %  %   %   %   37,00 2.089,53 
77.

313 1     77.313 
110.28

9 
130.03

1 

Самостални стручни 
сарадник 12,05 13,45 %   %   %  %   %   %   25,50 2.278,66 

58.
106 1     58.106 82.890 97.727 

Виши стручни 
сарадник  10,77   %   %   %   %   %   %   10,77   0       0 0 0 

Стручни сарадник, 
преводилац, 
библиотекар  10,45 9,48 %   %   %   %   %   %   19,93 2.278,66 

45.
414 1     45.414 64.784 76.381 

Виши сарадник  9,91   %   %   %   %   %   %   9,91   0       0 0 0 

Сарадник  8,95   %   %   %   %   %   %   8,95   0       0 0 0 

  8,95   %   %   %   %   %   %   8,95   0       0 0 0 

Виши референт, 
ВКВ радник, 
стенограф  8,85 3,03 %   %   %   %   %   %   11,88 2.278,66 

27.
070 1     27.070 38.617 45.529 

  8,85   %   %   %   %   %   %   8,85   0       0 0 0 

Референт, 
дактилограф 8,74 1,85 %   %   %   %   %   %   10,59 2.278,66 

24.
131 2     48.262 68.847 81.171 

Квалификовани 
радник  8,00   %   %   %   %   %   %   8,00   0       0 0 0 

Неквалификовани 
радник 6,40   %   %   %   %   %   %   6,40   0       0 0 0 

  6,40   %   %   %   %   %   %   6,40   0       0 0 0 

На неодређено 
време 

604,7
1 

233,4
5                         838,16   0 207 0 0 

9.152.7
85 

13.056.
754 

15.393.
913 

Самостални стручни 
сарадник 12,05 16,80 %   %   

10,00
%  %   %   %   28,85 2.278,66 

65.
739 5     328.697 

468.89
7 

552.82
9 

  12,05 16,80 %   %   8,30%  %   %   %   28,85 2.278,66 
65.

739 2     131.479 
187.55

9 
221.13

2 

  12,05 16,80 %   %   7,70%  %   %   %   28,85 2.278,66 
65.

739 3     197.218 
281.33

8 
331.69

8 

  12,05 15,67 %   %   8,00%  %   %   %   27,72 2.278,66 
63.

164 3     189.493 
270.31

9 
318.70

6 

  12,05 14,56 %   %   8,30%  %   %   %   26,61 2.278,66 
60.

635 12     727.622 
1.037.9

77 
1.223.7

75 

  12,05 14,56 %   %   5,00%  %   %   %   26,61 2.278,66 
60.

635 4     242.541 
345.99

2 
407.92

5 

  12,05 13,45 %   %   %  %   %   %   25,50 2.278,66 
58.

106 33     
1.917.4

92 
2.735.3

67 
3.224.9

98 

  12,05 12,34 %   %   4,50%  %   %   %   24,39 2.278,66 
55.

577 29     
1.611.7

19 
2.299.1

71 
2.710.7

23 
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  12,05 10,12 %   %   %  %   %   %   22,17 2.278,66 
50.

518 1     50.518 72.065 84.965 

Виши стручни 
сарадник  10,77 14,30 %   %   7,70%   %   %   %   25,07 2.278,66 

57.
126 1     57.126 81.492 96.079 

  10,77 13,26 %   %   %   %   %   %   24,03 2.278,66 
54.

756 10     547.562 
781.11

6 
920.93

5 

  10,77 10,12 %   %   %   %   %   %   20,89 2.278,66 
47.

601 1     47.601 67.905 80.060 

  10,77   %   %   %   %   %   %   10,77   0       0 0 0 

Стручни сарадник, 
преводилац, 
библиотекар  10,45 11,50 %   %   5,00%   %   %   %   21,95 2.278,66 

50.
017 1     50.017 71.350 84.122 

  10,45 11,50 %   %   %   %   %   %   21,95 2.278,66 
50.

017 4     200.066 
285.40

1 
336.48

8 

  10,45 9,48 %   %   %   %   %   %   19,93 2.278,66 
45.

414 1     45.414 64.784 76.381 

Виши сарадник  9,91 7,19 %   %   %   
10,00

%   %   %   17,10 2.278,66 
38.

965 3     116.895 
166.75

5 
196.60

4 

  9,91 7,19 %   %   %   %   %   %   17,10 2.278,66 
38.

965 11     428.616 
611.43

5 
720.88

2 

Сарадник  8,95 5,33 %   %   %   %   %   %   14,28 2.278,66 
32.

539 4     130.157 
185.67

3 
218.90

9 

  8,95   %   %   %   %   %   %   8,95   0       0 0 0 

Виши референт, 
ВКВ радник, 
стенограф  8,85 3,03 %   %   %   

10,00
%   %   %   11,88 2.278,66 

27.
070 3     81.211 

115.85
1 

136.58
8 

  8,85 3,03 %   %   %   %   %   %   11,88 2.278,66 
27.

070 62     
1.678.3

70 
2.394.2

51 
2.822.8

22 

  8,85 5,33 %   %   %   %   %   %   14,18 2.278,66 
32.

311 6     193.868 
276.56

0 
326.06

4 

  8,85   %   %   %   %   %   %   8,85   0       0 0 0 

Референт, 
дактилограф 8,74 1,09 %   %   %   %   %   %   9,83 2.278,66 

22.
388 8     179.103 

255.49
6 

301.23
0 

  8,74   %   %   %   %   %   %   8,74   0       0 0 0 

Квалификовани 
радник  8,00   %   %   %   %   %   %   8,00   0       0 0 0 

  8,00   %   %   %   %   %   %   8,00   0       0 0 0 

Неквалификовани 
радник 6,40   %   %   %   %   %   %   6,40   0       0 0 0 

  6,40   %   %   %   %   %   %   6,40   0       0 0 0 

УКУПНО 
#####

# 
261,2

6   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.665,86     234 0 0 
11.315.

147 
16.141.

436 
19.030.

754 

                        

                

Додаци 
укупно 

Дру
га 

при
ма
ња 

Укупна нето 
плата за број 
запослених 

Бруто 
I 

Укупан 
број 

запосл
ених 

Просе
чна 

плата 
 

                
0 

0 11.315.147 
16.141.

436 234 68.980  

 
 
 
 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године 

    108.000.000 0 44.900.000 30.100.000 49.200.000 20.700.000 8.000.000 0 

                          у дин  
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П
р
и
о
р
и
те
т 

Назив капиталног пројекта 

Годи
на 

почет
ка 

фина
нсира

ња 
проје

кта 

Годин
а 

заврш
етка 

фина
нсира

ња 
пројек

та 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реал
изов
ано 

закљ
учно 

са 
31.12.
2014. 
годи

не 

2015 - 
план 

2015 - 
процена 
извршењ

а 

 2016  2017  2018 Након   2018 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 

1 

Израда архитектонско-
техничког пројекта за 
надзиђивање пословног 
простора и израда 
грађевинско техничког 
пројекта усклађеног са 
планом града Београда 

2016 2017 14.200.000 0 0 0 1.500.000 12.700.000 0 0 

2 
Надзор над радовима на 
центру за надзор у школама 
Новог Београда 

2015 2016 450.000 0 0 0 450.000 0 0 0 

3 

Радови на успостављању 
целовитог система видео 
надзора у сервер 
канцеларији над школама на 
територији Новог Београда 

2015 2016 7.300.000 0 7.300.000 2.300.000 5.000.000 0 0 0 

4 
Капитално одржавање школа 
на територији Новог 
Београда 

2015 2018 24.850.000 0 5.600.000 5.600.000 3.250.000 8.000.000 8.000.000 0 

5 
Израда, уређење и 
опремање теретане у ЈП 
СПЦ Нови Београд 

2015 2016 14.650.000 0 12.000.000 7.200.000 7.450.000 0 0 0 

6 
Израда пројеката и фитнес 
паркова, паркова за децу на 
територији Новог Београда 

2015 2016 46.000.000 0 20.000.000 15.000.000 31.000.000 0 0 0 

7 
Набавка компјутерског 
софтвера 

2016 2016 550.000 0 0 0 550.000 0 0 0 
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Прилог  2a 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године  

         30.100.000 49.200.000 20.700.000 8.000.000   

2
0 у динарима        

30.100.000 49.200.000 20.700.000 8.000.000   

Р.
б
р. 

Назив капиталног пројекта 

Пр
огр
ам 

Прогр
амска 
актив
ност/ 
Проје

кат 

Ко
нто 
3. 
ни
во 

Конт
о 4. 

ниво 

Из
во
р 

Реализо
вано 

закључн
о са 

31.12.201
4. године 

2015 - 
план 

2015 - 
процена 
реализа

ције 

 2016  2017  2018 

На
кон   
201

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Израда архитектонско-
техничког пројекта за 
надзиђивање пословног 
простора и израда 
грађевинско техничког 
пројекта усклађеног са 
планом града Београда 

15 
Пројек

ат 
511 5114 01       1.500.000 12.700.000     

2 
Надзор над радовима на 
центру за надзор у школама 
Новог Београда 

15 
Пројек

ат 
511 5114 13       450.000       

3 

Радови на успостављању 
целовитог система видео 
надзора у сервер 
канцеларији над школама на 
територији Новог Београда 

15 
Пројек

ат 
511 5113 13   7.300.000 2.300.000 5.000.000       

4 
Капитално одржавање 
школа на територији Новог 
Београда 

9 
Пројек

ат 
463 4631 01   5.600.000 5.600.000 3.250.000 8.000.000 8.000.000   

5 

Израда, уређење и 
опремање теретане у ЈП 
СПЦ Нови Београд 

14 

Прогр
амска 
активн

ост 

463 4631 
01/
13 

  12.000.000 7.200.000 7.450.000       

6 

Израда пројеката и фитнес 
паркова, паркова за децу на 
територији Новог Београда 

15 

Прогр
амска 
активн

ост 

425 4251 
01/
13 

  20.000.000 
15.000.00

0 
31.000.00

0 
      

7 
Набавка компјутерског 
софтвера 

15 
Пројек

ат 
515 5151 01       550.000       
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*  *  *  *  * 
 

10.6. Извештај о извршењу Буџета градске општине Нови Београд за период 
јануар – јуни 2015. године 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУНИ  2015. ГОДИНЕ 

 
 

У В О Д 
 

Шестомесечни извештај о извршењу буџета Градске општине Нови Београд за 
2015. годину, припремљен је у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
исправка,108/2013 и 142/2014) Овим чланом је дефинисано да је локални орган управе 
надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да најмање два пута 
годишње информише извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по 
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана од дана 
подношења извештаја, надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај 
скупштини локалне власти. 
 У складу са чланом 76. Закона, Одељење за буџет и финансије је у обавези да 
Извештај о извршењу буџета за период јануар-јуни 2015. године достави Већу општине на 
разматрање у року од 15 дана по истеку шестомесечног периода. Веће општине је у обавези да 
Извештај усвоји  у року од петнаест дана од дана подношења од стране Одељења, и исти 
достави Скупштини. градске општине Нови Београд   

Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној 30.12.2014 је на 
основу одредби члана 43 Закона о буџетском систему ( ''Службени гласник РС'', број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 
32.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014), члана 31 и 
члана 97.Статута града Београда.(“Службени лист Града Београда “ број 39/2008,06/2010 и 
23/2013) и члана 18.Статута градске општине Нови Београд .(“Службени лист Града Београда “ 
број 3/2011-пречишћен текст и бр.33/2013) донела Одлуку о буџету градске општине Нови 
Београд за 2015 годину (“Службени лист Града Београда “ број 100 од 30.12.2014) 
 Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода који припадају Граду,односно градским општинама у 2015. 
години.(“Службени лист Града Београда “ број 96 од 30.12.2014) утврђен је годишњи обим 
јавних средстава Града Београда за 2015. годину, оквири за потрошњу градских општина и 
расподела прихода између буџета Града и буџета градских општина у циљу измиривања 
утврђених оквира за потрoшњу и успостављањa континуитета у финансирању јавних расхода 
који се покривају из буџета Града и буџета градских општина.На основу ове Одлуке утврћен је 
оквир буџета за градску општину Нови Београд за 2015 годинуу износу од 632.461.000 динара 
          Чланом 4. ове Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина  
и  утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2015. годину, 
утврђено је да се укупна средства за јавну потрoшњу градских општина повећавају за износ 
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средстава која се преносе из буџета Града градским општинама за конкретне намене, а на 
основу акта градоначелника Града Београда. Обим средстава се повећава и за износ 
средстава која градска општина оствари по основу донација и трансфера.  

Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној 24.02.2015 је  донела 
Одлуку о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2015 годину (“Службени 
лист Града Београда “ број 10 од 24.02.2015), којом је  утврћен нови оквир буџета за градску 
општину Нови Београд за 2015 годинуу износу од 632.490.012 динара 

Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној 20.05.2015 је  донела 
Одлуку о другом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2015 годину (“Службени 
лист Града Београда “ број 25 од 20.05.2015), којом је утврћен нови оквир буџета за градску 
општину Нови Београд за 2015 годину у износу од 639.610.353 динара. 
 Консолидовани рачун трезора градске општине Нови Београд је обједињени рачун 
динарских и девизних средстава припадајућих корисника средстава буџета општине, који је 
отворен и који се води у Управи за трезор. Подрачун је евиденциони рачун корисника 
буџетских средстава, и динарских и девизних, који се отвара у оквиру консолидованог рачуна 
трезора, а води се у Управи за трезор. 
 Директни корисници буџетских средтава су органи општине Нови Београд, утврђени 
Одлуком о буџету градске општине Нови Београд, у складу са законом то су: Председник 
општине и општинско веће, Општинска управа, Скупштина и Општинско јавно 
правобранилаштво. 

Индиректни корисници буџетских средстава су: осамнаест месних заједница и јавна 
предузећа основана од стране градске општине Нови Београд: Јавно предузеће Пословни 
простор, Новобеоградска културна мрежа и Центар за развој и локалну економију.  

Израда извештаја о извршењу буџета за период јануар-јуни 2015. године базирана је на 
Одлуци о другом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2015 годину (“Службени 
лист Града Београда “ број 25 од 20.05.2015), 

Извештај о извршењу буџета за период јануар - јуни  2015. године припремљен је на 
основу књиговодствених података из главне књиге трезора, Извештаја Управе за трезор о 
уплати прихода у периоду јануар – јуни 2015. године, Извештаја о извршењу финансијског 
плана индиректних корисника буџетских средстава и помоћних књига и евиденција. 
           Приликом израде Извештаја о извршењу одлуке о буџету градске општине Нови Београд 
за период јануар-јун 2015.године, примењени су и следећи прописи: Закон о буџетском 
систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Уредба о буџетском рачуноводству, 
Правилник о списку корисника јавних средстава, Правилник о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилник о начину припреме, +састављања и 
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и организација за 
обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, Одлуке о финансијским плановима 
директних и индиректних корисника буџета градске општине Нови Београд за 2015.годину као и 
други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских 
средстава. 
 

О П Ш Т И   Д Е О 
             

  Рачун прихода и примања од продаје нефинасијске имовине и расхода и издатака за 
набавку нефинансијске имовине за период јануар-јун 2015. Године 
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 у динарима   

НАЗИВ План 2015 

Оствареое I-
VI 2015. 

Разлика 
% 

1 2 3 4 ( 3/2 х100 ) 

1. Укупни прихпди и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине 639.610.353 
 

328.395.306 
 

51,34% 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХПДИ 
у шему:  

  

    бучетска средства 639.610.353 
 

328.395.306 
 

51,34% 

    сппствени прихпди    

    дпнације    

1.2. ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ    

2. Укупни расхпди и издаци за набавку нефинансијске импвине 690.842.869 
 

289.223.999 
 

41,86% 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХПДИ 
у шему: 658.309.117 

 
288.895.866 

 
43,88% 

   текући бучетски расхпди 658.309.117 
 

288.895.866 
 

43,88% 

   расхпди из сппствених прихпда    

   дпнације    

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ 
у шему: 32.533.752 

 
 

       328.133 

 
 

1,01% 

   текући бучетски издаци 32.533.752 
       

     328.133 
 

1,01% 

   издаци из сппствених прихпда    

   дпнације     

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)/СУФИЦИТ -51.232.516  
 

39.171.307 
 

Издаци за набавку финансијске импвине     

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине     

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ -51.232.516 
 

39.171.307 
 

 
     Рачун  финансирања  за период јануар –  јун 2015.године 

  

  

II . РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 51.232.516   

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине     

Примаоа пд задуживаоа     

Суфицит из претхпдних гпдина или неутрпщена средства из претхпдних гпдина 51.232.516 
 

 
 

Издаци за птплату главнице дуга     

Издаци за набавку финансијске импвине кпја није у циљу спрпвпђеоа јавних пплитика     

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0   
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П Р И Х О Д И 
 

          Укупно остварени приходи буџета у периоду јануар – јун  2015. године износе 
328.395.306 динара. Са пренетим и утрошеним суфицитом по завршном рачуну за 2014. 
годину, који је у овом периоду износио 777.715 динара, буџет је располагао са  329.173.021  
динара.  
 У укупно оствареним приходима,примањима и пренетом, утрошеном суфициту у износу 
од 329.173.021  динара, највеће учешће имају порези на зараде у износу од 133.461.134 
динара, затим порез на имовину од физичких и правних лица 99.736.339 динара, приходи од 
продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине 38.710.622 -
динара, закуп пословног простора 23.483.452 динара, наменски трансфери  17.174.815 динара, 
и порез на наслеђе и поклон 5.474.609  динара. Наведени приходи у укупним приходима 
учествују процентуално у износу од 95%. 
 Преглед планираних и остварених прихода буџета у периоду јануар – јун  2015. године 
дат је у наредној табели: 
 
УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2015. ГОДИНЕ  

ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

      

Ек.   
Клас 

Изв 
фин 

П Р И Х О Д И 

у динарима 
Остварење 

у % 
Одлука о II 

реб. Остварење 

буџета  2015. 
год I - VI 2015. 

1 2 3 4 5 6 (5/4) 
            

321121 13 Вишак прихода и примања-суфицит 51.232.516 777.715 1,52% 
            

71   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ       

711111 01 Порез на зараде 263.884.045 133.461.134 50,58% 

711147 01 Порез на земљиште 0 -6.483   

711181 01 

Самодопринос према зарадама запослених и 
по  
основу пензија на територији месне заједнице 
и општине 

0 82.894 

  

713120 01 Порез на имвину 222.644.682 99.736.339 44,80% 

713311 01 Порез на наслеђе и поклон 12.736.246 5.474.609 42,98% 

    СВЕГА  71 : 499.264.973 238.748.493 47,82% 
            

73   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ       

733152 07 
Текући трансфери  од Републике  
у корист новоа општине 

  261.000 
  

733154 07 
Текући наменски трансфери од Републике у 
корист нивоа општине 

3.070.000 12.420.000 
404,56% 

733157 07 
Текући трансфери градова у корист нивоа 
општина 

4.079.353 464.063 
11,38% 

733253 07 
Капитални трансфери од града у корист 
нивоа општина 

  4.029.752 
  

    СВЕГА  73 : 7.149.353 17.174.815 240,23% 
            

74   ДРУГИ ПРИХОДИ       

741151 01 Приход од камата  3.000.000 2.601.631 86,72% 
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741534 01 Накнада за коришћење град. грађ. земљишта 0 3.623   

742151 01 
Приходи од продаје добара и услуга од 
стране тржишних организација у корист нивоа 
општине 

69.000.000 38.710.622 
56,10% 

742152 01 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 48.185.249 23.483.452 48,74% 

742251 01 Општинске административне таксе 2.500.000 2.193.008 87,72% 

742351 01 
Приходи које својом делатношћу остварују 
општински органи, организације и службе 

8.364.376 2.571.736 
30,75% 

743351 01 Приходи од новчаних казни 732.000 222.500 30,40% 

743353 01 Приходи од мандатних казни 100.000 1.277.550 1277,55% 

745151 01 Остали приходи у корист нивоа општина 1.314.402 678.592 51,63% 

    СВЕГА 74 133.196.027 71.742.713 53,86% 
            

77   
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета из претходне године        

772114   
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета из претходне године  

0 604.395 
  

    СВЕГА 77   604.395   

81   Примања од продаје основних средстава       

811151   
Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа општине 

  124.891 
  

    СВЕГА 81   124.891   
            

90   
Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине 

    
  

    СВЕГА 90   0   
            

    
УКУПНИ ПРИХОДИ,ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА: 690.842.869 329.173.021 47,64% 

 
              Из буџета града Београда је наменски трансферисан износ од 4.493.815 динара. 
Преглед трансферисаних, утрошених  и  неутрошених  средстава града дат је у табели: 

 

Трансфер од града-извор 07 ( у динарима) 

Намена Износ  
Утрошено 

01.01-30.06.2015. 
Неутошено 

1 2 3 4 

Реконстукција шалтер сале 4.029.752 0 4.029.752 

Годишњи програм Блок Галерија за  2015. годину 400.000 0 400.000 

Матичари 64.063 25.068 38.995 

УКУПНО: 4.493.815 25.068 4.468.747 

 
Из буџета Републике Србије је наменски трансферисан износ од 12.681.000 динара за 

једнократну новчану помоћ избеглим и интерно расељеним лицима, као и за набавку 
грађевинског материјала и доходовне активности за интерно расељена лица. Преглед 
трансферисаних,   утрошених  и  неутрошених  средстава Републике дат је у табели: 

 

Трансфер од Републике -извор 07 ( у динарима) 

Намена Износ  
Утрошено 

01.01-30.06.2015. 
Неутошено 

1 2 3 4 

Комесаријат за избеглице -једнократне  
помоћи 261.000 261.000 0 
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Комесаријат за избеглице (избегла лица) 
-грађевински материјал 2.970.000 0 2.970.000 

Комесаријат за избеглице (расељена лица) 
-грађевински материјал 4.950.000 0 4.950.000 

Комесаријат за избеглице (избегла лица) 
-доходовне активности 1.800.000 0 1.800.000 

Комесаријат за избеглице (расељена лица) 
-доходовне активности 2.700.000 0 2.700.000 

УКУПНО : 12.681.000 261.000 12.420.000 

 
Вишак прихода - суфицит из 2014. године у износу од 777.715. динара, распоређен је и 

утрошен  према следећој табели: 
 

Функ. 
клас. 

Екон. 
клас. 

ВРСТА РАСХОДА  План  

Утрошено у 
периоду 

01.01.-30.06. 2015. 
година 

Неутрошено 

1 2 3 4 5 6 

090   
Социјална заштитна 
некалифиновна 
на другом радном месту 

      

  426 Материјал 22.825 0 22.825 

  472 Накнаде за социјалну заштиту 66.044 0 66.044 

    УКУПНО 090 88.869 0 88.869 

110   Опште јавне услуге       

  481 Дотације невладиним орг. 30.000.000 0 30.000.000 

    УКУПНО 110 30.000.000 0 30.000.000 

620   Развој заједнице       

  423 Услуге по уговору 1.600.000 0 1.600.000 

    УКУПНО 620 1.600.000 0 1.600.000 

915   Услуге културе       

  423 Услуге по уговору 450.000 0 450.000 

  426 Материјал  1.600.000   1.600.000 

  481 
Дотације невладиним 
организацијама 950.000 665.000 285.000 

    УКУПНО 915 3.000.000 665.000 2.335.000 

130           

  422 Трошкови путовања 220.988 27.730 193.258 

  426 Материјал 1.320.680 84.985 1.235.695 

  511 Зграде и грађевински објекти 15.001.979 0 15.001.979 

    УКУПНО 130 16.543.647 112.715 16.430.932 
            

    УКУПНИ СУФИЦИТ  51.232.516 777.715 50.454.801 

 
 

Р А С Х О Д И 
 

  У периоду јануар - јун  2015. године, извршени су расходи у укупном износу од 
289.286.999 динара. Извршени расходи покривени су са текућим приходима у износу од 
288.223.216 динара, пренетим средствима суфицита по завршном рачуну буџета за 2014. 
годину од 777.715 динара,  трансферима од других нивоа власти 286.068  динара . 
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УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - 

ЈУН 2015. ГОДИНЕ 
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

Екп 
кла 

Извпр 
фина 

Назив  План 2015 
Изврщеое  I-

VI 2015. 

% 
извршења 

( 5/4) 

1 2 3 4 5 6 

41   Расхпди за заппслене 310.607.341 171.398.481 55,18% 
411 01 Плате, дпдаци и накнаде заппслених 242.413.605 139.816.797 57,68% 
412 01 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 43.845.971 24.151.540 55,08% 
413 01 Накнаде у натури 8.423.000 3.803.332 45,15% 
414 01 Спцијална даваоа заппсленима 11.895.765 2.479.006 20,84% 
415 01 Накнада трпщкпва за заппслене 764.000 373.539 48,89% 

416 01 
Накнаде заппсленима и пстали ппсебни 
расхпди 

 
2.000.000 

 
420.563 21,03% 

417 01 Пдбпрнишки дпдатак 1.265.000 353.704 27,96% 
42   Кприщћеое услуга и рпба 164.871.073 51.428.516 31,19% 

421   Стални трпщкпви 57.500.000 25.296.008 43,99% 
422 01 Трпщкпви путпваоа 294.533 9.058 3,08% 

  07 Трпщкпви путпваоа 9.250 9.250 100,00% 
  13 Трпщкпви путпваоа 220.988 27.730 12,55% 

423 01 Услуге пп угпвпру 37.234.818 16.178.469 43,45% 
  07 Услуге пп угпвпру   15.818   

424 01 Специјализпване услуге 240.000 94.756 39,48% 
425 01 Текуће ппправке и пдржаваое 45.720.000 5.436.037 11,89% 
426 01 Материјал 22.330.804 4.276.405 19,15% 

  13 Материјал 1.320.680 84.985 6,43% 
        

46   Дпнације дптације и трансфери 43.306.659 15.089.695 34,84% 
463 01 Трансфери псталим нивпима власти 11.500.000     
465 01 Дптације Републици пп закпну 31.806.659 15.089.695 47,44% 

        

47   Спцијалнп псигураое и спцијална защтита 13.566.044 4.166.254 30,71% 
472 01 Накнаде за спцијалну защтиту 13.305.044 3.905.254 29,35% 

  07 Накнаде за спцијалну защтиту 261.000 261.000 100,00% 
        

48   Остали расхпди 124.858.000 46.812.920 37,49% 
481 01 Дптације невладиним прганизацијама 38.698.000 1.647.114 4,26% 

  13 Дптације невладиним прганизацијама 950.000 665.000 70,00% 
482 01 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 63.810.000 39.672.439 62,17% 
483 01 Нпвшане казне и пенали 21.400.000 4.828.367 22,56% 

        

499   Средства резерве 1.100.000 0   

49911   Стална резерва 100.000 0    
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49912   Текућа резерва 1.000.000 0    
        

51   Оснпвна средства 32.533.752 328.133 1,01% 

511 01 Зграде и грађевински пбјекти 23.349.752     

512 01 Мащине и ппрема 8.184.000 177.833 2,17% 

515 01 Нематеријална импвина 1.000.000 150.300 15,03% 
            

У к у п н o   и з д а ц и  : 690.842.869 289.223.999 41,86% 
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УКУПАН БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ОДНОСНО БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2015. ГОДИНЕ 

 

НАЗИВ Ек. 
клас 

План  
2015 

Остварење I-VI 
2015 

Разлика 
% 

1 2 3 4 5(4х100/3) 

УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 690.842.869 329.173.021 47,64% 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8+9 639.610.353 328.395.306 51,34% 

Текући приходи 7 639.610.353 328.270.415 51,32% 

Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

 
8 

 
0 

 
124.891 

 

Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 

 
9 

 
0 

 
0 

 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3    

УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 690.842.869 289.223.999 41,86% 

Текући расходи 4 658.309.117 288.895.866 43,88% 

Издаци за нефинансијску имовину 5 32.533.752 328.133 1,01% 

Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

 
6 

 
0 

 
0 

 

УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)- 
(4+5+6) 

 
0 

 
39.949.022 

 

ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ 
ДЕФИЦИТА 

 
део 62 

   

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) - 51.232.516 39.171.307  

УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(7+8)-
(4+5+део 

62) 

 
-51.232.516 

 

 
39.171.307 

 

Део издатака исказан у рачуну 
финансирања 

 
део 62 

   

Део средстава рачуна 
финансирања 

 
(92-62 део) 

   

Део средстава рачуна 
финансирања – отплата главнице 

 
(91-61) 

   

Покриће укупног фискалног 
дефицита из рачуна 
финансирања 

    

Покриће укупног фискалног 
дефицита из пренетих средстава 

 
3 

 
51.532.516 

  

Укупно за покриће укупног 
фискалног дефицита 

  
51.532.516 

  

Износ укупног фискалног 
дефицита који остаје непокривен 

  
0 

  

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2015. ГОДИНЕ 
 

              Чланом 112.став 1. Закона о буџетском систему, дефинисано је да јединице локалне 
самоуправе имају обавезу да донесу буџете за 2015. годину према програмском моделу, 
односно програмски део буџета који је саставни део посебног дела буџета, а који садржи 
програме, програмске активности и пројекте корисника буџетских средстава. Програмску 
структуру буџета  чине три категорије и то : програми, програмске активности и пројекти  
             Остварење програмског дела буџета, за период јануар - јун 2015.године, са приказом  
планираних и извршених расхода и издатака, дато је  у наредној табели: 
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Програм/  
Програмск

а 
активност/ 
Пројекат 

Шифра О П И С 
Средства из 

буџета   извор 
01 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна 
средства 

Извршење 
I-VI из 

средстава 
буџета  

Изврше
ње I-VI 

из 
осталих 
извора  

Укупно 
извршење 

I-VI  

% 
изврш

ења 
(14/11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Програм 3 1501 
Локални 
економски 
развој 21.530.910   21.530.910 10.779.175   10.779.175 50,06% 

Програмска 
активност 

1501-
0005 

Финансијска 
подршка 
локалном 
економском 
развоју 

21.030.910  21.030.910 10.779.175 

 

10.779.175 51,25% 

Пројекат 
1501-
1001 

Новобеоградски 
клуб 

500.000  500.000  
  

  

            

Програм 7 0701 
Путна 
инфраструктура 

0 3.000.000 3.000.000 
  665.000 665.000 

22,17% 

Пројекат 
0701-
1001 

Безбедност 
саобраћаја на 
територији Новог 
Београда 

0 3.000.000 3.000.000 

 

665.000 665.000 22,17% 

            

Програм 9 2002 
Основно 
образовање 25.400.000   25.400.000 4.927.405   4.927.405 19,40% 

Пројекат 
2002-
1001 

Смештај и 
исхрана деце и 
ученика са 
сметњама у 
развоју 

7.500.000  7.500.000 2.806.884  2.806.884 37,43% 

Пројекат 
2002-
1002 

Одржавање (осим 
капиталног) 
основних школа 

11.500.000  11.500.000      

Пројекат 
2002-
1003 

Превоз деце и 
ученика  

3.600.000  3.600.000 951.801  951.801 26,44% 

Пројекат 
2002-
1006 

Читалачка значка 100.000  100.000      

Пројекат 
2002-
1007 

Припремна 
настава,страни 
језици и школа 
рачунара 

2.700.000  2.700.000 1.168.720  1.168.720 43,29% 

             

Програм 11 0901 
Социјална и 
дечија заштита 2.100.000 3.158.869 5.258.869 146.569 261.000 407.569 7,75% 

Програмска 
активност 

0901-
0001 

Социјалне 
помоћи - 
сахрањивања и 
новчане помоћи 

600.000 166.044 766.044 146.569  146.569 19,13% 

Пројекат 
0901-
1001 

Помоћ интерно 
расељеним и 
избеглим лицима 
у сарадњи са 
Комесаријатом 

1.500.000 2.992.825 4.492.825  261.000 261.000 5,81% 

                

Програм 13 1201 Развој културе 15.774.700   15.774.700 8.130.985   8.130.985 51,46% 

Програмска 
активност 

1201-
0001 

Функционисање 
локалних 
установа културе 

8.574.700  8.574.700 2.963.300  2.963.300 34,41% 

Пројекат 
0901-
1001 

Најлепши балкон 100.000  100.000      
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Пројекат 
0901-
1002 

Бесплатне школе 
глуме,плеса, 
певања,сликања,
фолклора и 
размена ученика 

7.100.000  7.100.000 5.167.685  5.167.685 72,78% 

Програм 14 1301 
Развој спорта и 
омладине 4.200.000   4.200.000 2.852.980   2.852.980 67,93% 

Програмска 
активност 

1301-
0002 

Подршка 
предшколском, 
школском и 
рекреативном 
спорту и масовној 
физичкој култури 

1.002.000  1.002.000 500.651  500.651 49,97% 

Пројекат 
1201-
1001 

Школски спорт - 
СПОРТИШ 

398.000  398.000      

Пројекат 
1201-
1002 

Бесплатне школе 
пливања,моторик
е,фитнеса, 
тимски спортови 

2.800.000  2.800.000 2.352.329  2.352.329 84,01% 

                

Програм 15 0602 
Локална 
самоуправа 

563.455.394 
52.223.00

5 
615.678.396 

261.323.10
9 

137.791 
261.460.89

4 42,47% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Председник, 
Општинско Веће 

34.886.385 
30.000.00

0 
64.886.385 25.420.646  25.420.646 39,20% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Изборна 
комисија 

60.000  60.000      

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Општинска 
управа 

285.667.984 1.320.680 286.988.664 
149.031.38

9 
100.803 

149.132.19
2 

51,96% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
Општ. управа - 
развој заједнице 

23.000.000 1.600.000 24.600.000 80.280  80.280 0,33% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Пословни 
простор 

128.216.000  128.216.000 70.380.274  70.380.274 54,89% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Скупштина 

11.300.900  11.300.900 2.967.408  2.967.408 26,26% 

Програмска 
активност 

0602-
0002 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- месне заједнице 

30.119.000  30.119.000 7.530.228  7.530.228 25,00% 

Програмска 
активност 

0602-
0004 

Функционисање 
лок самоуправе и 
градских 
општина- 
Општинско јавно 
правобранилаштв
о 

26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 16,66% 
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Програмска 
активност 

0602-
0006 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- информисање 

200.000  200.000 28.800  28.800 14,40% 

Програмска 
активност 

0602-
0007 

Функц. локалне 
самоуправе и 
градских 
општина-
Општинска  
управа - 
канцеларија за 
младе 

195.000  195.000    0,00% 

Програмска 
активност 

0602-
0009 

Функционис. 
локалне 
самоуправе и 
градских 
општина-Општ.  
управа - правна 
помоћ 

3.499.900  3.499.900 756.515  756.515 21,62% 

Пројекат 
0602-
1001 

Прослава Дана 
општине и 
општинске славе 
Покров пресвете 
Богородице 

200.000  200.000    0,00% 

Пројекат 
0602-
1002 

Текуће и 
капитално 
одржавање 
пословне зграде 

6.168.021 
19.031.73

1 
25.199.752 203.406  203.406 0,81% 

Пројекат 
0602-
1003 

Набавка и 
одржавање 
опреме и набавка 
нематријалне 
имовине 

13.354.000  13.354.000 494.538  494.538 3,70% 

Пројекат 
0602-
1004 

Финансирање 
рада матичне 
службе 

0 270.589 270.589  36.980 36.980 13,67% 

                

УКУПНО   ПРОГРАМИ:   
632.461.004 

58.381.87
4 690.842.875 

288.160.20
8 

1.063.79
1 

289.223.99
9 41,86% 

 
Извештај о коришћењу из текуће и сталне буџетске резерве 

 

           У извештајном периоду јануар – јун 2015. године, није било коришћења  средстава 
планираних на текућој и  сталној буџетској резерви . 
 

П О С Е Б А Н   Д Е О 
 

  У извештајном периоду јануар – јун 2015.године, код индиректног корисника ЈП 
Пословни простор реализован је расход у износу од 70.380. 274 динара што у односу на 
планиране расходе од 128.216.000 динара представља 55% годишњег плана буџета. Разлог 
увећане реализације је порески дуг овог корисника буџетских средстава из 2014.године који је 
измирен у јануару и фебруару 2015 године. Других значајних одступања у динамици извршења 
расхода буџета градске општине Нови Београд у овом периоду није било. 
 

 Корисници буџетских средстава градске општине Нови Београд нису примили 
донације у овом периоду а такође нису користили средства из кредита (домаћих или страних). 
 

 Извршење аналитике расхода према организационој  класификацији (разделима и 
главама) а у оквиру ње према програмима, програмским активностима и пројектима, 
функционалној класификацији, економској класификацији, наменама и изворима финансирања  
у периоду јануар - јун 2015. године, дато је у наредној табели: 
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Опис 
Средства 
из буџета 

Средств
а из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 
за 2015 

Извршењ
е I-VI из 

средстава 
буџета  

Изврше
ње I-VI 

из 
осталих 
извора  

Укупно 
извршење 

I-VI  

% 
изврше

ња 
(14/11) 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1           
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  

      
        

  0602    
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   
    

   111   Извршни и законодавни органи        

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

15.683.000  15.683.000 
16.859.592  

16.859.592 
107,50

% 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2.402.000  2.402.000 
2.878.363  

2.878.363 
119,83

% 

    
41
3  

Накнаде у натури 288.800  288.800 
281.650  

281.650 
102,06

% 

    
41
4  

Социјална давања запосленима 
        

906.765       
 906.765 

115.320  
115.320 

12,72% 

    
41
6  

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

50.000  50.000 
  

 
 

    
42
1  

Стални трошкови 1.400.000  1.400.000 
616.587  

616.587 
44,04% 

    
42
2  

Трошкови путовања 60.000  60.000 
  

 
 

    
42
3  

Услуге по уговору 
2.650.000  

2.650.000 
481.565  

481.565 
18,17% 

    
42
4  

Специјализоване услуге 
60.000  

60.000 
27.544  

27.544 
45,91% 

    
46
5  

Остале дотације и трансфери 
1.985.820  

1.985.820 
1.847.911  

1.847.911 
93,06% 
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48
1  

Дотације невладиним 
организацијама 8.300.000 

30.000.00
0 

38.300.000 
2.312.114  

2.312.114 
6,04% 

    
49
91
11  

Стална резерва  
100.000  

100.000 
  

 
 

    
49
91
21  

Текућа резерва 
1.000.000  

1.000.000 
  

 
 

      
Извори финансирања за 
функцију 111: 

   
    

     01 Приходи из буџета 34.886.385  34.886.385 25.420.646  25.420.646 72,90% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

 0 
0 

0,00% 

      Функција 111: 34.886.385 
30.000.00

0 
64.886.385 

25.420.646 0 
25.420.646 

39,20% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 34.886.385  34.886.385 25.420.646  25.420.646 72,90% 

     13 Вишак прихода из ранијих година 0 
30.000.00

0 
30.000.000 

 0 
0 

0,00% 

      
Свега за програмску активност 
0602-0001: 

34.886.385 
30.000.00

0 
64.886.385 

25.420.646 0 
25.420.646 

39,20% 

              

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   
    

   160   
Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 
- Изборна комисија 

   
    

    
42
3  

Услуге по уговору 
60.000  

60.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 160: 

   
    

     01 Приходи из буџета 60.000  60.000     

      Функција 160: 60.000 0 60.000     

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 60.000  60.000     
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Свега за програмску активност 
0602-0001: 

60.000 0 60.000 
    

              

      
Укупно извори финансирања за 
програмску активност 0602-0001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 34.946.385  34.946.385 25.420.646  25.420.646 72,78% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

 
0 0 

0,00% 

      
Свега за програмску активност 
0602-0001: 

34.946.385 
30.000.00

0 
64.946.385 25.420.646 0 25.420.646 

39,16% 

              

      
Извори финансирања за Раздео 
1: 

   
    

     01 Приходи из буџета 34.946.385  34.946.385 25.420.646  25.420.646 72,78% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

 
0 0 

0,00% 

      Свега за Раздео 1: 34.946.385 
30.000.00

0 
64.946.385 25.420.646 0 25.420.646 

39,16% 

              

      
Извори финансирања за Програм 
15: 

   
    

     01 Приходи из буџета 34.946.385  34.946.385 25.420.646  25.420.646 72,78% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000  0 0 

0,00% 

      Свега за Програм 15: 34.946.385 
30.000.00

0 
64.946.385 25.420.646 0 25.420.646 

39,16% 

              

2           ОПШТИНСКА УПРАВА               

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
    

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и градских 
општина 

   

    

   130   Опште јавне услуге        

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

158.192.90
5 

 
158.192.90

5 96.174.066  96.174.066 60,80% 
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41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

28.761.000  28.761.000 
16.487.484  16.487.484 57,33% 

    
41
3  

Накнаде у натури 6.039.100  6.039.100 
2.971.874  2.971.874 49,21% 

    
41
4  

Социјална давања  8.210.000  8.210.000 
1.354.355  1.354.355 16,50% 

    
41
5  

Накнаде трошкова за запослене 64.000  64.000 
59.963  59.963 93,69% 

    
41
6  

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.652.000  1.652.000 
375.695  375.695 22,74% 

    
42
1  

Стални трошкови 37.590.000  37.590.000 
14.827.531  14.827.531 39,45% 

    
42
2  

Трошкови путовања 60.000  60.000 
9.058  9.058 15,10% 

    
42
3  

Услуге по уговору 
3.995.000 

 3.995.000 
1.173.821 15.818 1.189.639 29,78% 

    
42
6  Материјал 

15.917.979 1.320.680 17.238.659 
3.881.587 84.985   

    
46
5  Остале дотације и трансфери 

23.126.000  23.126.000 
10.911.735    

    
48
2  

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

2.060.000  2.060.000 
804.220    

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   
    

     01 Приходи из буџета 
285.667.98

4      
 

285.667.98
4      

149.031.38
9      

 
149.031.38

9      52,17% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  1.320.680 1.320.680       84.985 84.985       

     07 Донације од осталих нивоа власти     15.818   

      Функција 130: 
285.667.98

4 
1.320.680 

286.988.66
4 

149.031.38
9 

100.803 
149.132.19

2 51,96% 

      
Извори финансирања за 
Програмску активност 0602-0001: 

      
 

     01 Приходи из буџета 
285.667.98

4 
 

285.667.98
4 

149.031.38
9 

 
149.031.38

9 52,17% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  1.320.680 1.320.680  84.985   

     07 Донације од осталих нивоа власти     15.818 15.818  

      
Свега за Програмску активност 
0602-0001: 

285.667.98
4 

1.320.680 
286.988.66

4 
149.031.38

9 
100.803 

149.132.19
2 51,96% 
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  0602-1002   
ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално 
одржавање пословне зграде 

   
    

   130   Опште јавне услуге        

    
42
5  

Текуће поправке и одржавање 2.950.000  2.950.000 
203.406  203.406 6,90% 

    
51
1  

Зграде и грађевински објекти 3.218.021 
19.031.73

1 
22.249.752 

    

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   
    

     01 Приходи из буџета 6.168.021  6.168.021 203.406  203.406 3,30% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  4.029.752 4.029.752     

     13 Вишак прихода из ранијих година  
15.001.97

9 
15.001.979 

    

      Функција 130: 6.168.021 
19.031.73

1 
25.199.752 203.406  203.406 

0,81% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0602-1002: 

   
    

     01 Приходи из буџета 6.168.021  6.168.021 203.406  203.406 3,30% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  4.029.752 4.029.752     

     13 Вишак прихода из ранијих година  
15.001.97

9 
15.001.979    

 

      Свега за пројекат 0602-1002: 6.168.021 
19.031.73

1 
25.199.752 203.406  203.406 

0,81% 

              

  0602-1003   
ПРОЈЕКАТ: Набавка и 
одржавање опреме и набавка 
нематријалне имовине 

   
    

   130   Опште услуге        

    
42
5  

Текуће поправке и одржавање 4.470.000  4.470.000 
316.705  316.705 7,09% 

    
51
2  

Машине и опрема 7.884.000  7.884.000 
177.833  177.833 2,26% 

    
51
5  

Нематеријална имовина 1.000.000  1.000.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   
    

     01 Приходи из буџета 13.354.000  13.354.000 494.538  494.538 3,70% 
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      Функција 130: 13.354.000  13.354.000 494.538  494.538 3,70% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0602-1003: 

      
 

     01 Приходи из буџета 13.354.000  13.354.000 494.538  494.538 3,70% 

      Свега за пројекат 0602-1003: 13.354.000  13.354.000 494.538  494.538 3,70% 

              

  0602-1004   
ПРОЈЕКАТ:Финансирање рада 
матичне службе 

   
    

   130   Опште услуге        

    
42
2  

Трошкови путовања 0 254.771 254.771 
 36.980 36.980 14,51% 

    
42
3  

Услуге по уговору 0 15.818 15.818 
   0,00% 

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   
    

     07 Донације од осталих нивоа власти  49.601 49.601  9.250   

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

 220.988 220.988 
 27.730   

      Функција 130: 0  270.589  36.980 36.980 13,67% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0602-1004: 

   
    

     07 Донације од осталих нивоа власти 0 49.601 49.601  9.250 9.250 18,65% 

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

0 220.988 220.988 
 27.730 27.730 12,55% 

      Свега за пројекат 0602-1004: 0 270.589 270.589  36.980 36.980 13,67% 

              

  0602-0007   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Канцеларија за 
младе 

   
    

   130   Опште јавне услуге        

    
42
3  

Услуге по уговору 125.000  125.000 
    

    
42
6  Материјал 

70.000  70.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   
    

     01 Приходи из буџета 195.000  195.000     
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      Функција 130: 195.000  195.000     

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0007: 

   
    

     01 Приходи из буџета 195.000  195.000     

      
Свега за програмску активност 
0602-0007: 

195.000  195.000 
    

              

  0602-0009   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Правна помоћ 

   
    

   130   Опште јавне услуге        

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

2.751.000  2.751.000 
616.658  616.658 22,42% 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

493.000  493.000 
110.382  110.382 22,39% 

    
41
3  

Накнаде у натури 117.900  117.900 
29.475  29.475 25,00% 

    
41
4  

Социјална давања запосленима-
породиљска боловања 

90.000  90.000 
    

    
41
6  

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

48.000  48.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 130: 

   
    

     01 Приходи из буџета 3.499.900  3.499.900 756.515  756.515 21,62% 

      Функција 130: 3.499.900  3.499.900 756.515  756.515 21,62% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0009: 

   
    

     01 Приходи из буџета 3.499.900  3.499.900 756.515  756.515 21,62% 

      
Свега за програмску активност 
0602-0009: 

3.499.900  3.499.900 756.515  756.515 
21,62% 

              

      
Укупно извори финансирања за 
функцију 130: 

   
    

     01 Приходи из буџета 
308.884.90

5 
 

308.884.90
5 

150.485.84
8 

 
150.485.84

8 48,72% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  4.079.353 4.079.353  25.068 25.068 0,61% 

     13 Нераспоређени вишак прихода из  16.543.64 16.543.647  112.715 112.715 0,68% 
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ранијих година 7 

      Свега за функцију 130: 
308.884.90

5 
20.623.00

0 
329.507.90

5 
150.485.84

8 
137.783 

150.623.63
1 45,71% 

              

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   
    

   620   Развој заједнице        

    
42
3  

Услуге по уговору - рушење и 
уклањање 

1.000.000 1.600.000 2.600.000 
    

    
42
5 

 

Текуће поправке и одржавање - 
паркови и фитнес центри на 
отвореном 

22.000.000  22.000.000 
80.280  80.280 0,36% 

      
Извори финансирања за 
функцију 620: 

   
    

     01 Приходи из буџета 23.000.000  23.000.000 80.280  80.280 0,35% 

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

 1.600.000 1.600.000    
 

      Функција 620: 23.000.000 1.600.000 24.600.000 80.280  80.280 0,33% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 23.000.000  23.000.000 80.280  80.280 0,35% 

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

 1.600.000 1.600.000    
 

      
Свега за програмску активност 
0602-0001: 

23.000.000 1.600.000 24.600.000 80.280  80.280 
0,33% 

              

  0602-0006   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Информисање 

   
    

   830   Услуге емитовања и штампања        

    
42
3  

Услуге по уговору 200.000  200.000 
28.800  28.800 14,40% 

      
Извори финансирања за 
функцију 830: 

   
    

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 28.800  28.800 14,40% 

      Функција 830: 200.000 0 200.000 28.800  28.800 14,40% 
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Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0006: 

   
    

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 28.800  28.800 14,40% 

      
Свега за програмску активност 
0602-0006: 

200.000 0 200.000 28.800  28.800 
14,40% 

              

  0901    
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА        

  0901-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Социјалне помоћи 

   
    

   090   
Социјална заштита 
некласификована на другом месту 

   
    

    
47
2 

 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

600.000 166.044 766.044 
146.569  146.569 19,13% 

      
Извори финансирања за 
функцију 090: 

   
    

     01 Приходи из буџета 600.000  600.000 146.569  146.569 24,43% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  100.000 100.000     

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

 66.044 66.044 
    

      Функција 090: 600.000 166.044 766.044 146.569  146.569 19,13% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 600.000  600.000 146.569  146.569 24,43% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  100.000 100.000   0 0,00% 

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

 66.044 66.044   0 
0,00% 

      
Свега за програмску активнност 
0901-0001: 

600.000 166.044 766.044 146.569 0 146.569 
19,13% 

              

  0901-1001   
ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно 
расељеним и избеглим лицима 

   
    

   090   
Социјална заштита 
некласификована на другом месту 

   
    

    
42
6 

 Материјал за расељена лица  2.992.825 2.992.825 
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47
2  

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

1.500.000  1.500.000 
 261.000 261.000 17,40% 

      
Извори финансирања за 
функцију 090: 

   
    

     01 Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000     

     07 Донације од осталих нивоа власти  2.970.000 2.970.000  261.000 261.000 8,79% 

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

 22.825 22.825 
   0,00% 

      Функција 090: 1.500.000 2.992.825 4.492.825  261.000 261.000 5,81% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0901-1001 

   
  

 
 

     01 Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000     

     07 Донације од осталих нивоа власти  2.970.000 2.970.000  261.000 261.000 8,79% 

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

 22.825 22.825 
    

      Свега за пројекат 0901-1001: 1.500.000 2.992.825 4.492.825  261.000 261.000 5,81% 

              

      
Укупно извори финансирања за 
функцију 090: 

   
    

     01 Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000 146.569  146.569 6,98% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  3.070.000 3.070.000  261.000 261.000 8,50% 

     13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

 88.869 88.869  0 0 
 

      Свега за функцију 090: 2.100.000 3.158.869 5.258.869 146.569 261.000 407.569 7,75% 

              

  1301    
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ        

  1301-0002   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Подршка 
школском,предшколском и 
рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури 

   

    

   810   Услуге рекреације и спорта        

    
42
3 

 Услуге по уговору 1.002.000  1.002.000 
500.651  500.651 49,97% 

      
Извори финансирања за 
функцију 810: 
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     01 Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 500.651  500.651 49,97% 

      Функција 810: 1.002.000  1.002.000 500.651  500.651 49,97% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 1301-0002: 

   
    

     01 Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 500.651  500.651 49,97% 

      
Свега за програмску активност 
1301-0002: 

1.002.000  1.002.000 500.651  500.651 
49,97% 

              

  1301-1001   
ПРОЈЕКАТ: Школског спорта - 
СПОРТИШ 

   
    

   810   Услуге рекреације и спорта        

    
48
1  

Дотације невладиним 
организацијама 

398.000  398.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 810: 

   
    

     01 Приходи из буџета 398.000  398.000 0  0  

      Функција 810: 398.000  398.000 0  0  

      
Извори финансирања за пројекат 
1301-1001 

      
 

     01 Приходи из буџета 398.000  398.000     

      Свега за пројекат 1301-1001 398.000  398.000     

      
Укупно извори финансирања за 
функцију 810: 

   
    

     01 Приходи из буџета 1.400.000  1.400.000 500.651  500.651  

      Свега за функцију 810: 1.400.000  1.400.000 500.651  500.651  

                        

  1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ        

  1201-1001   ПРОЈЕКАТ: Најлепши балкон        

   820   Услуге културе        

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

100.000  100.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   
    

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000     

      Функција 820: 100.000  100.000     
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Извори финансирања за пројекат 
1201-1001 

   
    

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000     

      Свега за пројекат 1201-1001 100.000  100.000     

              

  2002    
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   
    

  2002-1001   
ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана 
деце и ученика са сметњама у 
развоју 

   
    

   912   Основно образовање        

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

7.500.000  7.500.000 
2.806.884  2.806.884 37,43% 

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

   
    

     01 Приходи из буџета 7.500.000  7.500.000 2.806.884  2.806.884 37,43% 

      Функција 912: 7.500.000  7.500.000 2.806.884  2.806.884 37,43% 

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1001 

   
    

     01 Приходи из буџета 7.500.000  7.500.000 2.806.884  2.806.884 37,43% 

      Свега за пројекат  2002-1001 7.500.000  7.500.000 2.806.884  2.806.884 37,43% 

              

  2002-1002   
ПРОЈЕКАТ: Одржавање (осим 
капиталног) основних школа 

   
    

   912   Основно образовање        

    
46
3  

Текући трансфери осталим 
нивоима власти 

11.500.000  11.500.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

   
    

     01 Приходи из буџета 11.500.000  11.500.000     

      Функција 912: 11.500.000  11.500.000     

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1002: 

   
    

     01 Приходи из буџета 11.500.000  11.500.000     

      Свега за пројекат 2002-1002: 11.500.000  11.500.000     
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  2002-1003   
ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и 
ученика  

   
    

   912   Основно образовање        

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

3.600.000  3.600.000 
951.801  951.801 26,44% 

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

   
    

     01 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 951.801  951.801 26,44% 

      Функција 912: 3.600.000  3.600.000 951.801  951.801 26,44% 

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1003: 

   
    

     01 Приходи из буџета 3.600.000  3.600.000 951.801  951.801 26,44% 

      Свега за пројекат 2002-1003 3.600.000  3.600.000 951.801  951.801 26,44% 

              

  2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Читалачка значка        

   912   Основно образовање        

    
47
2  

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

100.000  100.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 912: 

   
    

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000     

      Функција 912: 100.000  100.000     

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1006: 

   
    

     01 Приходи из буџета 100.000  100.000     

      Свега за пројекат 2002-1006: 100.000  100.000     

              

      
Укупно извори финансирања за 
функцију 912: 

   
    

     01 Приходи из буџета 22.700.000  22.700.000     

      Свега за функцију 912: 22.700.000  22.700.000     

              

  0701    
ПРОГРАМ 7 : ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
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  0701-1001   
ПРОЈЕКАТ: Безбедност 
саобраћаја на подручју Новог 
Београда 

   
    

   915   Специјално основно образовање        

    
42
3 

 
Услуге по уговору - чланови савета 
на стручним семинарима 

 450.000 450.000 
    

    
42
6 

 
Материјал-едукативни материјал за 
децу и младе 

 1.600.000 1.600.000 
    

    
48
1 

 
Дотације невладиним 
организацијама 

 950.000 950.000 
 665.000 665.000 70,00% 

      
Извори финансирања за 
функцију 915: 

   
    

     13 Вишак прихода из ранијих година  3.000.000 3.000.000  665.000 665.000 22,17% 

      Функција 915:  3.000.000 3.000.000  665.000 665.000 22,17% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0701-1001: 

   
    

     13 Вишак прихода из ранијих година  3.000.000 3.000.000  665.000 665.000 22,17% 

      Свега за пројекат 0701-1001:  3.000.000 3.000.000  665.000 665.000 22,17% 

              

 2         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ               

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
    

  0602-0002   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Месне заједнице 

   
    

   160   
Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту  

  
    

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

15.015.000  15.015.000 
3.118.441  3.118.441 20,77% 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2.688.000  2.688.000 
558.022  558.022 20,76% 

    
41
3  Накнаде у натури 

786.000  786.000 
137.550  137.550 17,50% 

    
41
4  

Социјана давања запосленима 130.000  130.000 
    

    
42
1  

Стални трошкови 6.100.000  6.100.000 
3.716.215  3.716.215 60,92% 

    
42
5  

Текуће поправке и одржавање 5.400.000  5.400.000 
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Извори финансирања за 
функцију 160: 

   
    

     01 Приходи из буџета 30.119.000       30.119.000      7.530.228  7.530.228 25,00% 

      Функција 160: 30.119.000  30.119.000 7.530.228  7.530.228 25,00% 

      
Извори финансирања за 
Програмску активност 0602-0002: 

      
 

     01 Приходи из буџета 30.119.000  30.119.000 7.530.228  7.530.228 25,00% 

      
Свега за Програмску активност 
0602-0002: 

30.119.000  30.119.000 7.530.228  7.530.228 
25,00% 

              

      
Извори финансирања за Главу 
2.1: 

      
 

     01 Приходи из буџета 30.119.000  30.119.000 7.530.228  7.530.228 25,00% 

      Свега за Главу 2.1: 30.119.000  30.119.000 7.530.228  7.530.228 25,00% 

              

 2         ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР               

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
    

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и градских 
општина 

   

    

   410   
Општи економски и комерцјални 
послови и послови по питању рада 

   
    

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

21.118.700  21.118.700 
12.266.815  12.266.815 58,09% 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3.798.700  3.798.700 
2.195.757  2.195.757 57,80% 

    
41
4  

Социјална давања запосленима 1.400.000  1.400.000 
682.934  682.934 48,78% 

    
41
5  

Накнаде трошкова за запослене 700.000  700.000 
313.576  313.576 44,80% 

    
41
6  

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

250.000  250.000 
44.868  44.868 17,95% 

    
42
1  

Стални трошкови 12.150.000  12.150.000 
6.032.119  6.032.119 49,65% 

    
42
2  

Трошкови путовања 150.000  150.000 
    



299 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 1. фебруар 2016. године - 

    
42
3  

Услуге по уговору 5.000.000  5.000.000 
1.992.409  1.992.409 39,85% 

    
42
4  

Специјализоване услуге 180.000  180.000 
67.212  67.212 37,34% 

    
42
5  

Текуће поправке и одржавање 10.900.000  10.900.000 
4.835.646  4.835.646 44,36% 

    
42
6  

Материјал 1.400.000  1.400.000 
346.098  346.098 24,72% 

    
46
5  

Дотације и трансфери по закону 2.768.600  2.768.600 
1.120.812  1.120.812 40,48% 

    
48
2  

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

61.500.000  61.500.000 
38.131.728  38.131.728 61,99% 

    
48
3  

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

5.500.000  5.500.000 
2.200.000  2.200.000 40,00% 

    
51
1  

Зграде и грађевински објекти - 
пројектно планирање 

1.100.000  1.100.000 
    

    
51
2  

Машине и опрема 300.000  300.000 
150.300  150.300 50,10% 

      
Извори финансирања за 
функцију 410: 

   
    

     01 Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

70.380.274 
 70.380.274 54,89% 

      Функција 410: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

70.380.274  70.380.274 
54,89% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

70.380.274  70.380.274 
54,89% 

      
Свега за програмску активност 
0602-0001: 

128.216.00
0 

 
128.216.00

0 
70.380.274  70.380.274 

54,89% 

              

      
Извори финансирања за Главу 
2.2: 

   
    

     01 Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

70.380.274  70.380.274 
54,89% 

      Свега за Главу 2.2: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

70.380.274  70.380.274 
54,89% 

              

 2         
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ 
ЕКОНОМИЈЕ 
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  1501    
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

   
    

  1501-0005   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Финансијска подршка локалном 
економском развоју 

   
    

   490   
Економски послови 
некласификовани на другом месту 

   
    

    
41
1  

Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

11.881.000  11.881.000 
6.297.020  6.297.020 53,00% 

    
41
2  

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2.485.271  2.485.271 
1.127.166  1.127.166 45,35% 

    
41
3  

Накнаде у натури 660.000  660.000 
245.233  245.233 37,16% 

    
41
4  

Социјална давања запосленима 609.000  609.000 
326.398  326.398 53,60% 

    
42
1  

Стални трошкови 100.000  100.000 
23.663  23.663 23,66% 

    
42
3  

Услуге по уговору 3.000.000  3.000.000 
1.888.139  1.888.139 62,94% 

    
46
5  

Остале дотације и трансфери 1.595.639  1.595.639 
731.877  731.877 45,87% 

    
48
2  

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

200.000  200.000 
21.720  21.720 10,86% 

    
48
3  

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

500.000  500.000 
117.959  117.959 23,59% 

      
Извори финансирања за 
функцију 490: 

   
    

     01 Приходи из буџета 21.030.910  21.030.910 10.779.175  10.779.175 51,25% 

      Функција 490: 21.030.910  21.030.910 10.779.175  10.779.175 51,25% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 1501-0005: 

   
    

     01 Приходи из буџета 21.030.910  21.030.910 10.779.175  10.779.175 51,25% 

      
Свега за програмску активност 
1501-0005: 

21.030.910  21.030.910 10.779.175  10.779.175 
51,25% 

              

  1501-1001   ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб        

   490   
Економски послови 
некласификовани на другом месту 

   
    

    42  Услуге по уговору 500.000  500.000     
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Извори финансирања за 
функцију 490: 

   
    

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000     

      Функција 490: 500.000  500.000     

      
Извори финансирања за пројекат 
1501-1001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000     

      Свега за пројекат 1501-1001: 500.000  500.000     

              

      
Извори финансирања за Главу 
2.3: 

   
    

     01 Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910     

      Свега за Главу 2.3: 21.530.910  21.530.910     

              

  
2
4 

        
НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА 
МРЕЖА 

      
        

    1201       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРА               

  1201-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалних 
установа културе 

   
    

   820   Услуге културе        

    
41
1 

 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

3.258.000  3.258.000 
1.596.169  1.596.169 48,99% 

    
41
2 

 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

620.000  620.000 
285.714  285.714 46,08% 

    
41
3 

 
Накнаде у натури 

160.000  160.000 
68.775  68.775 34,80% 

    
42
1 

 
Стални трошкови 

160.000  160.000 
71.586  71.586 44,74% 

    
42
3 

 Услуге по уговору 3.947.000  3.947.000 
743.810  743.810 18,84% 

    
42
6 

 Материјал    
    

    
46
5 

 Остале дотације и трансфери 429.700  429.700 
197.246  197.246 45,90% 

      Извори финансирања за        
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функцију 820: 

     01 Приходи из буџета 8.574.700  8.574.700 2.963.300  2.963.300 34,41% 

      Функција 820: 8.574.700  8.574.700 2.963.300  2.963.300 34,41% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 1201-0001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 8.574.700  8.574.700 2.963.300  2.963.300 34,41% 

      
Свега за програмску активност 
1201-0001: 

8.574.700  8.574.700 2.963.300  2.963.300 
34,41% 

              

  1201-1002                                                    
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фо
лклора и размена ученика 

   
    

   820   Услуге културе        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
42
3  

Услуге по уговору 7.000.000  7.000.000 
5.167.685  5.167.685 73,82% 

    
42
6 

 Материјал 100.000  100.000 
    

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   
    

     01 Приходи из буџета 7.100.000  7.100.000 5.167.685  5.167.685 72,78% 

      Функција 820: 7.100.000  7.100.000 5.167.685  5.167.685 72,78% 

      
Извори финансирања за пројекат 
1201-1002 

   
    

     01 Приходи из буџета 7.100.000  7.100.000 5.167.685  5.167.685 72,78% 

      Свега за пројекат 1201-1002 7.100.000  7.100.000 5.167.685  5.167.685 72,78% 

              

  1301    
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

   
    

  1301-1002   
ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимс
ки спортови 

   
    

   820   Услуге културе        

    
42
3  

Услуге по уговору 2.800.000  2.800.000 
2.352.329  2.352.329 84,01% 

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   
    

     01 Приходи из буџета 2.800.000  2.800.000 2.352.329  2.352.329 84,01% 
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      Функција 820: 2.800.000  2.800.000 2.352.329  2.352.329 84,01% 

      
Извори финансирања за пројекат 
1301-1002 

   
    

     01 Приходи из буџета 2.800.000  2.800.000 2.352.329  2.352.329 84,01% 

      Свега за пројекат 1301-1002 2.800.000  2.800.000 2.352.329  2.352.329 84,01% 

              

  2002    
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   
    

  2002-1007   
ПРОЈЕКАТ: Припремна 
настава,страни језици и школа 
рачунара 

   
    

   820   Услуге културе        

    
42
3  

Услуге по уговору 2.450.000  2.450.000 
1.120.000  1.120.000 45,71% 

    
42
6 

 Материјал 250.000  250.000 
48.720  48.720 19,49% 

      
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   
    

     01 Приходи из буџета 2.700.000  2.700.000 1.168.720  1.168.720 43,29% 

      Функција 820: 2.700.000  2.700.000 1.168.720  1.168.720 43,29% 

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1007 

   
    

     01 Приходи из буџета 2.700.000  2.700.000 1.168.720  1.168.720 43,29% 

      Свега за пројекат  2002-1007 2.700.000  2.700.000 1.168.720  1.168.720 43,29% 

                        

           
Извори финансирања за 
функцију 820: 

   
    

          01 Приходи из буџета 21.274.700  21.274.700 11.652.034  11.652.034 54,71% 

           Функција 820: 21.274.700  21.274.700 11.652.034  11.652.034 54,71% 

           
Извори финансирања за главу 
2.4: 

   
    

          01 Приходи из буџета 21.174.700  21.174.700 11.652.034  11.652.034 54,97% 

      Свега за главу 1.1: 21.174.700  21.174.700 11.652.034  11.652.034 54,97% 

              

      
Извори финансирања за Раздео 
2: 
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     01 Приходи из буџета 
559.425.51

5 
 

559.425.51
5 

255.342.54
4 

 
255.342.54

4 45,64% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  7.149.353 7.149.353  286.068 286.068 4,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
21.232.51

6 
21.232.516  777.715 777.715 

3,66% 

      Свега за Раздео 2: 
559.425.51

5 
28.381.86

9 
587.807.38

4 
255.342.54

4 
1.063.78

3 
256.406.32

7 43,62% 

              

      
Извори финансирања за Програм 
03: 

   
    

     01 Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910 10.779.175  10.779.175 50,06% 

      Свега за Програм 03: 21.530.910  21.530.910 10.779.175  10.779.175 50,06% 

      
Извори финансирања за Програм 
07: 

      
 

     13 Приходи из буџета  3.000.000 3.000.000  665.000 665.000  

      Свега за Програм 07: 0 3.000.000 3.000.000 0 665.000 665.000  

      
Извори финансирања за Програм 
09: 

      
 

     01 Приходи из буџета 25.400.000  25.400.000 4.927.405  4.927.405 19,40% 

      Свега за Програм 09: 25.400.000  25.400.000 4.927.405  4.927.405 19,40% 

      
Извори финансирања за Програм 
11: 

      
 

     01 Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000 146.569  146.569  

     07 Донације од осталих нивоа власти  3.070.000 3.070.000  261.000 261.000 8,50% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  88.869 88.869  0 0 0,00% 

      Свега за Програм 11: 2.100.000 3.158.869 5.258.869 146.569 261.000 407.569 7,75% 

     
 

Извори финансирања за Програм 
13: 

      
 

     01 Приходи из буџета 15.774.700  15.774.700 8.130.985  8.130.985 51,46% 

      Свега за Програм 13: 15.774.700  15.774.700 8.130.985  8.130.985 51,46% 

     
 

Извори финансирања за Програм 
14: 

      
 

     01 Приходи из буџета 4.200.000  4.200.000 2.852.980  2.852.980 67,93% 

      Свега за Програм 14: 4.200.000  4.200.000 2.852.980  2.852.980 67,93% 

     
 

Извори финансирања за Програм 
15: 
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01 Приходи из буџета 

467.419.90
5 

 
467.419.90

5 
228.505.43

0 
 

228.505.43
0 48,89% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  4.079.353 4.079.353  25.068 25.068 0,61% 

     
13 Вишак прихода из ранијих година  

16.543.64
7 

16.543.647  112.715 112.715 
0,68% 

     
 Свега за Програм 15: 

467.419.90
5 

20.623.00
0 

488.042.90
5 

228.505.43
0 

137.783 
228.643.21

3 46,85% 

              

3           СКУПШТИНА                

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
    

  0602-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   
    

   111   Извршни и законодавни орган        

    
41
1 

 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

6.602.000  6.602.000 
1.486.726  1.486.726 22,52% 

    
41
2 

 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1.182.000  1.182.000 
266.124  266.124 22,51% 

    
41
3 

 Накнаде у натури 157.000  157.000 
29.475  29.475 18,77% 

    
41
4 

 Социјална давања запосленима 50.000  50.000 
  0 0,00% 

    
41
7 

 
Посланички додатак 

1.265.000  1.265.000 
353.704  353.704 27,96% 

    
42
3 

 
Услуге по уговору 

1.180.000  1.180.000 
687.230  687.230 58,24% 

    
46
5 

 Остале дотације и трансфери 864.900  864.900 
144.149  144.149 16,67% 

      
Извори финансирања за 
функцију 111: 

   
  0  

     01 Приходи из буџета 11.300.900  11.300.900 2.967.408  2.967.408 26,26% 

      Функција 111: 11.300.900  11.300.900 2.967.408  2.967.408 26,26% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 11.300.900  11.300.900 2.967.408  2.967.408 26,26% 

      
Свега за програмску активност 
0602-0001: 

11.300.900  11.300.900 2.967.408  2.967.408 
26,26% 
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  0602-1001   
ПРОЈЕКАТ: Прослава Дана 
општине и општинске славе 
Покров пресвете Богородице 

   
    

   111   Извршни и законодавни орган        

    
42
3  Услуге по уговору 200.000  200.000     

      
Извори финансирања за 
функцију 111: 

   
    

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000     

      Функција 111: 200.000  200.000     

      
Извори финансирања за пројекат 
0602-1001: 

   
    

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000     

      Свега за пројекат 0602-1001: 200.000  200.000     

              

      
Извори финансирања за Програм 
15: 

   
    

     01 Приходи из буџета 11.500.900  11.500.900 2.967.408  2.967.408 25,80% 

      Свега за Програм 15: 11.500.900  11.500.900 2.967.408  2.967.408 25,80% 

      
Извори финансирања за Раздео 
3: 

      
 

     01 Приходи из буџета 11.500.900  11.500.900 2.967.408  2.967.408 25,80% 

      Свега за Раздео 3: 11.500.900  11.500.900 2.967.408  2.967.408 25,80% 

              

4           
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

      
        

  0602    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
    

  0602-0004   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Општинско јавно 
правобранилаштво 

   
    

   330   Судови        

    
41
1 

 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

7.912.000  7.912.000 
1.401.310  1.401.310 17,71% 

    
41
2 

 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1.416.000  1.416.000 
250.834  250.834 17,71% 
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41
3 

 Накнаде у натури (маркице) 214.200  214.200 
39.300  39.300 18,35% 

    
41
4 

 Социјална давања запосленима 500.000  500.000 
  0 0,00% 

    
42
3 

 
Услуге по уговору-услуге 
вештачења 

60.000  60.000 
42.030  42.030 70,05% 

    
46
5 

 
Остале дотације и трансфери - 
умањење зарада 10% 

1.036.000  1.036.000 
135.966  135.966 13,12% 

    
48
2 

 
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

50.000  50.000 
49.770  49.770 99,54% 

    
48
3 

 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

15.400.000  15.400.000 
2.510.408  2.510.408 16,30% 

      
Извори финансирања за 
функцију  330: 

   
    

     01 Приходи из буџета 26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 16,66% 

      Функција 330: 26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 16,66% 

      
Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0004: 

   
    

     01 Приходи из буџета 26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 16,66% 

      
Свега за програмску активност 
0602-0004: 

26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 
16,66% 

              

      
Извори финансирања за Програм 
15: 

   
    

     01 Приходи из буџета 26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 16,66% 

      Свега за Програм 15: 26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 16,66% 

      
Извори финансирања за Раздео 
4: 

   
    

     01 Приходи из буџета 26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 16,66% 

      Свега за Раздео 4: 26.588.200  26.588.200 4.429.618  4.429.618 16,66% 

              

      
Извори финасирања за разделе 
(I+II+III+IV): 

   
    

     01 Приходи из буџета 
632.461.00

0 
 

632.461.00
0 

288.160.21
6 

 
288.160.21

6 45,56% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  7.149.353 7.149.353  286.068 286.068 4,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  51.232.51 51.232.516  777.715 777.715 1,52% 
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6 

      Свега за разделе (I+II+III+IV): 
632.461.00

0 
58.381.86

9 
690.842.86

9 
288.160.21

6 
1.063.78

3 
289.223.99

9 41,86% 

              

      
Извори финансирања за Програм 
03: 

   
    

     01 Приходи из буџета 21.530.910  21.530.910 10.779.175  10.779.175 50,06% 

      Свега за Програм 03: 21.530.910   21.530.910 10.779.175   10.779.175 50,06% 

      
Извори финансирања за Програм 
07: 

      
    

     13 Приходи из буџета   3.000.000 3.000.000  665.000 665.000 22,17% 

      Свега за Програм 07:   3.000.000 3.000.000  665.000 665.000 22,17% 

  
   

 
Извори финансирања за Програм 
09: 

      
    

     01 Приходи из буџета 25.400.000   25.400.000 4.927.405   4.927.405 19,40% 

      Свега за Програм 09: 25.400.000   25.400.000 4.927.405   4.927.405 19,40% 

  
   

 
Извори финансирања за Програм 
11: 

      
    

     01 Приходи из буџета 2.100.000   2.100.000 146.569   146.569 6,98% 

     07 Донације од осталих нивоа власти   3.070.000 3.070.000   261.000 261.000 8,50% 

     13 Вишак прихода из ранијих година   88.869 88.869   0 0  

      Свега за Програм 11: 2.100.000 3.158.869 5.258.869 146.569 261.000 407.569 7,75% 

      
Извори финансирања за Програм 
13: 

      
    

     01 Приходи из буџета 15.774.700   15.774.700 8.130.985   8.130.985 51,46% 

      Свега за Програм 13: 15.774.700   15.774.700 8.130.985   8.130.985 51,46% 

      
Извори финансирања за Програм 
14: 

      
    

     01 Приходи из буџета 4.200.000   4.200.000 2.852.980   2.852.980 67,93% 

      Свега за Програм 14: 4.200.000   4.200.000 2.852.980   2.852.980 67,93% 

      
Извори финансирања за Програм 
15: 

      
    

     01 Приходи из буџета 
563.455.39

0 
  

563.455.39
0 

261.323.10
2 

  
261.323.10

2 46,38% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  4.079.353 4.079.353  25.068 25.068 0,61% 
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     13 Вишак прихода из ранијих година  
48.143.64

7 
48.143.647  112.715 112.715 

0,23% 

      Свега за Програм 15: 
563.455.39

0 
52.223.00

0 
615.678.39

0 
261.323.10

2 
137.783 

261.460.88
5 42,47% 

              

      
СВЕГА ПРОГРАМИ ПО 
ИЗВОРИМА: 

            
 

     01 Приходи из буџета 
632.461.00

0 
  

632.461.00
0 

288.160.21
6   

288.160.21
6 45,56% 

     07 Донације од осталих нивоа власти   7.149.353 7.149.353   286.068 286.068 4,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година   
51.232.51

6 
51.232.516   

777.715 777.715 1,52% 

     У К У П Н О : 
632.461.00

0 
58.381.86

9 
690.842.86

9 
288.160.21

6 
1.063.78

3 
289.223.99

9 41,86% 
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10.7. Извештај о извршењу Буџета градске општине Нови Београд за период 
јануар – септембар 2015. 

 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 
 

 

У В О Д 
 

Деветомесечни  извештај о извршењу буџета Градске општине Нови Београд за 
2015. годину, припремљен је у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-исправка,108/2013 и 142/2014) Овим чланом је дефинисано да је локални орган 
управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и да 
најмање два пута годишње информише извршни орган локалне власти, а обавезно у 
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У 
року од петнаест дана од дана подношења извештаја, надлежни извршни орган локалне 
власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти. 

 У складу са чланом 76. Закона, Одељење за буџет и финансије је у обавези да 
Извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2015. године достави Већу општине 
на разматрање у року од 15 дана по истеку деветомесечног периода. Веће општине је у 
обавези да Извештај усвоји  у року од петнаест дана од дана подношења од стране Одељења, 
и исти достави Скупштини. градске општине Нови Београд   

Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној 30.12.2014 је на 
основу одредби члана 43 Закона о буџетском систему ( ''Службени гласник РС'', број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 
142/2014), члана 32.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 
и 83/2014), члана 31 и члана 97.Статута града Београда.(“Службени лист Града 
Београда “ број 39/2008,06/2010 и 23/2013) и члана 18.Статута градске општине Нови 
Београд .(“Службени лист Града Београда “ број 3/2011-пречишћен текст и бр.33/2013) 
донела Одлуку о буџету градске општине Нови Београд за 2015 годину (“Службени лист 
Града Београда “ број 100 од 30.12.2014) 

 Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода који припадају Граду,односно градским општинама у 2015. 
години.(“Службени лист Града Београда “ број 96 од 30.12.2014) утврђен је годишњи обим 
јавних средстава Града Београда за 2015. годину, оквири за потрошњу градских општина и 
расподела прихода између буџета Града и буџета градских општина у циљу измиривања 
утврђених оквира за потрoшњу и успостављањa континуитета у финансирању јавних расхода 
који се покривају из буџета Града и буџета градских општина.На основу ове Одлуке утврћен је 
оквир буџета за градску општину Нови Београд за 2015 годинуу износу од 632.461.000 динара 
          Чланом 4. ове Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина  
и  утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2015. годину, 
утврђено је да се укупна средства за јавну потрoшњу градских општина повећавају за износ 
средстава која се преносе из буџета Града градским општинама за конкретне намене, а на 
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основу акта градоначелника Града Београда. Обим средстава се повећава и за износ 
средстава која градска општина оствари по основу донација и трансфера.  

Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној 24.02.2015 је  донела 
Одлуку о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2015 годину (“Службени 
лист Града Београда “ број 10 од 24.02.2015), којом је  утврћен нови оквир буџета за градску 
општину Нови Београд за 2015 годинуу износу од 632.490.012 динара 

Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној 20.05.2015 је  донела 
Одлуку о другом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2015 годину (“Службени 
лист Града Београда “ број 25 од 20.05.2015), којом је утврћен нови оквир буџета за градску 
општину Нови Београд за 2015 годину у износу од 639.610.353 динара. 

Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној 28.09.2015 је  донела 
Одлуку о трећем  ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2015 годину (“Службени 
лист Града Београда “ број 56/15  од 30.09.2015), којом је утврћен нови оквир буџета за градску 
општину Нови Београд за 2015 годину у износу од 656.543.146 динара. 
 Консолидовани рачун трезора градске општине Нови Београд је обједињени рачун 
динарских и девизних средстава припадајућих корисника средстава буџета општине, који је 
отворен и који се води у Управи за трезор. Подрачун је евиденциони рачун корисника 
буџетских средстава, и динарских и девизних, који се отвара у оквиру консолидованог рачуна 
трезора, а води се у Управи за трезор. 
 Директни корисници буџетских средтава су органи општине Нови Београд, утврђени 
Одлуком о буџету градске општине Нови Београд, у складу са законом су: Председник општине 
и општинско веће, Општинска управа, Скупштина и Општинско јавно правобранилаштво. 

Индиректни корисници буџетских средстава су: осамнаест месних заједница и јавна 
предузећа основана од стране градске општине Нови Београд: Јавно предузеће Пословни 
простор, Новобеоградска културна мрежа ,  Центар за развој и локалну економију. Решењем 
Министарства финансија Центар за развој и локалну економију, од 01.септембра 2015.године 
нема статус индиректног буџетског корисника. Одлуком Скупштине градске општине Нови 
Београд на седници одржаној 28. септембра 2015. формиране су две нове Установе које имају 
статус индректних буџетских корисника буџета градске општине Нови Београд и то: Установа 
за бригу о старима, деци и особама са посебним потребама „Нови Београд“ и Установа за 
спорт „Нови Београд“. 

Израда извештаја о извршењу буџета за период јануар-септембар 2015. године 
базирана је на Одлуци о трећем  ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2015 
годину (“Службени лист Града Београда “ број 56/15 од 30.09.2015), 

Извештај о извршењу буџета за период јануар - септембар  2015. године припремљен је 
на основу књиговодствених података из главне књиге трезора, Извештаја Управе за трезор о 
уплати прихода у периоду јануар – септембар  2015. године, Извештаја о извршењу 
финансијског плана индиректних корисника буџетских средстава и помоћних књига и 
евиденција. 
           Приликом израде Извештаја о извршењу одлуке о буџету градске општине Нови Београд 
за период јануар-септембар 2015.године, примењени су и следећи прописи: Закон о буџетском 
систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Уредба о буџетском рачуноводству, 
Правилник о списку корисника јавних средстава, Правилник о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилник о начину припреме, састављања и 
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и организација за 
обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, Одлуке о финансијским плановима 
директних и индиректних корисника буџета градске општине Нови Београд за 2015.годину као и 
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други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских 
средстава. 
 
 

О П Ш Т И   Д Е О 
 

             

  Рачун прихода и примања од продаје нефинасијске имовине и расхода и издатака за 
набавку нефинансијске имовине за период јануар-септембар 2015. године 

 у динарима   

НАЗИВ План 2015 

Оствареое I-
VI 2015. 

Разлика 
% 

1 2 

 
3 

 
4 ( 3/2 
х100 ) 

1. Укупни прихпди и примаоа пд прпдаје нефинансијске импвине 656.543.146 
 

487.382.591 
 

74,23% 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХПДИ 
у шему:  

  

    бучетска средства 656.543.146 
 

487.382.591 
 

74,23% 

    сппствени прихпди    

    дпнације    

1.2. ПРИМАОА ПД ПРПДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ    

2. Укупни расхпди и издаци за набавку нефинансијске импвине 707.775.662 
 

451.711.512 
 

63,82% 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХПДИ 
у шему: 685.755.405 

 
444.971.571 

 
64,89% 

   текући бучетски расхпди 685.755.405 
 

444.971.571 
 

64,89% 

   расхпди из сппствених прихпда  
  

   дпнације    

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ 
у шему: 22.020.257        6.739.941 30,61% 

   текући бучетски издаци 22.020.257 
       

     6.739.941 
 

30,61% 

   издаци из сппствених прихпда    

   дпнације     

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)/СУФИЦИТ -51.232.516  
 

35.971.079 
 

Издаци за набавку финансијске импвине     

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине     

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ -51.232.516 
 

35.971.079 
 

 
 Рачун  финансирања  за период јануар –  септембар 
2015.године  

  

II . РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 51.232.516   

Примаоа пд прпдаје финансијске импвине     

Примаоа пд задуживаоа     
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Суфицит из претхпдних гпдина или неутрпщена средства из претхпдних гпдина 51.232.516 
 

 
 

Издаци за птплату главнице дуга     

Издаци за набавку финансијске импвине кпја није у циљу спрпвпђеоа јавних пплитика     

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0   

П Р И Х О Д И 
 

          Укупно остварени приходи буџета у периоду јануар – септембар   2015. године износе 
487.382.591  динара. Са пренетим и утрошеним суфицитом по завршном рачуну за 2014. 
годину, који је у овом периоду износио  21.059.351  динара, буџет је располагао са  508.441.942  
динара.  
 У укупно оствареним приходима,примањима и пренетом, утрошеном суфициту у износу 
од 508.441.942  динара, највеће учешће имају порези на зараде у износу од 201.415.846 
динара, затим порез на имовину од физичких и правних лица динара, 148.328.147 приходи од 
продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине 55.488.424 
динара, закуп пословног простора 35.159.376 динара, наменски трансфери  24.129.960 динара, 
и порез на наслеђе и поклон 8.662.426 динара. Наведени приходи у укупним приходима 
учествују процентуално у износу од 96%. 
 Преглед планираних и остварених прихода буџета у периоду јануар – септембар  2015. 
године дат је у наредној табели: 
 
УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ  
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

      ( у динарима) 

Ек. П Р И Х О Д И Одлука о III Извршено 

клас.   ребалансу буџета   01.01.-30.09.2015. 

    2015. год   

71 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ     

711111 Порез на зараде 263.884.045 201.415.846 

711147 Порез на земљиште 0 -31.945 

711181 

Самодопринос према зарадама запослених и по  
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине 0 130.370 

713120 Порез на имвину 222.644.682 148.328.147 

713311 Порез на наслеђе и поклон 12.736.246 8.662.426 

  СВЕГА  71 : 499.264.973 358.504.844 

        

73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ     

733152 
Текући трансфери  од Републике  
у корист новоа општине 342.000 362.000 

733154 
Текући наменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општине 13.600.000 13.600.000 

733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 5.818.860 5.846.673 

733253 
Капитални трансфери од града у корист нивоа 
општина 4.321.286 4.321.287 

  СВЕГА  73 : 24.082.146 24.129.960 

        

74 ДРУГИ ПРИХОДИ     

741151 Приход од камата  3.000.000 3.668.754 
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741534 Накнада за коришћење град. грађ. земљишта 0 3.623 

742151 
Приходи од продаје добара и услуга од стране 
тржишних организација у корист нивоа општине 69.000.000 55.488.424 

742152 Приход од закупа пословног простора ( са ПДВ-еом ) 48.185.249 35.159.376 

742251 Општинске административне таксе 2.500.000 3.163.107 

742351 
Приходи које својом делатношћу остварују 
општински органи, организације и службе 8.364.376 3.783.978 

743351 Приходи од новчаних казни 732.000 250.000 

743353 Приходи од мандатних казни 100.000 1.706.075 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.314.402 1.060.051 

  СВЕГА 74 133.196.027 104.283.388 

        

77 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
буџета 
из претходне године      

772114 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
буџета 
из претходне године  0 464.399 

        СВЕГА 77   464.399 

  УКУПНО БИЛАНСИРАНИ ПРИХОДИ ПО ОДЛУЦИ : 656.543.146 487.382.591 

321121 Вишак прихода и примања-суфицит 51.232.516 21.059.351 

        

        

  УКУПНИ ПРИХОДИ : 707.775.662 508.441.942 

 
 
Из буџета Републике Србије је наменски трансферисан износ од 13.562.000 динара за 

једнократну новчану помоћ и огрев  избеглим и интерно расељеним лицима, као и за набавку 
грађевинског материјала и доходовне активности за интерно расељена лица и избегла лица. 
Преглед трансферисаних,   утрошених  и  неутрошених  средстава Републике дат је у табели: 

 
Трансфер од Републике -извор 07 ( у динарима) 

Намена Износ  
Утрошено 

01.01-
30.09.2015. 

Неутошено 

        

Комесаријат за избеглице -једнократне  помоћи 362.000 362.000 0 

Комесаријат за избеглице (избегла лица) 
-грађевински материјал 2.970.000 0 2.970.000 

Комесаријат за избеглице (расељена лица) 
-грађевински материјал 4.950.000 0 4.950.000 

Комесаријат за избеглице (избегла лица) 
-доходовне активности 1.800.000 0 1.800.000 

Комесаријат за избеглице (расељена лица) 
-доходовне активности 2.700.000 0 2.700.000 

Комесаријат за избеглице ( избегла и расељена лица)-
набавка огрева 390.000 0 390.000 

Комесаријат за избеглице ( избегла и расељена лица)-
помоћи 390.000 390.000 0 
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УКУПНО : 13.562.000 752.000 12.420.000 

 
 
Из буџета Града је наменски  трансферисано 10.567.960 динара.  
Преглед трансферисаних, утрошених и неутошених средстава Града дат је у табели : 

Трансфер од Града-извор 07 ( у динарима) 

Намена Износ  
Утрошено 

01.01-30.09.2015. 
Неутошено 

Реконстукција шалтер сале 4.029.752 2.227.648 1.802.104 

Активности Новобеоградске културне мреже 1.000.000 599.998 400.002 

Матичари- такси превоз 246.673 83.179 163.494 

Инспекцијски послови -рушење 5.000.000 0 5.000.000 

Накнада за промену намене обрадивог земњишта 291.535 0 291.535 

УКУПНО: 10.567.960 2.910.825 7.657.135 

 
Вишак прихода - суфицит из 2014. године у износу од 51.232.516 динара, распоређен је и 

утрошен  према следећој табели: 
 

Функ
. 

клас. 

Екон
. 

клас. 

Програмска 
активност/прој

екат 
ВРСТА РАСХОДА  План  

Утрошено 
у периоду 

01.01.-
30.09. 
2015. 

година 

Неутрошен
о 

              

              

              

090     
Социјална заштитна 
некалифиновна 
на другом радном месту 

      

  426 09011001 Материјал 22.825 0 22.825 

  472 09010001 Накнаде за социјалну заштиту 66.044 0 66.044 

      УКУПНО 090 88.869 0 88.869 

              

              

110     Опште јавне услуге       

  481 06020001 Дотације невладиним орг. 30.000.000 18.179.333 11.820.667 

              

      УКУПНО 110 30.000.000 18.179.333 11.820.667 

              

620     Развој заједнице       

  423 07011001 Услуге по уговору 1.600.000 0 1.600.000 

              

      УКУПНО 620 1.600.000 0 1.600.000 

              

915     Услуге културе       

  423 07011001 Услуге по уговору 450.000 374.200 75.800 

  426 06020001 Материјал  1.600.000 1.572.000 28.000 
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  481 07011001 
Дотације невладиним 
организацијама 950.000 918.000 32.000 

      УКУПНО 915 3.000.000 2.864.200 135.800 

              

              

130             

              

  422 06021004 Трошкови путовања 1.541.668 15.818 1.525.850 

  511 06021002 Зграде и грађевински објекти 3.001.979 0 3.001.979 

              

      УКУПНО 130 4.543.647 15.818 4.527.829 

              

810     Услуге рекреације и спорта       

  463 13010002 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 12.000.000 0   

              

      УКУПНО 810 12.000.000     

              

      УКУПНИ СУФИЦИТ  51.232.516 21.059.351 30.173.165 

 

 
Р А С Х О Д И 

 

  У периоду јануар – септембар   2015. године, извршени су расходи у укупном износу од 
289.286.999 динара. Извршени расходи покривени су са текућим приходима у износу од 
288.223.216 динара, пренетим средствима суфицита по завршном рачуну буџета за 2014. 
годину од 777.715 динара,  трансферима од других нивоа власти 286.068  динара . 

  
УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - 

СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

Екп 
кла 

Извпр 
фина 

Назив  План 2015 
Изврщеое  
I-VI 2015. 

% 
извршења  

(5/4) 

1 2 3 4 5 6 

41   Расхпди за заппслене 308.344.985 237.098.794 76,89% 
411 01 Плате, дпдаци и накнаде заппслених 242.640.121 192.744.451 79,44% 
412 01 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 43.619.455 34.689.570 79,53% 
413 01 Накнаде у натури 7.869.644 5.749.521 73,06% 
414 01 Спцијална даваоа заппсленима 11.953.765 2.666.364 22,31% 
415 01 Накнада трпщкпва за заппслене 810.000 506.641 62,55% 

416 01 Накнаде заппсленима и пстали ппсебни расхпди 
 

1.452.000 
 

742.247 51,12% 
417 01 Пдбпрнишки дпдатак 0 0  
42   Кприщћеое услуга и рпба 185.347.217 90.133.031 48,63% 

421   Стални трпщкпви 53.328.080 35.215.520 66,04% 
422 01 Трпщкпви путпваоа 235.000 24.935 10,61% 
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  07 Трпщкпви путпваоа 218.859 67.361 30,78% 
  13 Трпщкпви путпваоа 1.525.850 0 0% 

423 01 Услуге пп угпвпру 49.334.603 34.806.079 70,55% 
  07 Услуге пп угпвпру 6.000.000 599.998 10,00%  

 13 Услуге пп угпвпру 465.818 390.018 83,73% 
424 01 Специјализпване услуге 240.000 129.256 53,86% 
425 01 Текуће ппправке и пдржаваое 45.943.465 10.613.460 23,10% 

 07 Текуће ппправке и пдржаваое 291.535 0 0% 
426 01 Материјал 17.847.000 6.714.404 37,62% 

 07 Материјал 8.310.000 0 0% 
  13 Материјал 1.622.825 1.572.000 96,87% 
        

46   Дпнације дптације и трансфери 57.164.659 31.113.782 54,43% 
463 01 Трансфери псталим нивпима власти 24.238.000 8.284.171  34,18% 
465 01 Дптације Републици пп закпну 32.926.659 22.829.611 69,33% 

        

47   Спцијалнп псигураое и спцијална защтита 10.763.544 2.676.731 24,87% 
472 01 Накнаде за спцијалну защтиту 5.465.500 1.944.731 35,58% 

  07 Накнаде за спцијалну защтиту 5.232.000 732.000 13,99% 

 13 Накнаде за спцијалну защтиту 66.044 0 0% 
        

48   Остали расхпди 123.205.000 83.949.233 68,14% 
481 01 Дптације невладиним прганизацијама 8.623.000 2.543.371 29,50% 

  13 Дптације невладиним прганизацијама 30.950.000 19.097.133 61,70% 
482 01 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 64.614.000 49.525.589 76,65% 
483 01 Нпвшане казне и пенали 5.618.000 4.317.959 76,86% 
485 01 Накнаде щтете нанете пд стране државних пргана 13.400.000 8.465.181 63,17% 

        

499   Средства резерве 930.000 0   

49911   Стална резерва 100.000 0    

49912   Текућа резерва 830.000 0    
        

51   Оснпвна средства 22.020.257 6.739.941 30,61% 

511 01 Зграде и грађевински пбјекти 3.198.021 0  0% 

 07 Зграде и грађевински пбјекти 4.029.752 2.227.648 55,28% 

 13 Зграде и грађевински пбјекти 3.001.979 0 0% 

512 01 Мащине и ппрема 10.790.505 4.290.293 39,76% 

515 01 Нематеријална импвина 1.000.000 222.000 22,20% 
            

У к у п н o   и з д а ц и  : 707.775.662 451.711.512 63,82% 
 
 

УКУПАН БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ОДНОСНО БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

НАЗИВ Ек. 
клас 

План  
2015 

Остварење I-IX 
2015 

Разлика 
% 

1 2 3 4 5(4х100/3) 

УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 707.775.662 508.441.942 71,84% 
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УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8+9 656.543.146 487.382.591 74.23% 

Текући приходи 7 656.543.146 487.382.591 74,23% 

Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

 
8 

 
0 

 
0 

 

Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине 

 
9 

 
0 

 
0 

 

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 51.232.516 21.059.351 41,11% 

УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 707.775.662 451.711.512 63,82% 

Текући расходи 4 685.755.405 444.960.571 64,89% 

Издаци за нефинансијску имовину 5 22.020.257 6.739.941 30,61% 

Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

 
6 

 
0 

 
0 

 

УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)- 
(4+5+6) 

 
0 

 
56.730.430 

 

ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ 
ДЕФИЦИТА 

 
део 62 

   

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) - 51.232.516 35.671.079  

УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(7+8)-
(4+5+део 

62) 

 
-51.232.516 

 

 
35.671.079 

 

Део издатака исказан у рачуну 
финансирања 

 
део 62 

   

Део средстава рачуна 
финансирања 

 
(92-62 део) 

   

Део средстава рачуна 
финансирања – отплата главнице 

 
(91-61) 

   

Покриће укупног фискалног 
дефицита из рачуна финансирања 

    

Покриће укупног фискалног 
дефицита из пренетих средстава 

 
3 

 
51.532.516 

  

Укупно за покриће укупног 
фискалног дефицита 

  
51.532.516 

  

Износ укупног фискалног дефицита 
који остаје непокривен 

  
0 

  

 
 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

 

              Чланом 112.став 1. Закона о буџетском систему, дефинисано је да јединице локалне 
самоуправе имају обавезу да донесу буџете за 2015. годину према програмском моделу, 
односно програмски део буџета који је саставни део посебног дела буџета, а који садржи 
програме, програмске активности и пројекте корисника буџетских средстава. Програмску 
структуру буџета  чине три категорије и то : програми, програмске активности и пројекти  
             Остварење програмског дела буџета, за период јануар - ссептембар 2015.године, са 
приказом  планираних и извршених расхода и издатака, дато је  у наредној табели: 

 

Програм/  
Програмск

а 
активност/ 
Пројекат 

Шифра О П И С 
Средства из 

буџета   извор 
01 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна 
средства 

Извршењ
е I-VI из 

средстав
а буџета  

Изврше
ње I-VI 

из 
осталих 
извора  

Укупно 
извршење 

I-VI  

% 
изврш

ења 
(14/11) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Програм 3 1501 
Локални 
економски 
развој 14.982.600   14.982.600 14.896.755   14.896.755 99,43% 

Програмска 
активност 

1501-
0005 

Финансијска 
подршка 
локалном 
економском 
развоју 

14.482.600  14.482.600 14.396.755 

 

14.396.755 99,43% 

Пројекат 
1501-
1001 

Новобеоградски 
клуб 

500.000  500.000 500.000 
 500.000 

 100,0% 

            

Програм 7 0701 
Путна 
инфраструктура 

0 3.000.000 3.000.000 
  2.864.200 2.864.200 

95,47% 

Пројекат 
0701-
1001 

Безбедност 
саобраћаја на 
територији Новог 
Београда 

0 3.000.000 3.000.000 

 

2.864.200 2.864.200 95,47% 

            

Програм 9 2002 
Основно 
образовање 17.576.000   17.576.00 10.897.074   10.897.074 62,00% 

Пројекат 
2002-
1001 

Смештај и 
исхрана деце и 
ученика са 
сметњама у 
развоју 

5.500.000  5.500.000 2.806.884  2.806.884 37,43% 

Пројекат 
2002-
1002 

Одржавање (осим 
капиталног) 
основних школа 

6.738.000  6.738.000      

Пројекат 
2002-
1003 

Превоз деце и 
ученика  

2.751.000  2.751.000 1.347.260  1.347.260 48,97% 

Пројекат 
2002-
1006 

Читалачка значка 97.000  97.000 96.923  96.923  100,0% 

Пројекат 
2002-
1007 

Припремна 
настава,страни 
језици и школа 
рачунара 

2.490.000  2.490.000 1.168.720  1.168.720 46,94% 

             

Програм 11 0901 
Социјална и 
дечија заштита 2.886.900 

13.630.86
9 16.517.769 384.504 732.000 1.116.504 6,76% 

Програмска 
активност 

0901-
0001 

Социјалне 
помоћи - 
сахрањивања и 
новчане помоћи 

1.067.500 798.044 1.865.544 384.504 798.044 1.182.548 63,39% 

Пројекат 
0901-
1001 

Помоћ интерно 
расељеним и 
избеглим лицима 
у сарадњи са 
Комесаријатом 

1.500.000 
12.832.82

5 
14.332.825  0 0 0% 

Пројекат 
0901-
1007 

Социјалне 
помоћи - 

319.400 0 319.400 0 0 0 0% 

Програм 13 1201 Развој културе 16.911.450  1.000.000 17.911.450 12.111.075  599.998 12.711.073 70,97% 

Програмска 
активност 

1201-
0001 

Функционисање 
локалних 
установа културе 

9.861.450 1.000.000 10.861.450 6.893.390 599.998 7.493.388 68,99% 

Пројекат 
0901-
1001 

Најлепши балкон 50.000  50.000 50.000  50.000  100,0% 

Пројекат 
0901-
1002 

Бесплатне школе 
глуме,плеса, 
певања,сликања,
фолклора и 
размена ученика 
 
 
 
 

7.000.000  7.000.000 5.167.685  5.167.685 73,82% 
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Програм 14 1301 
Развој спорта и 
омладине 4.519.400 

12.000.00
0  16.519.400 3.212.107  0 3.212.107 19,44% 

Програмска 
активност 

1301-
0002 

Подршка 
предшколском, 
школском и 
рекреативном 
спорту и масовној 
физичкој култури 

1.002.000 
12.000.00
0 

1.002.000 834.418  834.418 6,42% 

Пројекат 
1301-
1001 

Школски спорт - 
СПОРТИШ 

398.000  398.000      

Пројекат 
1301-
1002 

Бесплатне школе 
пливања,моторик
е,фитнеса, 
тимски спортови 

2.800.000  2.800.000 2.377.689  2.377.689 84,92% 

Програмска 
активност 

1301-
0002 

Установа за 
спорт- 

319.400 0 319.400 0 0 0 0% 

                

Програм 15 0602 
Локална 
самоуправа 

575.584.650 
45.683.79

3 
621.268.443 

385.523.63
9 

20.490.16
0 

406.013.79
9 65,35% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Председник, 
Општинско Веће 

38.932.700 
30.000.00

0 
68.932.700 25.020.448 

18.179.33
3 

43.199.781 62,66% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Изборна 
комисија 

10.000  10.000      

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Општинска 
управа 

298.060.924 0 298.060.924 
211.559.04

7 
0 

211.559.04
7 

70,98% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
Општ. управа - 
развој заједнице 

22.996.000 6.891.535 29.887.535 3.973.612 0 3.973.612 13,30% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Пословни 
простор 

128.216.000  128.216.000 94.908.787  94.908.787 74,02% 

Програмска 
активност 

0602-
0001 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- Скупштина 

10.664.000  10.664.000 8.232.644  8.232.644 77,20`% 

Програмска 
активност 

0602-
0002 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- месне заједнице 

28.203.000  28.203.000 18.108.108  18.108.108 64,21% 
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Програмска 
активност 

0602-
0004 

Функционисање 
лок самоуправе и 
градских 
општина- 
Општинско јавно 
правобранилаштв
о 

22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 69,51% 

Програмска 
активност 

0602-
0006 

Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 
- информисање 

173.000  173.000 86.400  86.400 49,94% 

Програмска 
активност 

0602-
0007 

Функц. локалне 
самоуправе и 
градских 
општина-
Општинска  
управа - 
канцеларија за 
младе 

10.000  10.000    0,00% 

Програмска 
активност 

0602-
0009 

Функционис. 
локалне 
самоуправе и 
градских 
општина-Општ.  
управа - правна 
помоћ 

3.344.000  3.344.000 2.620.976  2.620.976 78,38% 

Пројекат 
0602-
1001 

Прослава Дана 
општине и 
општинске славе 
Покров пресвете 
Богородице 

200.000  200.000    0,00% 

Пројекат 
0602-
1002 

Текуће и 
капитално 
одржавање 
пословне зграде 

7.798.021 7.031.731 14.829.752 308.119 2.227.648 2.535.767 17,10% 

Пројекат 
0602-
1003 

Набавка и 
одржавање 
опреме и набавка 
нематријалне 
имовине 

14.725.505  14.725.505 5.239.350  5.239.350 35,58% 

Пројекат 
0602-
1004 

Финансирање 
рада матичне 
службе 

0 1.760.527 1.760.527  83.179 83.179 4,72% 

                

УКУПНО   ПРОГРАМИ:   
632.461.004 

75.314.66
2 707.775.662 

427.025.15
4 

24.686.35
8 

451.711.51
2 63,82% 

 
 

Извештај о коришћењу из текуће и сталне буџетске резерве 
 

Из  текуће буџетске резерве искоришћено је 170.000 динара  од плнираних 1.000.000. за првих 
девет месеци 2015. године  
 

Датум 
Број 

решења Опис 
Фун 
клас 

Екон. 
клас Износ 

Програмска 
активност/пројектат 

27.08.2015. 138 

Покриће тошкова услуге штампе 
материјала предузећу Космос доо 490 494235 170.000 1501-0005 

 
 

П О С Е Б А Н   Д Е О 
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  У извештајном периоду јануар – септембар  2015.године, код индиректног 
корисника ЈП Пословни простор реализован је расход у износу од 70.380. 274 динара што у 
односу на планиране расходе од 128.216.000 динара представља 55% годишњег плана буџета. 
Разлог увећане реализације је порески дуг овог корисника буџетских средстава из 2014.године 
који је измирен у јануару и фебруару 2015 године. Других значајних одступања у динамици 
извршења расхода буџета градске општине Нови Београд у овом периоду није било. 
 

 Корисници буџетских средстава градске општине Нови Београд нису примили 
донације у овом периоду а такође нису користили средства из кредита (домаћих или страних). 
 

 Извршење аналитике расхода према организационој  класификацији (разделима и 
главама) а у оквиру ње према програмима, програмским активностима и пројектима, 
функционалној класификацији, економској класификацији, наменама и изворима финансирања  
у периоду јануар – септембар  2015. године, дато је у наредној табели:
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Р
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о
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ф
и

н
а

н
с
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Опис 
Средства 
из буџета 

Средств
а из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 
за 2015 

Извршењ
е I-IX из 

средстава 
буџета  

Извршењ
е I-VI из 
осталих 
извора  

Укупно 
извршењ

е I-VI  

% 
извршењ
а (14/11) 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1           
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  

      
        

  
060
2 

   
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
     

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   
     

   
11
0 

  Опште јавне услуге    
     

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

17.547.000  17.547.000 
13.925.492  

13.925.492 
79,36% 

    412 
 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3.152.700  3.152.700 
2.492.663  

2.492.663 
79,06% 

    413  Накнаде у натури 340.000  340.000 223.410  223.410 65,71% 

    414  Социјална давања запосленима     250.000        250.000 0  0 0,00% 

    416 
 

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

50.000  50.000 
0  

0 
0,00% 

    421  Стални трошкови 1.500.000  1.500.000 967.495  967.495 64,50% 

    422  Трошкови путовања 45.000  45.000 9.225  9.225 20,50% 

    423  Услуге по уговору 3.783.000  3.783.000 2.983.537  2.983.537 78,87% 

    424  Специјализоване услуге 60.000  60.000 27.544  27.544 45,91% 

    465  Остале дотације и трансфери 3.050.000  3.050.000 1.847.911  1.847.911 60,59% 

    481 
 

Дотације невладиним организацијама 
8.225.000 

30.000.00
0 

38.225.000 
2.543.171 

18.179.33
3 

20.722.504 
54,21% 

    
49911

1  
Стална резерва  

100.000  
100.000 

0  
0 

0,00% 

    
49912

1  
Текућа резерва 

830.000  
830.000 

0  
0 

0,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
110: 

   
     

     01 Приходи из буџета 38.932.700  38.932.700 25.020.448   25.020.448 64,27% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  30.000.00 30.000.000   18.179.33 18.179.333 60,60% 
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0 3 

      Функција 110: 38.932.700 
30.000.00

0 
68.932.700 

25.020.448 
18.179.33

3 
43.199.781 

62,67% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 38.932.700  38.932.700 25.020.448  25.020.448 64,27% 

     13 Вишак прихода из ранијих година 0 
30.000.00

0 
30.000.000 

  
18.179.33

3 
18.179.333 

60,60% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0001: 

38.932.700 
30.000.00

0 
68.932.700 

25.020.448 
18.179.33

3 
43.199.781 

62,67% 

               

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   
   

 

 

   
16
0 

  
Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту - Изборна комисија 

   
   

 
 

    423  Услуге по уговору 10.000  10.000 0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
160: 

   
   

 
 

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 0  0 0,00% 

      Функција 160: 10.000 0 10.000 0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   
   

 
 

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 0  0 0,00% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0001: 

10.000 0 10.000 
0  

0 
0,00% 

               

      
Укупно извори финансирања за 
програмску активност 0602-0001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 38.942.700  38.942.700 25.020.448  25.020.448 64,25% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

  
18.179.33

3 
18.179.333 

60,60% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0001: 

38.942.700 
30.000.00

0 
68.942.700 25.020.448 

18.179.33
3 

43.199.781 
62,66% 

               

      Извори финансирања за Раздео 1:         

     01 Приходи из буџета 38.942.700  38.942.700 25.020.448  25.020.448 64,25% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000 

  
18.179.33

3 
18.179.333 

60,60% 

      Свега за Раздео 1: 38.942.700 
30.000.00

0 
68.942.700 25.020.448 

18.179.33
3 

43.199.781 
62,66% 
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      Извори финансирања за Програм 15:         

     01 Приходи из буџета 38.942.700  38.942.700 25.020.448  25.020.448 64,25% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
30.000.00

0 
30.000.000   

18.179.33
3 

18.179.333 
60,60% 

      Свега за Програм 15: 38.942.700 
30.000.00

0 
68.942.700 25.020.448 

18.179.33
3 

43.199.781 
62,66% 

               

2           ОПШТИНСКА УПРАВА               

  
060
2 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
     

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и градских 
општина 

   

     

   
13
0 

  Опште јавне услуге    
     

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

162.409.52
1 

 
162.409.52

1 
126.809.07

4  
126.809.07

4 78,08% 

    412 
 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

29.240.155  29.240.155 
22.886.136  22.886.136 78,27% 

    413  Накнаде у натури 6.160.144  6.160.144 4.445.451  4.445.451 72,16% 

    414  Социјална давања  9.865.765  9.865.765 2.413.949  2.413.949 24,47% 

    415  Накнаде трошкова за запослене 110.000  110.000 62.063  62.063 56,42% 

    416 
 

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

1.152.000  1.152.000 
577.955  577.955 50,17% 

    421  Стални трошкови 33.957.780  33.957.780 20.626.450  20.626.450 60,74% 

    422  Трошкови путовања 40.000  40.000 15.710  15.710 39,28% 

    423  Услуге по уговору 13.754.800  13.754.800 10.079.107  10.079.107 73,28% 

    426  Материјал 16.407.000  16.407.000 6.116.362  6.116.362 37,28% 

    465  Остале дотације и трансфери 24.621.759  24.621.759 17.316.297  17.316.297 70,33% 

    482 
 

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

342.000  342.000 
210.493  210.493 61,55% 

      
Извори финансирања за функцију 
130: 

   
     

     01 Приходи из буџета 
298.060.92

4 
 

298.060.92
4 

211.559.04
7 

 
211.559.04

7  70,98% 

      Функција 130: 
298.060.92

4 
0 

298.060.92
4 

211.559.04
7 

0 
211.559.04

7 70,98% 

      
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001: 
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     01 Приходи из буџета 
298.060.92

4 
 

298.060.92
4 

211.559.04
7 

 
211.559.04

7 70,98% 

      
Свега за Програмску активност 0602-
0001: 

298.060.92
4 

0 
298.060.92

4 
211.559.04

7 
0 

211.559.04
7 70,98% 

               

  0602-1002   
ПРОЈЕКАТ: Текуће и капитално 
одржавање пословне зграде 

   
     

   
13
0 

  Опште јавне услуге    
     

    425  Текуће поправке и одржавање 5.700.000  5.700.000 308.119 0 308.119 5,41% 

    511  Зграде и грађевински објекти 2.098.021 7.031.731 9.129.752 0 2.227.648 2.227.648 24,40% 

      
Извори финансирања за функцију 
130: 

   
     

     01 Приходи из буџета 7.798.021  7.798.021 308.119 0 308.119 3,95% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  4.029.752 4.029.752 0 2.227.648 2.227.648 55,28% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  3.001.979 3.001.979 0 0 0 0,00% 

      Функција 130: 7.798.021 7.031.731 14.829.752 308.119 2.227.648 2.535.767 17,10% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0602-1002: 

   
     

     01 Приходи из буџета 7.798.021  7.798.021 308.119 0 308.119 3,95% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  4.029.752 4.029.752   2.227.648 2.227.648 55,28% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  3.001.979 3.001.979    0 0,00% 

      Свега за пројекат 0602-1002: 7.798.021 7.031.731 14.829.752 308.119 2.227.648 2.535.767 17,10% 

               

  0602-1003   

ПРОЈЕКАТ: Набавка и одржавање 
опреме и набавка нематријалне 
имовине 

   
     

   
13
0 

  Опште услуге    
     

    425  Текуће поправке и одржавање 3.235.000  3.235.000 942.055 0 942.055 29,12% 

    512  Машине и опрема 10.490.505  10.490.505 4.075.295 0 4.075.295 38,85% 

    515  Нематеријална имовина 1.000.000  1.000.000 222.000 0 222.000 22,20% 

      
Извори финансирања за функцију 
130: 

   
     

     01 Приходи из буџета 14.725.505  14.725.505 5.239.350 0 5.239.350 35,58% 

      Функција 130: 14.725.505  14.725.505 5.239.350  5.239.350 35,58% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0602-1003: 

       
 

     01 Приходи из буџета 14.725.505  14.725.505 5.239.350 0 5.239.350 35,58% 
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      Свега за пројекат 0602-1003: 14.725.505  14.725.505 5.239.350  5.239.350 35,58% 

               

  0602-1004   
ПРОЈЕКАТ:Финансирање рада 
матичне службе 

   
     

   
13
0 

  Опште услуге    
     

    422  Трошкови путовања 0 1.744.709 1.744.709 0 67.361 67.361 3,86% 

    423  Услуге по уговору 0 15.818 15.818 0 15.818 15.818 100,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
130: 

   
     

     01 Приходи из буџета         

     07 Донације од осталих нивоа власти  218.859 218.859   67.361 67.361 30,78% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  1.541.668 1.541.668   15.818 15.818 1,03% 

      Функција 130: 0 1.760.527 1.760.527 0 83.179 83.179 4,72% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0602-1004: 

   
     

     07 Донације од осталих нивоа власти 0 218.859 218.859   67.361 67.361 30,78% 

     13 Вишак прихода из ранијих година 0 1.541.668 1.541.668   15.818 15.818 1,03% 

      Свега за пројекат 0602-1004: 0 1.760.527 1.760.527   83.179 83.179 4,72% 

               

  0602-0007   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Канцеларија за младе 

   
     

   
13
0 

  Опште јавне услуге    
     

    423  Услуге по уговору 10.000  10.000 0  0 0,00% 

    426  Материјал 0  0 0 0 0  

      
Извори финансирања за функцију 
130: 

   
     

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 0  0 0,00% 

      Функција 130: 10.000  10.000 0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0007: 

   
     

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 0  0 0,00% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0007: 

10.000  10.000 
0  0 0,00% 

               

  0602-0009   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Правна 
помоћ 
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13
0 

  Опште јавне услуге    
     

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2.760.000  2.760.000 
2.173.533  2.173.533 78,75% 

    412 
 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

494.000  494.000 
389.063  389.063 78,76% 

    413  Накнаде у натури 90.000  90.000 58.380  58.380 64,87% 

    414 
 

Социјална давања запосленима-
породиљска боловања 

0  0 
0    

    416 
 

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

0  0 
0    

      
Извори финансирања за функцију 
130: 

   
     

     01 Приходи из буџета 3.344.000  3.344.000 2.620.976  2.620.976 78,38% 

      Функција 130: 3.344.000  3.344.000 2.620.976  2.620.976 78,38% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0009: 

   
     

     01 Приходи из буџета 3.344.000  3.344.000 2.620.976  2.620.976 78,38% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0009: 

3.344.000  3.344.000 2.620.976  2.620.976 
78,38% 

               

      
Укупно извори финансирања за 
функцију 130: 

   
     

     01 Приходи из буџета 
323.938.45

0 
 

323.938.45
0 

219.727.49
2 

 
219.727.49

2 67,83% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  4.248.611 4.248.611   2.295.009 2.295.009 54,02% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  4.543.647 4.543.647   15.818 15.818 0,35% 

      Свега за функцију 130: 
323.938.45

0 
8.792.258 

332.730.70
8 

219.727.49
2 

2.310.827 
222.038.31

9 66,73% 

               

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   
     

   
62
0 

  Развој заједнице    
     

    423 
 

Услуге по уговору - рушење и 
уклањање 

996.000 6.600.000 7.596.000 
581.261  581.261 7,65% 

    425 
 

Текуће поправке и одржавање - 
паркови и фитнес центри на отвореном 

22.000.000 291.535 22.291.535 
3.392.351  3.392.351 15,22% 

      
Извори финансирања за функцију 
620: 

   
     

     01 Приходи из буџета 22.996.000  22.996.000 3.973.612  3.973.612 17,28% 
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     07 Донације од осталих нивоа власти  5.291.535 5.291.535   0 0 0,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  1.600.000 1.600.000    0 0,00% 

      Функција 620: 22.996.000 6.891.535 29.887.535 3.973.612  3.973.612 13,30% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 22.996.000  22.996.000 3.973.612  3.973.612 17,28% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  5.291.535 5.291.535   0 0 0,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  1.600.000 1.600.000   0 0 0,00% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0001: 

22.996.000 6.891.535 29.887.535 3.973.612  3.973.612 
13,30% 

               

  0602-0006   
ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Информисање 

   
     

   
83
0 

  Услуге емитовања и штампања    
     

    423  Услуге по уговору 173.000  173.000 86.400  86.400 49,94% 

      
Извори финансирања за функцију 
830: 

   
     

     01 Приходи из буџета 173.000  173.000 86.400  86.400 49,94% 

      Функција 830: 173.000 0 173.000 86.400  86.400 49,94% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0006: 

   
     

     01 Приходи из буџета 173.000  173.000 86.400  86.400 49,94% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0006: 

173.000 0 173.000 86.400  86.400 
49,94% 

               

  
090
1 

   
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА         

  0901-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Социјалне помоћи 

   
     

   
09
0 

  
Социјална заштита некласификована 
на другом месту 

   
     

    472  
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

1.067.500 798.044 1.865.544 
384.504 798.044 1.182.548 63,39% 

      
Извори финансирања за функцију 
090: 

   
     

     01 Приходи из буџета 1.067.500  1.067.500 384.504  384.504 36,02% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  732.000 732.000   732.000 732.000 100,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  66.044 66.044    0 0,00% 

      Функција 090: 1.067.500 798.044 1.865.544 384.504 732.000 1.116.504 59,85% 
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Извори финансирања за програмску 
активност 0901-0001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 1.067.500  1.067.500 384.504  384.504 36,02% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  732.000 732.000   732.000 732.000 100,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  66.044 66.044   0 0 0,00% 

      
Свега за програмску активнност 
0901-0001: 

1.067.500 798.044 1.865.544 384.504 732.000 1.116.504 
59,85% 

               

  0901-1001   
ПРОЈЕКАТ: Помоћ интерно 
расељеним и избеглим лицима 

   
     

   
09
0 

  
Социјална заштита некласификована 
на другом месту 

   
     

    426  Материјал за расељена лица  8.332.825 8.332.825 0 0 0 0,00% 

    472 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

1.500.000 4.500.000 6.000.000 
0 0 0 0,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
090: 

   
     

     01 Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 0    

     07 Донације од осталих нивоа власти  
12.810.00

0 
12.810.000 

  0 0 0,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  22.825 22.825     0,00% 

      Функција 090: 1.500.000 
12.832.82

5 
14.332.825 0 0 0 

0,00% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0901-1001 

   
   

 
 

     01 Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 0    

     07 Донације од осталих нивоа власти  
12.810.00

0 
12.810.000 

  0 
0 

0,00% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  22.825 22.825    0 0,00% 

      Свега за пројекат 0901-1001: 1.500.000 
12.832.82

5 
14.332.825 0 0 0 

0,00% 

               

      
Укупно извори финансирања за 
функцију 090: 

   
     

     01 Приходи из буџета 2.567.500  2.567.500 384.504   384.504 14,98% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  
13.542.00

0 
13.542.000   732.000 732.000 

5,41% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  88.869 88.869   0 0 0,00% 

      Свега за функцију 090: 2.567.500 
13.630.86

9 
16.198.369 384.504 732.000 1.116.504 

6,89% 
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130
1 

   
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ         

  1301-0002   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка 
школском,предшколском и 
рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури 

   

     

   
81
0 

  Услуге рекреације и спорта    
     

    423  Услуге по уговору 1.002.000  1.002.000 834.418  834.418 83,28% 

    463  
Текући трансфери осталимнивоима 
власти 

 
12.000.00

0 
12.000.000 

  0 0 0,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
810: 

   
     

     01 Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 834.418  834.418 83,28% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
12.000.00

0 
12.000.000    0 

0,00% 

      Функција 810: 1.002.000 
12.000.00

0 
13.002.000 834.418  834.418 

6,42% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 1301-0002: 

   
     

     01 Приходи из буџета 1.002.000  1.002.000 834.418  834.418 83,28% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
12.000.00

0 
12.000.000    0 

0,00% 

      
Свега за програмску активност 1301-
0002: 

1.002.000 
12.000.00

0 
13.002.000 834.418  834.418 

6,42% 

               

  1301-1001   
ПРОЈЕКАТ: Школског спорта - 
СПОРТИШ 

   
     

   
81
0 

  Услуге рекреације и спорта    
     

    481  Дотације невладиним организацијама 398.000  398.000 0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
810: 

   
     

     01 Приходи из буџета 398.000  398.000 0  0 0,00% 

      Функција 810: 398.000  398.000 0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за пројекат 
1301-1001 

       
 

     01 Приходи из буџета 398.000  398.000 0   0,00% 

      Свега за пројекат 1301-1001 398.000  398.000 0   0,00% 

      
Укупно извори финансирања за 
функцију 810: 

   
     

     01 Приходи из буџета 1.400.000  1.400.000 834.418  834.418 59,60% 
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     13 Вишак прихода из ранијих година  
12.000.00

0 
12.000.000    0 

0,00% 

      Свега за функцију 810: 1.400.000 
12.000.00

0 
13.400.000 834.418  834.418 

6,23% 

                         

  
120
1 

   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 
  

 
     

  1201-1001   ПРОЈЕКАТ: Најлепши балкон         

   
82
0 

  Услуге културе    
     

    472 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

50.000  50.000 
50.000  50.000 100,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
820: 

   
     

     01 Приходи из буџета 50.000  50.000 50.000  50.000 100,00% 

      Функција 820: 50.000  50.000 50.000  50.000 100,00% 

      
Извори финансирања за пројекат 
1201-1001 

   
     

     01 Приходи из буџета 50.000  50.000 50.000  50.000 100,00% 

      Свега за пројекат 1201-1001 50.000  50.000 50.000  50.000 100,00% 

               

  
200
2 

   
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   
     

  2002-1001   
ПРОЈЕКАТ: Смештај и исхрана деце 
и ученика са сметњама у развоју 

   

     

   
91
2 

  Основно образовање    
     

    463 
 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

5.500.000  5.500.000 
3.053.536  3.053.536 55,52% 

      
Извори финансирања за функцију 
912: 

   
     

     01 Приходи из буџета 5.500.000  5.500.000 3.053.536  3.053.536 55,52% 

      Функција 912: 5.500.000  5.500.000 3.053.536  3.053.536 55,52% 

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1001 

   
     

     01 Приходи из буџета 5.500.000  5.500.000 3.053.536  3.053.536 55,52% 

      Свега за пројекат  2002-1001 5.500.000  5.500.000 3.053.536  3.053.536 55,52% 

               

  2002-1002   
ПРОЈЕКАТ: Одржавање (осим 
капиталног) основних школа 
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91
2 

  Основно образовање    
     

    463 
 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

6.738.000  6.738.000 
5.230.635  5.230.635 77,63% 

      
Извори финансирања за функцију 
912: 

   
     

     01 Приходи из буџета 6.738.000  6.738.000 5.230.635  5.230.635 77,63% 

      Функција 912: 6.738.000  6.738.000 5.230.635  5.230.635 77,63% 

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1002: 

   
     

     01 Приходи из буџета 6.738.000  6.738.000 5.230.635  5.230.635 77,63% 

      Свега за пројекат 2002-1002: 6.738.000  6.738.000 5.230.635  5.230.635 77,63% 

               

  2002-1003   ПРОЈЕКАТ: Превоз деце и ученика          

   
91
2 

  Основно образовање    
     

    472 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

2.751.000  2.751.000 
1.347.260  1.347.260 48,97% 

      
Извори финансирања за функцију 
912: 

   
     

     01 Приходи из буџета 2.751.000  2.751.000 1.347.260  1.347.260 48,97% 

      Функција 912: 2.751.000  2.751.000 1.347.260  1.347.260 48,97% 

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1003: 

   
     

     01 Приходи из буџета 2.751.000  2.751.000 1.347.260  1.347.260 48,97% 

      Свега за пројекат 2002-1003 2.751.000  2.751.000 1.347.260  1.347.260 48,97% 

               

  2002-1006   ПРОЈЕКАТ: Читалачка значка         

   
91
2 

  Основно образовање    
     

    472 
 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

97.000  97.000 
96.923  96.923 99,92% 

      
Извори финансирања за функцију 
912: 

   
     

     01 Приходи из буџета 97.000  97.000 96.923  96.923 99,92% 

      Функција 912: 97.000  97.000 96.923  96.923 99,92% 

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1006: 

   
     

     01 Приходи из буџета 97.000  97.000 96.923  96.923 99,92% 

      Свега за пројекат 2002-1006: 97.000  97.000 96.923  96.923 99,92% 
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Укупно извори финансирања за 
функцију 912: 

   
     

     01 Приходи из буџета 15.086.000  15.086.000 9.728.354  9.728.354 64,49% 

      Свега за функцију 912: 15.086.000  15.086.000 9.728.354  9.728.354 64,49% 

               

  
070
1 

   
ПРОГРАМ 7 : ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

   
     

  0701-1001   
ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја 
на подручју Новог Београда 

   
     

   
91
5 

  Специјално основно образовање    
     

    423  
Услуге по уговору - чланови савета на 
стручним семинарима 

 450.000 450.000 
0 374.200 374.200 83,16% 

    426  
Материјал-едукативни материјал за 
децу и младе 

 1.600.000 1.600.000 
0 1.572.000 1.572.000 98,25% 

    481  Дотације невладиним организацијама  950.000 950.000 0 918.000 918.000 96,63% 

      
Извори финансирања за функцију 
915: 

   
     

     13 Вишак прихода из ранијих година  3.000.000 3.000.000 0 2.864.200 2.864.200 95,47% 

      Функција 915:  3.000.000 3.000.000 0 2.864.200 2.864.200 95,47% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0701-1001: 

   
     

     13 Вишак прихода из ранијих година  3.000.000 3.000.000 0 2.864.200 2.864.200 95,47% 

      Свега за пројекат 0701-1001:  3.000.000 3.000.000 0 2.864.200 2.864.200 95,47% 

               

 2         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ               

  
060
2 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
     

  0602-0002   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Месне 
заједнице 

   
     

   
16
0 

  
Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту  

  
     

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

14.196.000  14.196.000 
11.088.892 0 11.088.892 78,11% 

    412 
 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

2.543.000  2.543.000 
1.985.916 0 1.985.916 78,09% 

    413  Накнаде у натури 564.000  564.000 410.084 0 410.084 72,71% 

    414  Социјана давања запосленима 0  0 0 0   

    421  Стални трошкови 6.500.000  6.500.000 4.623.216 0 4.623.216 71,13% 
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    425  Текуће поправке и одржавање 4.400.000  4.400.000   0   

      
Извори финансирања за функцију 
160: 

   
     

     01 Приходи из буџета 28.203.000  28.203.000 18.108.108 0 18.108.108 64,21% 

      Функција 160: 28.203.000  28.203.000 18.108.108 0 18.108.108 64,21% 

      
Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

       
 

     01 Приходи из буџета 28.203.000  28.203.000 18.108.108 0 18.108.108 64,21% 

      
Свега за Програмску активност 0602-
0002: 

28.203.000  28.203.000 18.108.108 0 18.108.108 
64,21% 

               

      Извори финансирања за Главу 2.1:         

     01 Приходи из буџета 28.203.000  28.203.000 18.108.108 0 18.108.108 64,21% 

      Свега за Главу 2.1: 28.203.000  28.203.000 18.108.108 0 18.108.108 64,21% 

               

 2         ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР               

  
060
2 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
     

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА 
АКТИВНОСТ:Функционисање 
локалне самоуправе и градских 
општина 

   

     

   
41
0 

  
Општи економски и комерцјални 
послови и послови по питању рада 

   
     

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

21.118.700  21.118.700 
17.576.445  17.576.445 83,23% 

    412 
 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

3.798.700  3.798.700 
3.146.181  3.146.181 82,82% 

    414  Социјална давања запосленима 1.400.000  1.400.000 0  0 0,00% 

    415  Накнаде трошкова за запослене 700.000  700.000 444.578  444.578 63,51% 

    416 
 

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

250.000  250.000 
164.292  164.292 65,72% 

    421  Стални трошкови 9.650.000  9.650.000 8.876.033  8.876.033 91,98% 

    422  Трошкови путовања 150.000  150.000 0  0 0,00% 

    423  Услуге по уговору 5.000.000  5.000.000 2.823.617  2.823.617 56,47% 

    424  Специјализоване услуге 180.000  180.000 101.712  101.712 56,51% 

    425  Текуће поправке и одржавање 10.900.000  10.900.000 5.970.935  5.970.935 54,78% 

    426  Материјал 1.400.000  1.400.000 512.538  512.538 36,61% 
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    465  Дотације и трансфери по закону 2.768.600  2.768.600 1.665.967  1.665.967 60,17% 

    482 
 

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

64.000.000  64.000.000 
49.211.491  49.211.491 76,89% 

    483 
 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

5.500.000  5.500.000 
4.200.000  4.200.000 76,36% 

    511 
 

Зграде и грађевински објекти - 
пројектно планирање 

1.100.000  1.100.000 
0  0 0,00% 

    512  Машине и опрема 300.000  300.000 214.998  214.998 71,67% 

      
Извори финансирања за функцију 
410: 

   
     

     01 Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

94.908.787 
 94.908.787 74,02% 

      Функција 410: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

94.908.787  94.908.787 
74,02% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

94.908.787  94.908.787 
74,02% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0001: 

128.216.00
0 

 
128.216.00

0 
94.908.787  94.908.787 

74,02% 

               

      Извори финансирања за Главу 2.2:         

     01 Приходи из буџета 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

94.908.787  94.908.787 
74,02% 

      Свега за Главу 2.2: 
128.216.00

0 
 

128.216.00
0 

94.908.787  94.908.787 
74,02% 

               

 2         
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ 
ЕКОНОМИЈЕ 

      
        

  
150
1 

   
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

   
     

  1501-0005   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Финансијска подршка локалном 
економском развоју 

   
     

   
49
0 

  
Економски послови некласификовани 
на другом месту 

   
     

    411 
 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

8.195.900  8.195.900 
8.195.856  8.195.856 100,00% 

    412 
 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1.467.100  1.467.100 
1.467.058  1.467.058 100,00% 

    413  Накнаде у натури 307.500  307.500 307.481  307.481 99,99% 

    414  Социјална давања запосленима 130.500  130.500 45.182  45.182 34,62% 

    421  Стални трошкови 30.300  30.300 30.269  30.269 99,90% 
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    423  Услуге по уговору 3.170.000  3.170.000 3.169.936  3.169.936 100,00% 

    465  Остале дотације и трансфери 1.041.300  1.041.300 1.041.294  1.041.294 100,00% 

    482 
 

Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

22.000  22.000 
21.720  21.720 98,73% 

    483 
 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

118.000  118.000 
117.959  117.959 99,97% 

      
Извори финансирања за функцију 
490: 

   
     

     01 Приходи из буџета 14.482.600  14.482.600 14.396.755  14.396.755 99,41% 

      Функција 490: 14.482.600  14.482.600 14.396.755  14.396.755 99,41% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 1501-0005: 

   
     

     01 Приходи из буџета 14.482.600  14.482.600 14.396.755  14.396.755 99,41% 

      
Свега за програмску активност 1501-
0005: 

14.482.600  14.482.600 14.396.755  14.396.755 
99,41% 

               

  1501-1001   ПРОЈЕКАТ: Новобеоградски клуб         

   
49
0 

  
Економски послови некласификовани 
на другом месту 

   
     

    423  Услуге по уговору 500.000  500.000 500.000 0 500.000 100,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
490: 

   
     

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 500.000  500.000 100,00% 

      Функција 490: 500.000  500.000 500.000  500.000 100,00% 

      
Извори финансирања за пројекат 
1501-1001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 500.000  500.000 100,00% 

      Свега за пројекат 1501-1001: 500.000  500.000 500.000  500.000 100,00% 

               

      Извори финансирања за Главу 2.3:         

     01 Приходи из буџета 14.982.600  14.982.600 14.896.755  14.896.755 99,43% 

      Свега за Главу 2.3: 14.982.600  14.982.600 14.896.755  14.896.755 99,43% 

               

  
2.
4 

        
НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА 
МРЕЖА 

      
        

    
120
1 

      ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРА       
       

  1201-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалних установа 
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културе 

   
82
0 

  Услуге културе    
     

    411  
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2.547.000  2.547.000 
2.104.272  2.104.272 82,62% 

    412  
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

458.000  458.000 
376.665  376.665 82,24% 

    413  Накнаде у натури 128.000  128.000 97.395  97.395 76,09% 

    421  Стални трошкови 1.690.000  1.690.000 92.057  92.057 5,45% 

    423  Услуге по уговору 4.708.450 1.000.000 5.708.450 3.922.572 599.998 4.522.570 79,23% 

    426  Материјал 0  0 36.784 0 36.784  

    465  Остале дотације и трансфери 330.000  330.000 263.645  263.645 79,89% 

      
Извори финансирања за функцију 
820: 

   
     

     01 Приходи из буџета 9.861.450  9.861.450 6.893.390   6.893.390 69,90% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000 0 599.998 599.998 60,00% 

      Функција 820: 9.861.450 1.000.000 10.861.450 6.893.390 599.998 7.493.388 68,99% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 9.861.450  9.861.450 6.893.390  6.893.390 69,90% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000   599.998 599.998 60,00% 

      
Свега за програмску активност 1201-
0001: 

9.861.450 1.000.000 10.861.450 6.893.390 599.998 7.493.388 
68,99% 

               

  1201-1002                                                    

ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
глуме,плеса,певања,сликања,фолкл
ора и размена ученика 

   
     

   
82
0 

  Услуге културе    
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            423  Услуге по уговору 7.000.000  7.000.000 5.167.685  5.167.685 73,82% 

    426  Материјал 0  0 0    

      
Извори финансирања за функцију 
820: 

   
     

     01 Приходи из буџета 7.000.000  7.000.000 5.167.685  5.167.685 73,82% 

      Функција 820: 7.000.000  7.000.000 5.167.685  5.167.685 73,82% 

      
Извори финансирања за пројекат 
1201-1002 

   
     

     01 Приходи из буџета 7.000.000  7.000.000 5.167.685  5.167.685 73,82% 
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      Свега за пројекат 1201-1002 7.000.000  7.000.000 5.167.685  5.167.685 73,82% 

               

  
130
1 

   
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

   
     

  1301-1002   

ПРОЈЕКАТ: Бесплатне школе 
пливања,моторике,фитнеса,тимски 
спортови 

   
     

   
82
0 

  Услуге културе    
     

    423  Услуге по уговору 2.800.000  2.800.000 2.377.689  2.377.689 84,92% 

      
Извори финансирања за функцију 
820: 

   
     

     01 Приходи из буџета 2.800.000  2.800.000 2.377.689  2.377.689 84,92% 

      Функција 820: 2.800.000  2.800.000 2.377.689  2.377.689 84,92% 

      
Извори финансирања за пројекат 
1301-1002 

   
     

     01 Приходи из буџета 2.800.000  2.800.000 2.377.689  2.377.689 84,92% 

      Свега за пројекат 1301-1002 2.800.000  2.800.000 2.377.689  2.377.689 84,92% 

               

  
200
2 

   
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

   
     

  2002-1007   

ПРОЈЕКАТ: Припремна 
настава,страни језици и школа 
рачунара 

   
     

   
82
0 

  Услуге културе    
     

    423  Услуге по уговору 2.450.000  2.450.000 1.120.000  1.120.000 45,71% 

    426  Материјал 40.000  40.000 48.720  48.720 121,80% 

      
Извори финансирања за функцију 
820: 

   
     

     01 Приходи из буџета 2.490.000  2.490.000 1.168.720  1.168.720 46,94% 

      Функција 820: 2.490.000  2.490.000 1.168.720  1.168.720 46,94% 

      
Извори финансирања за пројекат 
2002-1007 

   
     

     01 Приходи из буџета 2.490.000  2.490.000 1.168.720  1.168.720 46,94% 

      Свега за пројекат  2002-1007 2.490.000  2.490.000 1.168.720  1.168.720 46,94% 

                         

           
Извори финансирања за функцију 
820: 

   
     

          01 Приходи из буџета 22.201.450  22.201.450 15.657.484  15.657.484 70,52% 
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          07 Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000   599.998 599.998 60,00% 

           Функција 820: 22.201.450 1.000.000 23.201.450 15.657.484  15.657.484 67,48% 

           Извори финансирања за главу 2.4:         

          01 Приходи из буџета 22.151.450  22.151.450 15.607.484  15.607.484 70,46% 

          07 Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000   599.998 599.998 60,00% 

      Свега за главу 1.1: 22.151.450 1.000.000 23.151.450 15.607.484 599.998 16.207.482 70,01% 

               

  
2.
5 

        

УСТАНОВА ЗА БРИГУ О 
СТАРИМА,ДЕЦИ И ОСОБАМА СА 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА"НОВИ 
БЕОГРАД" - у оснивању 

      

        

    
090
1 

      
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

      
       

  0901-0001   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Социјалне помоћи 

   
     

   
09
0 

  
Социјална заштита некласификована 
на другом месту 

   
     

    411  
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

220.000  220.000 
0  0 0,00% 

    412  
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

39.400  39.400 
0  0 0,00% 

    482  
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

60.000  60.000 
0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
090: 

   
     

     01 Приходи из буџета 319.400  319.400 0  0 0,00% 

      Функција 090: 319.400  319.400 0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0901-0001 

   
     

     01 Приходи из буџета 319.400  319.400 0  0 0,00% 

      
Свега за програмску активност 0901-
0001: 

319.400  319.400 0  0 
0,00% 

  
2.
6 

        
УСТАНОВА ЗА СПОРТ "НОВИ 
БЕОГРАД" - у оснивању 

      
        

    
130
1 

      
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

      
       

  1301-0002   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка 
предшколском, школском и 
рекреативном спорту и масовној 
физичкој култури 

   

     

   
81
0 

  
Социјална заштита некласификована 
на другом месту 
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    411  
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

220.000  220.000 
0  0 0,00% 

    412  
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

39.400  39.400 
0  0 0,00% 

    482  
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

60.000  60.000 
0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
810: 

   
     

     01 Приходи из буџета 319.400  319.400 0  0 0,00% 

      Функција 810: 319.400  319.400 0  0 0,00% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 1301-0002 

   
     

     01 Приходи из буџета 319.400  319.400 0  0 0,00% 

      
Свега за програмску активност 1301-
0002: 

319.400  319.400 0  0 
0,00% 

               

               

      Извори финансирања за Раздео 2:         

     01 Приходи из буџета 
560.402.80

0 
 

560.402.80
0 

378.305.91
4 

 
378.305.91

4 67,51% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  
24.082.14

6 
24.082.146   3.627.007 3.627.007 

15,06% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
21.232.51

6 
21.232.516   2.880.018 2.880.018 

13,56% 

      Свега за Раздео 2: 
560.402.80

0 
45.314.66

2 
605.717.46

2 
378.305.91

4 
6.507.025 

384.812.93
9 63,53% 

               

      Извори финансирања за Програм 03:         

     01 Приходи из буџета 14.982.600  14.982.600 14.896.755  14.896.755 99,43% 

      Свега за Програм 03: 14.982.600  14.982.600 14.896.755  14.896.755 99,43% 

      Извори финансирања за Програм 07:         

     13 Вишак прихода из ранијих година  3.000.000 3.000.000   2.864.200 2.864.200  

      Свега за Програм 07: 0 3.000.000 3.000.000 0 2.864.200 2.864.200  

      Извори финансирања за Програм 09:         

     01 Приходи из буџета 17.576.000  17.576.000 10.897.074  10.897.074 62,00% 

      Свега за Програм 09: 17.576.000  17.576.000 10.897.074  10.897.074 62,00% 

      Извори финансирања за Програм 11:         

     01 Приходи из буџета 2.886.900  2.886.900 384.504  384.504  
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07 Донације од осталих нивоа власти  

13.542.00
0 

13.542.000   732.000 732.000 
5,41% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  88.869 88.869   0 0 0,00% 

     
 Свега за Програм 11: 2.886.900 

13.630.86
9 

16.517.769 384.504 732.000 1.116.504 
6,76% 

      Извори финансирања за Програм 13:         

     01 Приходи из буџета 16.911.450  16.911.450 12.111.075  12.111.075 71,61% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  1.000.000 1.000.000   599.998 599.998 60,00% 

      Свега за Програм 13: 16.911.450 1.000.000 17.911.450 12.111.075  12.111.075 67,62% 

      Извори финансирања за Програм 14:         

     01 Приходи из буџета 4.519.400  4.519.400 3.212.107  3.212.107 71,07% 

     
13 Вишак прихода из ранијих година  

12.000.00
0 

12.000.000   0 0 
0,00% 

     
 Свега за Програм 14: 4.519.400 

12.000.00
0 

16.519.400 3.212.107  3.212.107 
19,44% 

      Извори финансирања за Програм 15:         

     
01 Приходи из буџета 

503.526.45
0 

 
503.526.45

0 
336.804.39

9 
 

336.804.39
9 66,89% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  9.540.146 9.540.146   2.295.009 2.295.009 24,06% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  6.143.647 6.143.647   15.818 15.818 0,26% 

     
 Свега за Програм 15: 

503.526.45
0 

15.683.79
3 

519.210.24
3 

336.804.39
9 

2.310.827 
339.115.22

6 65,31% 

               

3           СКУПШТИНА                

  
060
2 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
     

  0602-0001   

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

   
     

   
11
1 

  Опште јавне услуге    
     

    411  
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

6.901.000  6.901.000 
5.599.281  5.599.281 81,14% 

    412  
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1.218.000  1.218.000 
1.002.271  1.002.271 82,29% 

    413  Накнаде у натури 120.000  120.000 90.560  90.560 75,47% 

    414  Социјална давања запосленима 50.000  50.000 0  0 0,00% 

    417  Посланички додатак 0  0 0  0  

    423  Услуге по уговору 1.810.000  1.810.000 1.183.871  1.183.871 65,41% 
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    465  Остале дотације и трансфери 565.000  565.000 356.661  356.661 63,13% 

      
Извори финансирања за функцију 
110: 

   
   0  

     01 Приходи из буџета 10.664.000  10.664.000 8.232.644  8.232.644 77,20% 

      Функција 110: 10.664.000  10.664.000 8.232.644  8.232.644 77,20% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 10.664.000  10.664.000 8.232.644  8.232.644 77,20% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0001: 

10.664.000  10.664.000 8.232.644  8.232.644 
77,20% 

               

  0602-1001   

ПРОЈЕКАТ: Прослава Дана општине 
и општинске славе Покров пресвете 
Богородице 

   
     

   
11
1 

  Опште јавне услуге    
     

    423  Услуге по уговору 200.000  200.000 0 0 0 0,00% 

      
Извори финансирања за функцију 
110: 

   
     

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 0 0 0 0,00% 

      Функција 110: 200.000  200.000 0 0 0 0,00% 

      
Извори финансирања за пројекат 
0602-1001: 

   
     

     01 Приходи из буџета 200.000  200.000 0 0 0 0,00% 

      Свега за пројекат 0602-1001: 200.000  200.000 0 0 0 0,00% 

               

      Извори финансирања за Програм 15:         

     01 Приходи из буџета 10.864.000  10.864.000 8.232.644  8.232.644 75,78% 

      Свега за Програм 15: 10.864.000  10.864.000 8.232.644  8.232.644 75,78% 

      Извори финансирања за Раздео 3:         

     01 Приходи из буџета 10.864.000  10.864.000 8.232.644  8.232.644 75,78% 

      Свега за Раздео 3: 10.864.000  10.864.000 8.232.644  8.232.644 75,78% 

               

4           
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

      
        

  
060
2 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

   
     

  0602-0004   
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 
Општинско јавно правобранилаштво 
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33
0 

  Опште јавне услуге    
     

    411  
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

6.525.000  6.525.000 
5.271.606  5.271.606 80,79% 

    412  
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1.169.000  1.169.000 
943.617  943.617 80,72% 

    413  Накнаде у натури (маркице) 160.000  160.000 116.760  116.760 72,98% 

    414  Социјална давања запосленима 257.500  257.500 207.233  207.233 80,48% 

    423  Услуге по уговору-услуге вештачења 60.000  60.000 42.030  42.030 70,05% 

    465  
Остале дотације и трансфери - 
умањење зарада 10% 

550.000  550.000 
337.836  337.836 61,42% 

    482  
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

130.000  130.000 
81.885  81.885 62,99% 

    483  
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

0  0 
0  0  

    485  
Накнада штете за повреду или штету 
нанету од стране државних органа 

13.400.000  13.400.000 
8.465.181  8.465.181 63,17% 

      
Извори финансирања за функцију  
330: 

   
     

     01 Приходи из буџета 22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 69,51% 

      Функција 330: 22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 69,51% 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0004: 

   
     

     01 Приходи из буџета 22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 69,51% 

      
Свега за програмску активност 0602-
0004: 

22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 
69,51% 

      Извори финансирања за Програм 15:         

     01 Приходи из буџета 22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 69,51% 

      Свега за Програм 15: 22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 69,51% 

      Извори финансирања за Раздео 4:         

     01 Приходи из буџета 22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 69,51% 

      Свега за Раздео 4: 22.251.500  22.251.500 15.466.148  15.466.148 69,51% 

      
Извори финасирања за разделе 
(I+II+III+IV): 

   
     

     01 Приходи из буџета 
632.461.00

0 
 

632.461.00
0 

427.025.15
4 

 
427.025.15

4 67,52% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  
24.082.14

6 
24.082.146 

  
3.627.007 3.627.007 

15,06% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
51.232.51

6 
51.232.516 

  
21.059.35

1 
21.059.351 

41,11% 

      Свега за разделе (I+II+III+IV): 632.461.00 75.314.66 707.775.66 427.025.15 24.686.35 451.711.51 63,82% 
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0 2 2 4 8 2 

      Извори финансирања за Програм 03:         

     01 Приходи из буџета 14.982.600  14.982.600 14.896.755  14.896.755 99,43% 

      Свега за Програм 03: 14.982.600   14.982.600 14.896.755  14.896.755 99,43% 

      Извори финансирања за Програм 07:            

     13 Вишак прихода из ранијих година   3.000.000 3.000.000   2.864.200 2.864.200 95,47% 

      Свега за Програм 07:   3.000.000 3.000.000   2.864.200 2.864.200 95,47% 

      Извори финансирања за Програм 09:            

     01 Приходи из буџета 17.576.000   17.576.000 10.897.074  10.897.074 62,00% 

      Свега за Програм 09: 17.576.000   17.576.000 10.897.074  10.897.074 62,00% 

      Извори финансирања за Програм 11:            

     01 Приходи из буџета 2.886.900   2.886.900 384.504  384.504 13,32% 

     07 Донације од осталих нивоа власти   
13.542.00

0 
13.542.000   732.000 732.000 

5,41% 

     13 Вишак прихода из ранијих година   88.869 88.869   0 0  

      Свега за Програм 11: 2.886.900 
13.630.86

9 
16.517.769 384.504 732.000 1.116.504 

6,76% 

      Извори финансирања за Програм 13:            

     01 Приходи из буџета 16.911.450   16.911.450 12.111.075  12.111.075 71,61% 

     07 Донације од осталих нивоа власти   1.000.000 1.000.000   599.998 599.998 60,00% 

      Свега за Програм 13: 16.911.450 1.000.000 17.911.450 12.111.075 599.998 12.711.073 70,97% 

      Извори финансирања за Програм 14:            

     01 Приходи из буџета 4.519.400   4.519.400 3.212.107  3.212.107 71,07% 

     13 Вишак прихода из ранијих година   
12.000.00

0 
12.000.000   0 0 

0,00% 

      Свега за Програм 14: 4.519.400 
12.000.00

0 
16.519.400 3.212.107  3.212.107 

19,44% 

      Извори финансирања за Програм 15:            

     01 Приходи из буџета 
575.584.65

0 
  

575.584.65
0 

385.523.63
9 

 
385.523.63

9 66,98% 

     07 Донације од осталих нивоа власти  9.540.146 9.540.146   2.295.009 2.295.009 24,06% 

     13 Вишак прихода из ранијих година  
36.143.64

7 
36.143.647   

18.195.15
1 

18.195.151 
50,34% 

      Свега за Програм 15: 
575.584.65

0 
45.683.79

3 
621.268.44

3 
385.523.63

9 
20.490.16

0 
406.013.79

9 65,35% 

                   



346 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

      СВЕГА ПРОГРАМИ ПО ИЗВОРИМА:             

     01 Приходи из буџета 
632.461.00

0 
  

632.461.00
0 

427.025.15
4   

427.025.15
4 67,52% 

     07 Донације од осталих нивоа власти   
24.082.14

6 
24.082.146   

3.627.007 3.627.007 15,06% 

     13 Вишак прихода из ранијих година   
51.232.51

6 
51.232.516   

21.059.35
1 21.059.351 41,11% 

     У К У П Н О : 
632.461.00

0 
75.314.66

2 
707.775.66

2 
427.025.15

4 
24.686.35

8 
451.711.51

2 63,82% 
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*  *  *  *  * 
11. Подаци о јавним набавкама 
 

11.1. Извештај о спроведеним поступцима јавних набавки за 2014. годину 
 

На сајту  Градске општине Нови Београд  www.novibeograd.rs налазе се подаци о 
јавним набавкама. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ЗА ПРВИ И ДРУГИ КВАРТАЛ 2014. ГОДИНЕ 

 
Сви наведени износи исказани су у хиљадама динара, 
 на основу података из извештаја који се достављају Управи за јавне набавке. 

 
Први квартал (01.01.2014. - 31.03.2014.) 
 
Отворени поступци  

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених уговора 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 2 7.280 8.736 

услуге 0 0 0 

радови 1 29.206 35.047 

Укупно 3 36.486 43.783 

 
Преговарачки поступци 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених уговора 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 0 0 0 

услуге 0 0 0 

радови 0 0 0 

Укупно 0 0 0 

 
Поступци јавне набавке мале вредности 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених 

уговора/наруџбеница 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 6 5.012 6.015 

услуге 3 1.077 1.162 

радови 0 0 0 

Укупно 9 6.089 7.177 

 
 

Други квартал (01.04.2014. - 30.06.2014.) 
 
Отворени поступци  

Врста предмета Укупан број Укупна вредност Укупна вредност 

http://www.novibeograd.rs/
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ЈН закључених уговора без пдв-а са пдв-ом 

добра 0 0 0 

услуге 0 0 0 

радови 0 0 0 

Укупно 0 0 0 

 
Преговарачки поступци 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених уговора 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 0 0 0 

услуге 0 0 0 

радови 0 0 0 

Укупно 0 0 0 

 
Поступци јавне набавке мале вредности 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених 

уговора/наруџбеница 

Укупна вредност  
без пдв-а 

Укупна вредност 
 са пдв-ом 

 добра 0 0 0 

услуге 2 1.021 1.226 

радови 0 0 0 

Укупно 2 1.021 1.226 

 
      ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ЗА ТРЕЋИ  КВАРТАЛ 2014. ГОДИНЕ 
 
Сви наведени износи исказани су у хиљадама динара, на основу података из 

извештаја који се достављају Управи за јавне набавке. 
 
Први квартал (01.07.2014. - 30.09.2014.) 
 
Отворени поступци  
 
 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених уговора 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 1 1194 1433 

услуге 0 0 0 

радови 0 0 0 

Укупно 1 1194 1433 

 
Преговарачки поступци 

 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених уговора 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 4 192 210 

услуге 0 0 0 

радови 0 0 0 

Укупно 4 192 210 

Поступци јавне набавке мале вредности 
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Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених 

уговора/наруџбеница 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 3 2179 2617 

услуге 5 4379 5016 

радови 0 0 0 

 Укупно 8 6558 7633 

 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених уговора 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 6 8188 9826 

услуге / / / 

радови / / / 

Укупно 6 8188 9826 

 
  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ЗА ЧЕТВРТИ  КВАРТАЛ 2014. ГОДИНЕ 

 
 

 
Сви наведени износи исказани су у хиљадама динара, на основу података из 

извештаја који се достављају Управи за јавне набавке. 
 
 

Отворени поступци 
Преговарачки поступци 

 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених уговора 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра / / / 

услуге / / / 

радови / / / 

Укупно / / / 

 
Поступци јавне набавке мале вредности 

 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених 

уговора/наруџбеница 

Укупна вредност 
без пдв-а 

Укупна вредност 
са пдв-ом 

добра 19 4799 5758 

услуге 6 4215 5057 

радови 2 4847 5817 

Укупно 27 13861 16632 
 
 
шеф Одсека  за послове јавних набавки  Оливера Вишњић, с. р. 
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11.2. Извештај о спроведеним поступцима јавних набавки за 2015. годину 
 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ЗА ПРВИ  КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ 

 
Сви наведени износи исказани су у хиљадама динара, на основу података из 

извештаја који се достављају Управи за јавне набавке. 
Први квартал (01.01.2015. - 31.03.2015.) 
 
Отворени поступци  

Врста 
предмета ЈН 

Укупан бр. 
закључ. 
уговора 

Процењена 
вредност 
 

Укупна вредност без 
пдв-а 

Укупна 
вредност са 

пдв-ом 

добра 6 5854 5926 7114 

услуге 2 2330 2330 2796 

радови 0 0 0 0 

Преговарачки 
поступци 

добра 

2 132 127 139 

Укупно 10 8316 8383 10049 

 
Поступци јавне набавке мале вредности 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених 
уговора или 
наруџбеница 

Процењена 
вредност 

 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност 
са пдв-ом 

добра 6 2575 2395 2875 

услуге 4 6940 6447 7643 

радови 0 0 0 0 

Укупно 10 9515 8842 10518 

 
Поступци набавке на које се закон не примењује 

Основ за изузеће Укупан број 
закључених 
уговора или 
наруџбеница 

Процењена 
вредност 

 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност 
са пдв-ом 

члан 39. Тачка 
2.- набавке 

испод доњег 
лимита за јавне 
набавке мале 

вредности 

 
 
 

30 

 
 
 

4192 
 

3861 
 

4474 

 
       У I кварталу је обустављен један поступак јавне набавке мале вредности и није било 
измена закључених уговора.                                                                                                    

шеф Одсека 
за послове јавних набавки 

Татјана Ђукић 
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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ 

 
Сви наведени износи исказани су у хиљадама динара, на основу података из 

извештаја који се достављају Управи за јавне набавке. 
Други квартал (01.04.2015. - 30.06.2015.) 
 
                                         Отворени поступци  
 

Врста 
предмета ЈН 

Укупан бр. 
закључ. 
уговора 

Процењена 
вредност 
 

Укупна вредност без 
пдв-а 

Укупна 
вредност са 

пдв-ом 

добра 2 10250 10250 12300 

услуге 7  2050  2050  2460 

радови 2  6258  4562  5474 

Преговарачки 
поступци 

добра (3) и 
услуге (2) 

5  1071  1042  1237 

Укупно 16 19629 17904 21471 

 
Поступци јавне набавке мале вредности 

 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених 
уговора или 
наруџбеница 

Процењена 
вредност 

 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност 
са пдв-ом 

добра 5 5173 4997 5997 

услуге 7 1956 1603 1878 

радови 0 0 0 0 

Укупно 12 7129 6600 7875 

 
Поступци набавки на које се Закон не примењује 

 

Основ за изузеће Укупан број 
закључених 
уговора или 
наруџбеница 

Процењена 
вредност 

 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност 
са пдв-ом 

члан 39. Тачка 
2.- набавке 

испод доњег 
лимита за јавне 
набавке мале 

вредности 

 
 
 

24 

 
 
 

2421 
 

2321 
 

2646 

 
       У II кварталу обустављена су  2 (два) поступка јавне набавке мале вредности и 1 
(један) отворени поступак. Није било измена закључених уговора.                                                                                                    
 

                                                                                                               шеф Одсека  
                                                                                        за послове јавних набавки 

             Татјана Ђукић,с. р. 
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ПЛАН НАБАВКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

ДОБРА 
Редни 
број 

(јавне
) 

набав
ке 

Предмет (јавне) 
набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава 
за (јавну) 
набавку 

Aпр. у 
буџету, 

фин. План 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста поступка 
јн, односно 
одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.1.1. Погонско гориво 09130000 2,083,000.00 
426411/130
/0602-0001 

1.909.000,00  
174.000,00 

(2016.г) 
Јавна набавка 

мале вредности јануар 2015 јануар 2015 Јануар 2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност  за несметан рад органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.2. 
Електрична 
енергија 09310000 5,000,000.00 

421211/130
/0602-0001 

4.166.000,00  
834.000,00 

(2016.г) отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 фебруар 2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.3. 
Рачунари и 
рачунарска опрема  30213000 25,000.00 

426919/ sa 
podračuna 25,000.00 

Јавна набавка 
мале вредности јануар 2015 јануар 2015 фебруар 2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглицама са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.1.4. 

Грађевински 
материјал са 
услугом превоза за 
помоћ избеглицама  44110000 440,000.00 

426919/sa 
podračuna 440,000.00 отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 фебруар 2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглицама са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.5. 

Грађевински 
материјал са 
услугом превоза за 
помоћ интерно 
расељеним лицима 44110000 420.000,00 

426919/sa 
podračuna 420.000,00 отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 фебруар 2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ интерно расељеним лицима са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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1.1.6. 
Канцеларијски 
материјал 30190000 

10.250.000,0
0 

426111/130
/0602-0001 

10.250.000,0
0 

отворени 
поступак- оквирни 

споразум јануар 2015 фебруар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност 

 

  

1.1.7. 
Уређаји за 
климатизацију 39717200 30,000.00 

426919/sa 
podračuna 30,000.00 

јавна набавка 
мале вредности јануар 2015 јануар 2015 фебруар 2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглим лицима са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.1.8. 

Стручна 
литература – 
БАЗА ПРОПИСА  22200000 90,000.00 

426311/130
/0602-0001 90,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јун 2015 јул 2015 Јул 2016 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.9. 

Стручна 
литература -  
Информатор  22200000 105.000,00  

426311/130
/0602-0001  

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.10. 

Стручна 
литература - 
Билтен судске 
праксе 22200000 20,000.00 

426311/130
/0602-0001 20,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.11. 

Стручна 
литература - 
Избор судске 
праксе  22200000 45,000.00 

426311/130
/0602-0001 45,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.12. 

Стручна 
литература - 
Саветник ЗУП за 
прву половину 
2015. године 22200000 27,000.00  

426311/130
/0602-0001 27,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 јуни 2015 
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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2015. ГОДИНЕ 

 
Сви наведени износи исказани су у хиљадама динара, на основу података из 

извештаја који се достављају Управи за јавне набавке. 
Други квартал (01.04.2015. - 30.06.2015.) 
 
                                         Отворени поступци  
 

Врста 
предмета ЈН 

Укупан бр. 
закључ. 
уговора 

Процењена 
вредност 
 

Укупна вредност без 
пдв-а 

Укупна 
вредност са 

пдв-ом 

добра 2 10250 10250 12300 

услуге 7  2050  2050  2460 

радови 2  6258  4562  5474 

Преговарачки 
поступци 

добра (3) и 
услуге (2) 

5  1071  1042  1237 

Укупно 16 19629 17904 21471 

 
Поступци јавне набавке мале вредности 

 

Врста предмета 
ЈН 

Укупан број 
закључених 
уговора или 
наруџбеница 

Процењена 
вредност 

 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност 
са пдв-ом 

добра 5 5173 4997 5997 

услуге 7 1956 1603 1878 

радови 0 0 0 0 

Укупно 12 7129 6600 7875 

 
Поступци набавки на које се Закон не примењује 

 

Основ за изузеће Укупан број 
закључених 
уговора или 
наруџбеница 

Процењена 
вредност 

 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност 
са пдв-ом 

члан 39. Тачка 
2.- набавке 

испод доњег 
лимита за јавне 
набавке мале 

вредности 

 
 
 

24 

 
 
 

2421 
 

2321 
 

2646 

 
       У II кварталу обустављена су  2 (два) поступка јавне набавке мале вредности и 1 
(један) отворени поступак. Није било измена закључених уговора.                                                                                                    
 

                                                                                                                        шеф Одсека  
                                                                                        за послове јавних набавки 

                    Татјана Ђукић, с. р.  
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
Година: 2015; Квартал: 1 

Табела 1 

Исход поступака јавних 
набавки 

Број поступака 

Јавних набавки (без 
поступака јавне набавке 

мале вредности) 

јавне набавке мале 
вредности 

Успешно спроведени 7 10 

 Обустављени 0 1 

Поништени у целини 0 0 

УКУПНО 7 11 

 
Табела 2 

Ре
д 
бр 

Врста 
поступк

а 

Врста 
предме

та 

Предмет 
набавке 

Опис 
предмет
а јавне 
набавке 

Процењ
ена 

вредност 
у 

хиљада
ма дин 

Разлог 
обуставе/пониш
тење поступка 

Опис 
разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Поступа
к јавне 

набавке 
мале 

вреднос
ти 

добра Потрошни 
материјал 

(за 
обављање 
делатност

и, за 
одржавањ
е објеката, 
канцелариј

ски и 
рачунарск

и 
материјал, 
средства 

за прање и 
чишћење, 

општи 
ситни 

инвентар, 
папирна 

конфекциј
а и сл.) 

Папирна 
галантер

ија 

500 Одбијене све 
неодговарајуће 

и 
неприхватљиве 

понуде 

Није 
прибавље

на 
ниједна 

прихватљ
ива 

понуда 

УКУПНО 500  

Место и датум:          
    Овлашћено лице 
Београд, 06.04.2015         
              Александар Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
Година: 2015; Квартал: 1 

 

Редни 
број 

Датум 
уговора 

Интерни 
број 

уговора 

Интерни 
број 

набавке 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ-а (у 
хиљадама 

динара) 

Назив 
добављача 

Датум 
измене 

Уговорена 
вредност без 
ПДВ-а након 

измене ( у 
хиљадама 

динара) 

Разлог 
измене 

1. 17.01.2014 X-020-21 2013-87 6235 „AIGO 
Business 
System“ 

doo 

23.02.2015 5181  

 Канцеларијски материјал обликован према врсти 
добара у две партије: 
Парија 1: Папир и разни канцеларијски материјал 
(регистратори, фасцикле, књиге, свеске, коверте и 
остали материјал за писање), 
Партија 2: Рибони, кертриџи, тонери и боје 

Набавка из 2013.године 

 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 06.04.2015                       Александар 
Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
Година: 2015; Квартал: 1 

 

Редни 
број 

Датум 
уговора 

Интерни 
број 

уговора 

Интерни 
број 

набавке 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ-а (у 
хиљадама 

динара) 

Назив 
добављача 

Датум 
измене 

Уговорена 
вредност без 
ПДВ-а након 

измене ( у 
хиљадама 

динара) 

Разлог измене 

1.         

   

 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 06.04.2015                       Александар 
Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

(осим у поступку јавне набавке мале вредности) 
Година: 2015; Квартал: 1 

 

Ред. 
Бр- 

Подаци о поступку и предмету јавне 
набавке 

Подаци о вредности 
јавне набавке у 
хиљадама динара 

Подаци о изабраном 
добављачу 

Подаци о понуди 

1 Интерни број набавке: 1.1.2.    
ОРН:09310000 
Тип набавке: 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 5000 
Уговорена без ПДВ-а: 
5077 
Уговорена са ПДВ-ом: 
6095 

Датум уговора: 
04.03.2015 
Број уговора: Х-020-
93 
Матични 
број:20924195 

Број понуда: 2 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Електрична енергија 

Назив добављача: „ЕПС Снабдевање“ доо 
Седиште: Београд,ул.Макензијева бр 37; 
Србија 

2 Интерни број набавке: 1.2.1.    
ОРН:45111100 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 830 
Уговорена без ПДВ-а: 
830 
Уговорена са ПДВ-ом: 
996 

Датум уговора: 
27.03.2015 
Број уговора: Х-020-
107 
Матични 
број:20037539 

Број понуда: 2 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, друге услуге 
Опис: Уклањање бесправно подигнитих објеката 

Назив добављача: „Норис Инжењеринг“ 
доо 
Седиште: Београд,ул.Страхињића Бана бр 
30; Србија 

3 Интерни број набавке: 1.2.16.    
ОРН:64212000 
Тип набавке:  
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 1500 
Уговорена без ПДВ-а: 
1500 
Уговорена са ПДВ-ом: 
1800 

Датум уговора: 
27.03.2015 
Број уговора: Х-020-
108 
Матични 
број:17162543 

Број понуда: 2 
Критеријума: 1 
Јединична цена 
Трошкови: 
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Предмет: услуге, друге услуге 
Опис: Мобилна телефонија за 2015. годину 

Назив добављача: „Телеком Србија“ ад 
Седиште: Београд,ул.Таковска бр 2; Србија 

 

4 Интерни број набавке: 1.1.5.    
ОРН:44110000 
Тип набавке:обликована по партијама 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 355 
Уговорена без ПДВ-а: 
354 
Уговорена са ПДВ-ом: 
425 

Датум уговора: 
30.03.2015 
Број уговора: Х-020-
110 
Матични 
број:07576099 

Број понуда: 2 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Грађевински материјал са услугом превоза до крајњег 
корисника-ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА- материјал за грађев.радове-
Партија 1 

Назив добављача: ПТП„Савић“  
Седиште: Смедеревска 
Паланка,ул.Главашева бр 70/2; Србија 

5 Интерни број набавке: 1.1.5.    
ОРН:44221000 
Тип набавке:обликована по партијама 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 64 
Уговорена без ПДВ-а: 
64 
Уговорена са ПДВ-ом: 
76 

Датум уговора: 
30.03.2015 
Број уговора: Х-020-
111 
Матични 
број:07576099 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Грађевински материјал са услугом превоза до крајњег 
корисника-ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА- прозори и врата-Партија 2 

Назив добављача: ПТП„Савић“  
Седиште: Смедеревска 
Паланка,ул.Главашева бр 70/2; Србија 

6 Интерни број набавке: 1.1.4.    
ОРН:44111000 
Тип набавке:обликована по партијама 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 135 
Уговорена без ПДВ-а: 
135 
Уговорена са ПДВ-ом: 
162 

Датум уговора: 
30.03.2015 
Број уговора: Х-020-
112 
Матични 
број:07576099 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Грађевински материјал са услугом превоза до крајњег 
корисника-ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ- материјал за грађев.радове-Партија 1 

Назив добављача: ПТП„Савић“  
Седиште: Смедеревска 
Паланка,ул.Главашева бр 70/2; Србија 

7 Интерни број набавке: 1.1.4.    
ОРН:44221000 

Процењена: 222 
Уговорена без ПДВ-а: 

Датум уговора: 
30.03.2015 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
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Тип набавке:обликована по партијама 
Поступак: отворени поступак 
 

221 
Уговорена са ПДВ-ом: 
266 

Број уговора: Х-020-
113 
Матични 
број:07576099 

Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Грађевински материјал са услугом превоза до крајњег 
корисника- ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ - прозори и врата-Партија 2 

Назив добављача: ПТП„Савић“  
Седиште: Смедеревска 
Паланка,ул.Главашева бр 70/2; Србија 

8 Интерни број набавке: 1.1.4.    ОРН: 
44111000 
Тип набавке:обликована по партијама 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 78 
Уговорена без ПДВ-а: 
75 
Уговорена са ПДВ-ом: 
90 

Датум уговора: 
30.03.2015 
Број уговора: Х-020-
114 
Матични 
број:07576099 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Грађевински материјал са услугом превоза до крајњег 
корисника- ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ – материјал за опрему купатила и 
кухиње-Партија 3 

Назив добављача: ПТП„Савић“  
Седиште: Смедеревска 
Паланка,ул.Главашева бр 70/2; Србија 

9 Интерни број набавке: 1.1.12.    ОРН: 
22200000 
Тип набавке: 
Поступак: преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда, по члану 36.1.2, мишљење УЈН 
бр:404-02-676/15 
 

Процењена: 27 
Уговорена без ПДВ-а: 
25 
Уговорена са ПДВ-ом: 
27 

Датум уговора: 
31.03.2015 
Број уговора: Х-020-
117 
Матични 
број:07738749 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Стручна литература-Саветник ЗУП за прву половину 2015. 
године 

Назив добављача: „Завод за унапређење 
пословања“доо  
Седиште: Београд,ул.Устаничка бр 64; 
Србија 

9 Интерни број набавке: 1.1.9.    ОРН: 
22200000 
Тип набавке: 
Поступак: преговарачки поступак без 

Процењена: 105 
Уговорена без ПДВ-а: 
102 
Уговорена са ПДВ-ом: 

Датум уговора: 
31.03.2015 
Број уговора: Х-020-
118 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 
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објављивања позива за подношење 
понуда, по члану 36.1.2, мишљење УЈН 
бр:404-02-676/15 
 

112 Матични 
број:17064444 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Стручна литература-Информатор 

Назив добављача: „Цекос ин“доо  
Седиште: Београд,ул.Светогорска бр 28; 
Србија 

 
Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 8316 
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 8383 
Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 10049 
 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 06.04.2015                       Александар 
Шапић с.р. 
 
 



362 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

 
 
 

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Година: 2015; Квартал: 1 
 

Редни 
број 

Врста 
предмета 

јавне 
набавке 

Укупан број 
закључених 

уговора 

Укупна 
процењена 
вредност 

  (у хиљадама 
динара) 

Укупна 
вредност 

закључених 
уговора без 

ПДВ-а 
 (у хиљадама 

динара) 

Укупна 
вредност 

закључених 
уговора са 

ПДВ-ом  
(у хиљадама 

динара) 

I II III IV V VI 

1 Добра 6 2575 2395 2875 

2 Услуге 4 6940 6447 7643 

3 радови 0 0 0 0 

Укупно 10 9515 8842 10518 

 
Место и датум:          
    Овлашћено лице 
Београд, 06.04.2015         
              Александар Шапић с.р. 
 
 

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ 

Година: 2015; Квартал: 1 
 

Редни 
број 

Основ за 
изузеће 

Укупан број 
закључених 

уговора 

Процењена 
вредност 

закључених 
уговора 

  (у хиљадама 
динара) 

Укупна 
вредност 

закључених 
уговора без 

ПДВ-а 
 (у хиљадама 

динара) 

Укупна 
вредност 

закључених 
уговора са 

ПДВ-ом  
(у хиљадама 

динара) 

I II III IV V VI 

1 39.2. набавке 
испод доњег 
лимита за 
јавне набавке 
мале 
вредности 

30 4192 3861 4474 

Укупно 30 4192 3861 4474 

 
Место и датум:          
    Овлашћено лице 
Београд, 06.04.2015         
              Александар Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
Година: 2015; Квартал: 2 

Табела 1 

Исход поступака јавних 
набавки 

Број поступака 

Јавних набавки (без 
поступака јавне набавке 

мале вредности) 

јавне набавке мале 
вредности 

Успешно спроведени 15 11 

 Обустављени 1 2 

Поништени у целини 0 0 

УКУПНО 16 13 

 
Табела 2 

Ред
. бр. 

Врста 
поступка 

Врста 
предмет

а 

Предмет 
набавке 

Опис 
предмета 

јавне 
набавке 

Процењен
а вредност 

у 
хиљадама 

дин 

Разлог 
обуставе/поништењ

е поступка 
Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1 
Отворени 
поступак 

радови 
Опште 

грађевинск
о радови 

Уређење 
месних 

заједница 
3666 остало 

Предмером 
радова није 
обухваћена 

новоформиран
а МЗ 

2 

Поступак 
јавне 

набавке 
мале 

вредност
и 

добра 
друга 
добра 

Материјал 
за 

хигијену-
папирна 

галантериј
а 

540 остало 

Није 
прибављена 

ниједна 
прихватљива 

понуда 

3 

Поступак 
јавне 

набавке 
мале 

вредност
и 

добра 

Рачунарска 
опрема 

(хардверск
а и 

софтверска
) 

рачунари 110 остало 

Није 
прибављена 

ниједна 
прихватљива 

понуда 

УКУПНО 4316  

 
Место и датум:          
    Овлашћено лице 
Београд, 10.07.2015         
              Александар Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Година: 2015; Квартал: 2 
 

Редни 
број 

Врста 
предмета 

јавне 
набавке 

Укупан број 
закључених 

уговора 

Укупна 
процењена 
вредност 

  у хиљадама 
динара) 

Укупна 
вредност 

закључених 
уговора без 

ПДВ-а 
 (у хиљадама 

динара) 

Укупна 
вредност 

закључених 
уговора са 

ПДВ-ом  
(у хиљадама 

динара) 

I II III IV V VI 

1 Добра 5 5173 4997 5997 

2 Услуге 7 1956 1603 1878 

3 радови 0 0 0 0 

Укупно 12 7129 6600 7875 

 
Место и датум:          
    Овлашћено лице 
Београд, 10.07.2015         
              Александар Шапић, с.р. 
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ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
Година: 2015; Квартал: 2 

Редни 
број 

Датум 
уговора 

Интерни 
број 

уговора 

Интерни 
број 

набавке 

Уговорена 
вредност 

без ПДВ-а (у 
хиљадама 

динара) 

Назив 
добављача 

Датум 
измене 

Уговорена 
вредност без 
ПДВ-а након 

измене ( у 
хиљадама 

динара) 

Разлог 
измене 

1. 30.03.2015 X-020-
110 

1.1.5 354 ПТП 
„Савић“ 

07.05.2015 354  

Грађевински материјал са услугом превоза до 
крајњег корисника-ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА-
материјал за грађевинске радове-Партија 1; 

 

2. 30.03.2015 X-020-
111 

1.1.5 64 ПТП 
„Савић“ 

07.05.2015 64  

Грађевински материјал са услугом превоза до 
крајњег корисника-ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА-
Прозори и врата-Партија 2; 

   

3. 30.03.2015 X-020-
112 

1.1.4 135 ПТП 
„Савић“ 

07.05.2015 135  

Грађевински материјал са услугом превоза до 
крајњег корисника-ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ -материјал за 
грађевинске радове-Партија 1; 

 

4. 30.03.2015 X-020-
113 

1.1.4 221 ПТП 
„Савић“ 

07.05.2015 221  

Грађевински материјал са услугом превоза до 
крајњег корисника-ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ -Прозори и 
врата-Партија 2; 

 

5. 30.03.2015. X-020-
114 

1.1.4 75 ПТП 
„Савић“ 

07.05.2015 75  

Грађевински материјал са услугом превоза до 
крајњег корисника-ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ -Прозори и 
врата-Партија 2; 

 

 
Место и датум:       Овлашћено лице 
        Александар Шапић, с.р. 
Београд, 10.07.2015         
               
ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

Година: 2015; Квартал:2 

Редн
и 

број 

Датум 
уговор

а 

Интерн
и број 

уговора 

Интерн
и број 

набавке 

Уговорена 
вредност 
без ПДВ-а 

(у 
хиљадам
а динара) 

Назив 
добављач

а 

Датум 
измен

е 

Уговорена 
вредност 
без ПДВ-а 

након 
измене ( у 
хиљадам
а динара) 

Разлог 
измен

е 

1.         

   

 
Место и датум:       Овлашћено лице 
        Александар Шапић с.р. 
Београд, 10.07.2015         
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ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
(осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

Година: 2015; Квартал: 2 
Ред. 
Бр- 

Подаци о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке 
у хиљадама динара 

Подаци о изабраном 
добављачу 

Подаци о 
понуди 

1 Интерни број набавке: 1.1.18.    ОРН:4840000 
Тип набавке: 
Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда 
УЈН бр: 404-02-743/15 од 04.03.2015 

Процењена: 833 
Уговорена без ПДВ-а: 811 
Уговорена са ПДВ-ом: 973 

Датум уговора: 

07.04.2015 
Број уговора: Х-020-131 
Матични број: 0753594 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, рачунарске и друге везане услуге 
Опис: Одржавање апликативног софтвера 

Назив добављача: „Mega computer 

Engineering“ доо 
Седиште: Београд,ул. Ирбијеве бр 48; 

Србија 

2 Интерни број набавке: 1.2.8.    ОРН:50313100 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 200 
Уговорена без ПДВ-а: 200 
Уговорена са ПДВ-ом: 240 

Датум уговора: 

07.04.2015 
Број уговора: Х-020-132 
Матични број: 08511985 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Сервисирање копир апарата 

Назив добављача: „N copy“ доо 
Седиште: Нови сад, ул.Гаврила Принципа 

бр 22; Србија 

3 Интерни број набавке: 1.2.19.    ОРН:50100000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 500 
Уговорена без ПДВ-а: 500 
Уговорена са ПДВ-ом: 600 

Датум уговора: 

15.04.2015 
Број уговора: Х-020-142 
Матични број: 07565402 

Број понуда: 5 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Одржавање службених возила 

Назив добављача: „Килер ауто“ ад 
Седиште: Београд, ул.Тошин бунар бр 63б; 

Србија 

4 Интерни број набавке: 1.1.6.    ОРН:3019000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 2250 
Уговорена без ПДВ-а: 2250 
Уговорена са ПДВ-ом: 2700 

Датум уговора: 

15.04.2015 
Број уговора: Х-020-143 
Матични број: 20649470 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, потрошни  материјал(за обављање делатности за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски 

материјал средства за чишћење општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 
Опис: Канцеларијски материјал 

Назив добављача: “Bigz Office group“ 

д.о.о.  
Седиште: Београд, Булевар војводе 

Мишића бр. 17; Србија 

5 Интерни број набавке: 1.1.6.    ОРН:30190000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 8000 
Уговорена без ПДВ-а: 8000 
Уговорена са ПДВ-ом: 9600 

Датум уговора: 

15.04.2015 
Број уговора: Х-020-144 
Матични број: 20362472 

Број понуда: 2 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет добра, потрошни  материјал(за обављање делатности за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски 

материјал средства за чишћење општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 
Опис: канцеларијски материјал 

Назив добављача: „Aigo Businss system“ 

д.о.о.  
Седиште: Београд, ул. Синђелићева бр. 9 

6 Интерни број набавке: 1.2.9.       ОРН:50750000 Процењена: 150 Датум уговора: Број понуда: 4 
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Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Уговорена без ПДВ-а: 150 
Уговорена са ПДВ-ом: 180 

16.04.2015 
Број уговора: Х-020-146 
Матични број: 63237523 

Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Сервисирање лифта 

Назив добављача: ВБ„Лифт Беочанин“  
Седиште: београд, ул. Краљевачка бр.70; 

Србија 

7 Интерни број набавке: 1.2.11.    ОРН: 50710000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 150 
Уговорена без ПДВ-а: 150 
Уговорена са ПДВ-ом: 180 

Датум уговора: 

24.04.2015 
Број уговора: Х-020-151 
Матични број: 20812958 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Сервисирање рампи, гаражних и улазних врата 

Назив добављача: „Алуматик плус“ д.о.о. 
Седиште: Београд, Бул. Војводе 

Мишићабр.14, Србија 

8 Интерни број набавке: 1.3.4.    ОРН: 45236110 
Тип набавке:  
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 2900 
Уговорена без ПДВ-а: 2706 
Уговорена са ПДВ-ом: 3247 

Датум уговора: 

24.04.2015 
Број уговора: Х-020-152 
Матични број: 07797664 

Број понуда: 1 
Критеријума: 1 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, земљани радови 
Опис: Фитнес парк 

Назив добављача: „S i R Magma“ д.о.о. 
Седиште: Београд, Бул. Војводе Мишића 

бр.14, Србија 
 

9 Интерни број набавке: 1.2.21.    ОРН: 50700000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 700 
Уговорена без ПДВ-а: 700 
Уговорена са ПДВ-ом: 840 

Датум уговора: 

27.04.2015 
Број уговора: Х-020-155 
Матични број: 07797664 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Текуће одржавање зграде  

Назив добављача: „S i R Magma“ д.о.о. 
Седиште: Београд, Бул. Војводе Мишића 

бр.14, Србија 

10 Интерни број набавке: 1.2.7.       ОРН: 50730000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 200 
Уговорена без ПДВ-а: 200 
Уговорена са ПДВ-ом: 240 

Датум уговора: 

08.05.2015 
Број уговора: Х-020-157 
Матични број: 53702228 

Број понуда: 6 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Сервисирање клима уређаја 

Назив добављача: „Фриго пирке“ д.о.о. 
Седиште: Београд, ул. Растислава Марића 

10, Србија 

11 Интерни број набавке: 1.2.10.    ОРН: 50300000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 

 

Процењена: 150 
Уговорена без ПДВ-а: 150 
Уговорена са ПДВ-ом: 180 

Датум уговора: 

11.05.2015 
Број уговора: Х-020-158 
Матични број: 08511985 

Број понуда: 2 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Сервисирање штампача 

Назив добављача: „N copy“ доо 
Седиште: Нови сад, ул. Гаврила Принципа 

бр 22; Србија 
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12 Интерни број набавке: 1.1.11.    ОРН: 2220000 
Тип набавке:  
Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда по члану 36.1.2 УЈН бр: 404-02-676/15 од 02.03.2015 

Процењена: 45 
Уговорена без ПДВ-а: 40 
Уговорена са ПДВ-ом: 44 

Датум уговора: 

14.05.2015 
Број уговора: Х-020-160 
Матични број: 07492715 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис:  Стручна литература-Избор судске праксе 

Назив добављача: ИП „Глосаријум“ д.о.о. 
Седиште: Београд, ул. Риге од Фере бр.12, 

Србија 

13 Интерни број набавке: 1.1.10.    ОРН: 2220000 
Тип набавке:  
Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда по члану 36.1.2 УЈН бр: 404-02-676/15 од 02.03.2015 

Процењена: 20 
Уговорена без ПДВ-а: 19 
Уговорена са ПДВ-ом: 21 

Датум уговора: 

28.05.2015 
Број уговора: Х-020-184 
Матични број: 07447248 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Стручна литература –Билтен судске праксе 

Назив добављача: „Интермекс“ д.о.о. 
Седиште: Београд, Бул. Војводе 

Мишићабр. 37, Србија 

14 Интерни број набавке: 1.2.21.    ОРН: 2220000 
Тип набавке:  
Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда по члану 36.1.2 УЈН бр: 404-02-676/15 од 02.03.2015 
 

Процењена: 73 
Уговорена без ПДВ-а: 72 
Уговорена са ПДВ-ом: 79 

Датум уговора: 

28.05.2015 
Број уговора: Х-020-185 
Матични број: 20927518 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Стручна литература-часопис „Јавне набавка –примена у пракси“ 

Назив добављача: „Институт за еконимију 

и право“ д.о.о. 
Седиште: Београд, Ресавска бр. 36, Србија 

15 Интерни број набавке: 2.2.18.    ОРН: 48900000 
Тип набавке:  
Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда по члану 36.1.2 УЈН бр: 404-02-1413/15 од 21.04.2015 
 

Процењена: 100 
Уговорена без ПДВ-а: 100 
Уговорена са ПДВ-ом: 120 

Датум уговора: 

29.05.2015 
Број уговора: Х-020-188 
Матични број: 07742401 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, друге услуге 
Опис: Одржавање програмског пакета –евиденција избеглица и прогнаних лица 

Назив добављача: „Software Пroduct“ д.о.о. 
Седиште: Београд, ул Милана Ракића бр 

114а, Србија 

16 Интерни број набавке: 1.3.3.    ОРН: 45400000 
Тип набавке:  
Поступак: отворени поступак  

Процењена: 3358 
Уговорена без ПДВ-а: 1856 
Уговорена са ПДВ-ом: 2227 

Датум уговора: 

01.06.2015 
Број уговора: Х-020-189 
Матични број: 17130889 

Број понуда: 2 
Критеријума: 1 
Јединична цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, општи радови на зградама и у ниској градњи (без посебних спецификација) 
Опис: Уређење шалтер сале“ 

Назив добављача: „Балкан градња“ д.о.о. 
Седиште: Београд, ул. Јурија Гагарина бр. 

229 Србија 
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Укупна ппроцењена вредност у хиљадама динара: 19629 
Укупна уговорена вредност без ПДВ у хиљадама динара: 17904 
Укупна уговорена вредност са ПДВ у хиљадама динара: 21471 
 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 10.07.2015                       Александар 
Шапић, с.р. 
 
 

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
Година: 2015; Квартал: 2 

 

Редни 
број 

Основ за изузеће Укупан број 
закључених уговора 

Процењена 
вредност 

закључених 
уговора 

  (у хиљадама 
динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора без ПДВ-а 
 (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора са ПДВ-
ом  

(у хиљадама 
динара) 

I II III IV V VI 

1 39.2. набавке испод 
доњег лимита за 
јавне набавке мале 
вредности 

24 2421 2321 2646 

Укупно 24 2421 2321 2646 

 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 10.07.2015                       Александар 
Шапић, с.р. 
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ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

Година: 2015; Квартал: 3 
Табела 1 

Исход поступака јавних 
набавки 

Број поступака 

Јавних набавки (без поступака јавне набавке мале 
вредности) 

јавне набавке мале 
вредности 

Успешно спроведени 7 5 

 Обустављени 1 1 

Поништени у целини 0 0 

УКУПНО 8 6 

 
Табела 2 

Ред 
бр 

Врста 
поступка 

Врста 
предмета 

Предмет 
набавке 

Опис 
предмета 

јавне 
набавке 

Процењена 
вредност у 
хиљадама 

дин 

Разлог 
обуставе/поништење 

поступка 

Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Отворени 
поступак 

радови Опште 
грађевински 

радови 

Радови на 
одржавању 

школа 

5000 остало Финансијска средства 
обезбеђења за реализацију 

поступка јавне набавке, 
позицијом на конту 

наручиоца(Г.О.Н.Бгд.) се 
преусмеравају на крајњег 

директног корисника (школе) 

2 Поступак 
јавне 

набавке 
мале 

вредности 

услуге Услуге у 
области 

саобраћаја 

превоз 
ученика 

1520 остало Није пристигла ниједна понуда 

УКУПНО 6520 

Место и датум:            Овлашћено лице 
Београд, 08.10.2015               Александар Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
Година: 2015; Квартал: 3 

 

Редни 
број 

Датум 
уговора 

Интерни 
број 

уговора 

Интерни 
број 

набавке 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ-а (у 
хиљадама 

динара) 

Назив 
добављача 

Датум 
извршења/неизвршења 

Вредност 
извршења 

без ПДВ-а ( у 
хиљадама 

динара) 

Разлог 
неизвршења 

уговара 

1. 31.03.2015 X-020-
117 

1.1.12 25 „Завод за 
унапређење 
пословања“ 
д.о.о. 
 

01.07.2015 25  

Стручна литература-Саветник ЗУП за прву 
половину 2015. 

 

2. 24.04.2015 X-020-
152 

1.3.4 2706 „S & R 
Magma“ д.о.о. 

06.07.2015 2706  

Фитнес паркови  

3. 01.06.2015 X-020-
189 

1.3.3 1856 „Балкан 
градња“ д.о.о. 

18.08.2015 1856  

Уређење шалтер сале  

 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 08.10.2015                       Александар 
Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

Година: 2015; Квартал: 3 
 

Редни 
број 

Датум 
уговора 

Интерни 
број 

уговора 

Интерни 
број 

набавке 

Уговорена 
вредност без 

ПДВ-а (у 
хиљадама 

динара) 

Назив 
добављача 

Датум 
измене 

Уговорена 
вредност без 
ПДВ-а након 

измене ( у 
хиљадама 

динара) 

Разлог измене 

1.         

  

 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 08.10.2015                       Александар 
Шапић с.р. 
 
 

ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
(осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

Година: 2015; Квартал: 3 
Ред. 
Бр- 

Подаци о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне 
набавке у хиљадама дин 

Подаци о изабраном 
добављачу 

Подаци о 
понуди 

1 Интерни број набавке: 1.1.8    ОРН:22200000 
Тип набавке: 
Поступак:   преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда, по члану 36.1.2, мишљење УЈН бр: 
404-02-676/2015  

Процењена: 90 
Уговорена без ПДВ-а: 77 
Уговорена са ПДВ-ом: 84 

Датум уговора: 
09.07.2015 
Број уговора: Х-020-
231 
Матични 
број:07788924 

Број понуда: 1 
Критеријума: 2 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Стручна литература-база прописа 

Назив добављача: „ИНГ-ПРО“ Издавачко 
графичко д.о.о 
Седиште: Београд,ул.Веле Нигринове бр 
16 а; Србија 

2 Интерни број набавке: 1.1.16    ОРН: 22200000 Процењена: 27 Датум уговора: Број понуда: 1 
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Тип набавке:  
Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда, по члану 36.1.2, мишљење УЈН бр: 
404-02-676/15  

Уговорена без ПДВ-а: 25 
Уговорена са ПДВ-ом: 27 

09.07.2015 
Број уговора: Х-020-
232 
Матични 
број:07738749 

Критеријума: 2 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: добра, друга добра 
Опис: Стручна литература-Саветник ЗУП за другу половину 2015. 

Назив добављача: „Завод за 
унапређење пословања“ д.о.о. 
Седиште: Београд,ул.Устаничка бр. 64; 
Србија 

3 Интерни број набавке: 1.2.17.    ОРН:50320000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 200 
Уговорена без ПДВ-а: 200 
Уговорена са ПДВ-ом: 
2400 

Датум уговора: 
30.07.2015 
Број уговора: Х-020-
261 
Матични 
број:17589164 

Број понуда: 4 
Критеријума: 2 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Сервисирање рачунара 

Назив добављача: „Електроник партнер“ 
д.о.о. 
Седиште: Београд,ул.Др. Ивана Рибара 
бр. 146/28; Србија 

4 Интерни број набавке: 1.3.9    ОРН:45400000 
Тип набавке: 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 1500 
Уговорена без ПДВ-а: 909 
Уговорена са ПДВ-ом: 
1090 

Датум уговора: 
03.09.2015 
Број уговора: Х-020-
286 
Матични 
број:07797664 

Број понуда: 3 
Критеријума: 1 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, општи завршни грађевински радови 
Опис: Уређење шалтер сале 

Назив добављача: „S & R Magma“ д.о.о. 
Седиште: Београд,ул.Булевар војводе 
Мишића бр. 14; Србија 

5 Интерни број набавке: 1.3.14    ОРН:45236210 
Тип набавке: 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 6700 
Уговорена без ПДВ-а: 
6442 
Уговорена са ПДВ-ом: 
7730 

Датум уговора: 
07.09.2015 
Број уговора: Х-020-
288 
Матични 
број:20789875 

Број понуда: 1 
Критеријума: 1 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, опште грађевински радови 
Опис: Дечије игралиште 

Назив добављача: „Бивент“ “ д.о.о. 
Седиште: Београд,ул.Стублинска бр. 24; 
Србија 
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6 Интерни број набавке: 1.3.11    ОРН:45236110 
Тип набавке: 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 1900 
Уговорена без ПДВ-а: 
1896 
Уговорена са ПДВ-ом: 
2275 

Датум уговора: 
10.09.2015 
Број уговора: Х-020-
290 
Матични 
број:20789875 

Број понуда: 1 
Критеријума: 1 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, опште грађевински радови 
Опис: Фитнес паркови 

Назив добављача: „Бивент“ “ д.о.о. 
Седиште: Београд,ул.Стублинска бр. 24; 
Србија 

7 Интерни број набавке: 1.3.7    ОРН: 45236110 
Тип набавке: 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 2450 
Уговорена без ПДВ-а: 
2424 
Уговорена са ПДВ-ом: 
2909 

Датум уговора: 
10.09.2015 
Број уговора: Х-020-
291 
Матични број: 
20789875 

Број понуда: 1 
Критеријума: 1 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, опште грађевински радови 
Опис: Фитнес паркови 

Назив добављача: „Бивент“ “ д.о.о. 
Седиште: Београд,ул.Стублинска бр. 24; 
Србија 

 
 
 

Укупна процењена вредносту хиљадама динара: 12867 
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 11973 
Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 14355 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 08.10.2015                       Александар 
Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

Година: 2015; Квартал: 3 
 

Редни 
број 

Врста предмета 
јавне набавке 

Укупан број закључених 
уговора 

Укупна процењена 
вредност 

  у хиљадама 
динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора без ПДВ-а 
 (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора са ПДВ-
ом  

(у хиљадама 
динара) 

I II III IV V VI 

1 Добра 2 280 237 284 

2 Услуге 3 3242 2915 3304 

3 радови 0 0 0 0 

Укупно 5 3523 3152 3588 

 
Место и датум:       Овлашћено лице 
Београд, 08.10.2015      Александар Шапић с.р. 
                       
 
 
 

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
Година: 2015; Квартал: 3 

 

Редни 
број 

Основ за изузеће Укупан број 
закључених уговора 

Процењена 
вредност 

закључених 
уговора 

  (у хиљадама 
динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора без ПДВ-а 
 (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора са ПДВ-
ом  

(у хиљадама 
динара) 

I II III IV V VI 

1 39.2. набавке испод 17 1118 1040 1210 
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доњег лимита за јавне 
набавке мале 
вредности 

Укупно 17 1118 1040 1210 

 
Место и датум:        Овлашћено лице      
  Александар Шапић с.р. 
Београд, 08.10.2015                        
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
Година: 2015; Квартал: 4 

Табела 1 

Исход поступака јавних набавки Број поступака 

Јавних набавки (без поступака 
јавне набавке мале вредности) 

јавне набавке мале вредности 

Успешно спроведени 6 7 

 Обустављени 0 2 

Поништени у целини 1 0 

УКУПНО 7 9 

 
Табела 2 

Ред 
бр 

Врста 
поступка 

Врста 
предмета 

Предмет 
набавке 

Опис предмета 
јавне набавке 

Процењена 
вредност у 
хиљадама 

дин 

Разлог 
обуставе/поништење 

поступка 

Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Отворени 
поступак 

радови опште 
грађевински 

радови 

Фитнес паркови 
у блоку 37 

4300 остало У целини поништен поступак  
Решењем Републичке 

комисије за заштиту права у 
пост.ј.наб. бр. 4-00-2378/15 
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од 01.10.2015.; усвојен 
Захтев за заштиту права 

подносиоца „Паклена 
поморанџа“ из Београда, 

оспорена садржина 
конкурсне документације 

2 Поступак 
јавне 

набавке 
мале 

вредности 

добра друга добра Помоћ 
избеглицама – 

опрема за 
пчеларство 

165 остало Није прибављена 
ниједна понуда 

3 Поступак 
јавне 

набавке 
мале 

вредности 

добра друга добра Помоћ интерно 
расељеним 

лицима – алати 
за одржавање 

зеленила 

167 остало Није прибављена 
ниједна понуда 

УКУПНО         4632 

Место и датум:      Овлашћено лице                   
Александар Шапић с.р. 
Београд, 08.01.2016             

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
Година: 2015; Квартал: 4 

 

Редни 
број 

Датум 
уговора 

Интерни 
број 

уговора 

Интерни 
број 

набавке 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а (у 

хиљадама динара) 

Назив 
добављача 

Датум 
измене 

Уговорена вредност без 
ПДВ-а након измене (у 

хиљадама динара) 

Разлог 
измене 

1.         

   

Место и датум:       Овлашћено лице                  
Александар Шапић с.р. 
Београд, 08.01.2016             
 

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
Година: 2015; Квартал: 4 
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Редни 
број 

Основ за изузеће Укупан број 
закључених уговора 

Процењена 
вредност 

закључених 
уговора 

  (у хиљадама 
динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора без ПДВ-а 
 (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора са ПДВ-
ом  

(у хиљадама 
динара) 

I II III IV V VI 

1 39.2. набавке испод 
доњег лимита за 
јавне набавке мале 
вредности 

27 1352 1301 1477 

Укупно 27 1352 1301 1477 

 
Место и датум:       Овлашћено лице                 
  Александар Шапић с.р 
Београд, 08.01.2016            . 
 

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
Година: 2015; Квартал: 4 

 

Редни 
број 

Датум 
уговора 

Интерни 
број 

уговора 

Интерни 
број 

набавке 

Уговорена 
вредност 
без ПДВ-а 

(у 
хиљадама 

динара) 

Назив 
добављача 

Датум 
извршења/неизвршења 

Вредност 
извршења 
без ПДВ-а 

(у 
хиљадама 

динара) 

Разлог 
неизвршења 

уговора 

   1. 31.03.2015 X-020-
118 

   1.1.9        102 „Цекос Ин“ 
д.о.о. 

31.12.2015        102  

 Стручна литература - Информатор  

   2. 07.04.2015 X-020-
131 

   1.2.18         811 „Mega 
Computer 
Engineering“ 

31.12.2015        786  

 Одржавање апликативног софтвера  
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d.o.o. 

   3. 27.04.2015 X-020-
155 

   1.2.21         700 „S & R 
Magma“ 
d.o.o. 

13.11.2015        668  

 Текуће одржавање зграде  

   4. 08.05.2015 X-020-
157 

   1.2.7         200 СЗР „Фриго 
Пирке“ 

31.12.2015        199  

 Сервисирање клима уређаја  

   5. 14.05.2015 X-020-
160 

   1.1.11          40 ИП 
„Глосаријум“ 
д.о.о. 

13.11.2015          40  

 Стручна литература – Избор судске праксе  

   6. 28.05.2015 X-020-
184 

   1.1.10          19 „Интермекс“ 
д.о.о. 

 30.12.2015          19  

 Стручна литература – Билтен судске праксе  

   7. 28.05.2015 X-020-
185 

   1.1.21           72 „Институт за 
економију и 
право“ д.о.о. 

31.12.2015          72   

 Стручна литература – Часопис „Јавне 
набавке – примена у пракси“ 

 

 

   8. 29.05.2015 X-020-
188 

   2.2.18          100 „Software 
Пroduct“ 
d.o.o. 

30.12.2015         100  

 Одржавање програмског пакета – евиденција 
избеглица и прогнаних лица 

 

   9. 09.07.2015 X-020-
231 

   1.1.8           77 „ИНГ-ПРО“ 
Издавачко 
графичко 
д.о.о. 

21.12.2015          77  

 Стручна литература – база прописа  

  10. 09.07.2015 X-020-
232 

   1.1.16           25 „Завод за 
унапређење 
пословања“ 
д.о.о. 

 31.12.2015          25  

 Стручна литература –  Саветник ЗУП за другу 
половину 2015. 

 

  11. 03.09.2015 X-020-
286 

   1.3.9         909 „S & R 
Magma“ 

16.10.2015         862  
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 Уређење шалтер сале d.o.o.  

  12. 07.09.2015 X-020-
288 

   1.3.14        6442 „Бивент“ 
д.о.о. 

17.12.2015        6442  

 Дечије игралиште  

  13. 10.09.2015 X-020-
290 

   1.3.11        1896 „Бивент“ 
д.о.о. 

13.11.2015        1882  

 Фитнес паркови  

  14. 10.09.2015 X-020-
291 

   1.3.7        2424 „Бивент“ 
д.о.о. 

26.10.2015        2418  

 Фитнес паркови  

  15. 28.10.2015 X-020-
387 

   1.3.13        2281 „Бивент“ 
д.о.о. 

31.12.2015        2280  

 Грађевински радови на уређењу сервер 
канцеларије 

 

  16. 02.11.2015 X-020-
395 

   1.3.16        2015 „Бивент“ 
д.о.о. 

17.11.2015        1991  

 Хитна санација пословног простора у ул. 
Јурија Гагарина бр. 221 

 

 
 
 
Место и датум:              Овлашћено 
лице 
Београд, 08.01.2016                       Александар 
Шапић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



381 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

ОБРАЗАЦ А  ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
(осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

Година: 2015; Квартал: 4 

Ред. 
Бр- 

Подаци о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне 
набавке у хиљадама 
динара 

Подаци о 
изабраном 
добављачу 

Подаци о 
понуди 

1 Интерни број набавке: 1.2.24.   ОРН: 45111100 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 5500 
Уговорена без ПДВ-а:  
5500 
Уговорена са ПДВ-ом: 
6600 

Датум уговора: 
14.10.2015 
Број уговора: Х-
020-363 
Матични број: 
07736380 

Број понуда:   
1 
Критеријума: 2 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, друге услуге 
Опис: Уклањање бесправно подигнутих објеката 

Назив добављача: „АР Градња“ доо 
Седиште: Београд,Жарково, 
ул.Водоводска бр. 162а; Србија 

2 Интерни број набавке: 1.3.13.   ОРН: 45400000 
Тип набавке:  
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 2330 
Уговорена без ПДВ-а:  
2281 
Уговорена са ПДВ-ом: 
2738 

Датум уговора: 
28.10.2015 
Број уговора: Х-
020-387 
Матични број: 
20789875 

Број понуда:   
1 
Критеријума: 1 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, опште грађевински радови 
Опис: Грађевински радови на уређењу сервер канцеларије 

Назив добављача: „Бивент“ доо 
Седиште: Београд,ул.Стублинска бр. 
24; Србија 

3 Интерни број набавке: 1.3.16.   ОРН: 45260000 
Тип набавке:  
Поступак: преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда, по члану 36.1.3, 
мишљење УЈН бр. 404-02-2949/15 
 

Процењена: 2083 
Уговорена без ПДВ-а:  
2015 
Уговорена са ПДВ-ом: 
2418 

Датум уговора: 
02.11.2015 
Број уговора: Х-
020-395 
Матични број: 
20789875 

Број понуда:   
1 
Критеријума: 1 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, опште грађевински радови 
Опис: Хитна санација пословног простора у ул. Јурија Гагарина бр. 221 

Назив добављача: „Бивент“ доо 
Седиште: Београд,ул.Стублинска бр. 
24; Србија 
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4 Интерни број набавке: 1.2.26.   ОРН: 50710000 
Тип набавке: оквирни споразум 
Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 100 
Уговорена без ПДВ-а:  
100 
Уговорена са ПДВ-ом: 
120 

Датум уговора: 
24.11.2015 
Број уговора: Х-
020-411 
Матични број: 
20812958 

Број понуда:   
1 
Критеријума: 2 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке 
Опис: Сервисирање рампи, гаражних и улазних врата 

Назив добављача: „ Алуматик Плус „ 
д.о.о. 
Седиште: Београд, Земун, 
ул.Карађорђев трг бр. 34ђ; Србија 

5 Интерни број набавке: 1.3.15.    ОРН: 45236110 
Тип набавке: 
 Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 4300 
Уговорена без ПДВ-а:  
4200 
Уговорена са ПДВ-ом: 
5040 

Датум уговора: 
04.12.2015 
Број уговора: Х-
020-445 
Матични број: 
20789875 

Број понуда:   
1 
Критеријума:  
1 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, опште грађевински радови 
Опис: Фитнес парк 

Назив добављача: „Бивент“ доо 
Седиште: Београд,ул.Стублинска бр. 
24; Србија 

6 Интерни број набавке: 1.3.5    ОРН: 45400000 
Тип набавке: 
 Поступак: отворени поступак 
 

Процењена: 3667 
Уговорена без ПДВ-а:  
3649 
Уговорена са ПДВ-ом: 
4378 

Датум уговора: 
23.12.2015 
Број уговора: Х-
020-478 
Матични број: 
20789875 

Број понуда:   
1 
Критеријума: 1 
Јединична 
цена 
Трошкови: 

Предмет: радови, општи радови на зградама и у ниској градњи (без посебних 
спецификација ) 
Опис: Уређење месних заједница 

Назив добављача: „Бивент“ доо   
Седиште: Београд,ул.Стублинска бр. 
24; Србија 

Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 17980 
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 17745 
Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 21294 
Место и датум:  Београд, 08.01.2016     Овлашћено лице            Александар Шапић с.р. 
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
Година: 2015; Квартал: 4 

 

Редни 
број 

Врста предмета 
јавне набавке 

Укупан број закључених 
уговора 

Укупна процењена 
вредност 

  у (хиљадама 
динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора без ПДВ-а 
 (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених 

уговора са ПДВ-
ом  

(у хиљадама 
динара) 

I II III IV V VI 

1 Добра 7 1069 937 1124 

2 Услуге 0 0 0 0 

3 радови 0 0 0 0 

Укупно 7 1069 937 1124 

 
Место и датум:              Овлашћено 

лице 
Београд, 08.01.2016                       Александар 

Шапић с.р. 
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11.3. План јавних набавки   

 
 

ПЛАН НАБАВКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

ДОБРА 
Редни 
број 

(јавне) 
набавке 

Предмет (јавне) 
набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. План 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 
на основу које се 
не примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.1.1. Погонско гориво 09130000 2,083,000.00 
426411/130/0602-

0001 

1.909.000,00  
174.000,00 

(2016.г) 
Јавна набавка мале 

вредности јануар 2015 јануар 2015 Јануар 2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност  за несметан рад органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.2. Електрична енергија 09310000 5,000,000.00 
421211/130/0602-

0001 

4.166.000,00  
834.000,00 

(2016.г) отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 
фебруар 

2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.3. 
Рачунари и 
рачунарска опрема  30213000 25,000.00 

426919/ sa 
podračuna 25,000.00 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглицама са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.1.4. 

Грађевински 
материјал са услугом 
превоза за помоћ 
избеглицама  44110000 440,000.00 

426919/sa 
podračuna 440,000.00 отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглицама са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.5. 

Грађевински 
материјал са услугом 
превоза за помоћ 
интерно расељеним 
лицима 44110000 420.000,00 

426919/sa 
podračuna 420.000,00 отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ интерно расељеним лицима са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.6. 
Канцеларијски 
материјал 30190000 10.250.000,00 

426111/130/0602-
0001 10.250.000,00 

отворени поступак- 
оквирни споразум јануар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене   Актуелна тржишна вредност 
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вредности  

  

1.1.7. 
Уређаји за 
климатизацију 39717200 30,000.00 

426919/sa 
podračuna 30,000.00 

јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглим лицима са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.1.8. 
Стручна литература – 
БАЗА ПРОПИСА  22200000 90,000.00 

426311/130/0602-
0001 90,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јун 2015 јул 2015 Јул 2016 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.9. 
Стручна литература -  
Информатор  22200000 105.000,00  

426311/130/0602-
0001  

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.10. 
Стручна литература - 
Билтен судске праксе 22200000 20,000.00 

426311/130/0602-
0001 20,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.11. 
Стручна литература - 
Избор судске праксе  22200000 45,000.00 

426311/130/0602-
0001 45,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.12. 

Стручна литература - 
Саветник ЗУП за прву 
половину 2015. 
године 22200000 27,000.00  

426311/130/0602-
0001 27,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 јуни 2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.13. Израда софтвера 72212443 75.000,00 
426919/sa 
podračuna 75.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 фебруар 2015 

разлог и оправданост набавке   Доходовне активности Комесаријат за избегла и расељена лица 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.14. 
Стручна литература 
„Билтен Врховног 22200000 10.000,00 

426311/130/0602-
0001 10.000,00 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива 

јануар 
2015 

јануар 
2015 децембар 2015 
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касационог суда“ 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.15. Рачунарска опрема  30213000 2.500.000,00 
512221/130/0602-

1003 2.500.000,00 Јавна набавка мале вредности 
фебруар  
2015 

 
фебруар  
2015 

 
 
март  2015 

разлог и оправданост набавке   Побољшање рада запослених у Управи ГО 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.16. 

Стручна литература - 
Саветник ЗУП за 
другу половину 2015. 22200000 27,000.00  

426311/130/0602-
0001 27,000.00 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива јун 2015 јун 2015 децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.17. 
Материјал за хигијену 
- папирна галантерија 33700000 500,000.00 

426819/130/0602-
0001 500,000.00 Јавна набавка мале вредности 

фебруар  
2015 

 
 
фебруар  
2015 

 
 
децембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење хигијене у тоалетима 

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност склопљених уговора и извршених услуга у протекле две године 

1.1.18. 
Канцеларијске 
столице 39112000 750.000,00 

512211/130/0602-
1003 750.000,00 Јавна набавка мале вредности 

фебруар 
2015 

фебруар 
2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Замена дотрајалог намештаја у канцеларијама запослених у Управи  ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.19. 
Вулканизерска 
опрема  

42123000 
34324100 20.000,00 

426919/са 
подрачуна  20.000,00 Јавна набавка мале вредности 

јануар 
2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Доходовне активности (Комесаријат за избеглице) - избеглице 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.20. 

Брусилице, 
бушилице, инвертер 
апарат, опрема за 
варење  42600000 342.000,00 

426919/са 
подрачуна  342.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности 

јануар 
2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Доходовне активности (Комесаријат за избеглице) - избеглице 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.21. 

Стручна литература – 
Часопис „Јавне 
набавке- примена у 
пракси“ 22200000 73,000.00  

426311/130/0602-
0001 73,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 
јануар 
2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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РАДОВИ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 

Предмет 
(јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1. Пет паркови 45112711 2.400.000,00 425191 2.400.000,00 
Јавна набавка мале 

вредности новембар  2014 децембар 2014 децембар 2014 

разлог и оправданост 
набавке   Члан 12 ст.1 тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања 
процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2. 
Дечија 
игралишта 45236210 2.470.000,00 425191 2.470.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности новембар  2014 децембар 2014 децембар 2014 

разлог и оправданост 
набавке   Члан 12 ст.1 тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања 
процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2014-134; 26.11.2014. године 

                                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                               Александар Шапић, с. р. 
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Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 
33/13), доноси 

 

ПЛАН НАБАВКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

ДОБРА 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке 

Предмет (јавне) 
набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. План 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 
на основу које се 
не примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.1.1. Погонско гориво 09130000 2,083,000.00 
426411/130/0602-

0001 

1.909.000,00  
174.000,00 

(2016.г) 
Јавна набавка мале 

вредности јануар 2015 јануар 2015 јануар 2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност  за несметан рад органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.2. Електрична енергија 09310000 5,000,000.00 
421211/130/0602-

0001 

4.166.000,00  
834.000,00 

(2016.г) отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 
фебруар 

2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.3. 
Рачунари и 
рачунарска опрема  30213000 25,000.00 

426919/ sa 
podračuna 25,000.00 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглицама са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.1.4. 

Грађевински 
материјал са услугом 
превоза за помоћ 
избеглицама  44110000 440,000.00 

426919/sa 
podračuna 440,000.00 отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглицама са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.5. 

Грађевински 
материјал са услугом 
превоза за помоћ 
интерно расељеним 
лицима 44110000 420.000,00 

426919/sa 
podračuna 420.000,00 отворени поступак јануар 2015 фебруар 2015 

фебруар 
2015 
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разлог и оправданост набавке   Помоћ интерно расељеним лицима са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.6. 
Канцеларијски 
материјал 30190000 10.250.000,00 

426111/130/0602-
0001 10.250.000,00 

отворени поступак- 
оквирни споразум јануар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност 

 

  

1.1.7. 
Уређаји за 
климатизацију 39717200 30,000.00 

426919/sa 
podračuna 30,000.00 

јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглим лицима са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.1.8. 
Стручна литература 
– БАЗА ПРОПИСА  22200000 90,000.00 

426311/130/0602-
0001 90,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јун 2015 јул 2015 Јул 2016 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.9. 
Стручна литература -  
Информатор  22200000 105.000,00  

426311/130/0602-
0001  

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.10. 

Стручна литература - 
Билтен судске 
праксе 22200000 20,000.00 

426311/130/0602-
0001 20,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.11. 
Стручна литература - 
Избор судске праксе  22200000 45,000.00 

426311/130/0602-
0001 45,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.12. 

Стручна литература - 
Саветник ЗУП за 
прву половину 2015. 
године 22200000 27,000.00  

426311/130/0602-
0001 27,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 јануар 2015 јуни 2015 



390 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.13. Израда софтвера 72212443 75.000,00 
426919/sa 
podračuna 75.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 фебруар 2015 

разлог и оправданост набавке   Доходовне активности Комесаријат за избегла и расељена лица 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.14. 

Стручна литература 
„Билтен Врховног 
касационог суда“ 22200000 10.000,00 

426311/130/0602-
0001 10.000,00 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива 

јануар 
2015 

јануар 
2015 децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.15. Рачунарска опрема  30213000 2.500.000,00 
512221/130/0602-

1003 2.500.000,00 Јавна набавка мале вредности 
фебруар  
2015 

 
фебруар  
2015 

 
 
март  2015 

разлог и оправданост набавке   Побољшање рада запослених у Управи ГО 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.16. 

Стручна литература - 
Саветник ЗУП за 
другу половину 2015. 22200000 27,000.00  

426311/130/0602-
0001 27,000.00 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива јун 2015 јун 2015 децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.17. 

Материјал за 
хигијену - папирна 
галантерија 33700000 500,000.00 

426819/130/0602-
0001 500,000.00 Јавна набавка мале вредности 

фебруар  
2015 

 
 
фебруар  
2015 

 
 
децембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење хигијене у тоалетима 

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност склопљених уговора и извршених услуга у протекле две године 

1.1.18. 
Канцеларијске 
столице 39112000 750.000,00 

512211/130/0602-
1003 750.000,00 Јавна набавка мале вредности 

фебруар 
2015 

фебруар 
2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Замена дотрајалог намештаја у канцеларијама запослених у Управи  ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.19. 
Вулканизерска 
опрема  

42123000 
34324100 20.000,00 

426919/са 
подрачуна  20.000,00 Јавна набавка мале вредности 

јануар 
2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Доходовне активности (Комесаријат за избеглице) - избеглице 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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1.1.20. 

Брусилице, 
бушилице, инвертер 
апарат, опрема за 
варење  42600000 342.000,00 

426919/са 
подрачуна  342.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности 

јануар 
2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Доходовне активности (Комесаријат за избеглице) - избеглице 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.21. 

Стручна литература 
– Часопис „Јавне 
набавке- примена у 
пракси“ 22200000 73,000.00  

426311/130/0602-
0001 73,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива јануар 2015 
јануар 
2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) набавке, 
на годишњем 

нивоу 

Врста поступка 
јн, односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.1.1. 
Годишња претплата на дневне, 
недељне и месечне новине 22200000 230,000.00 

421919/110/0602-
0001 230,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност информисања руководства и запослених ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Тржишна вредност добара 

2.1.2. Промотивни предмети - мајице 18331000 50,000.00 
426129/130/0602-

0001 50,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Промотивни материјал ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Вредност склопљених уговора и извршених услуга у протекле две године 

2.1.3. 

Конзумни шећер у кесицама од 
4 грама са грбом општине и 
адресом сајта 15800000 10.000,00 

423711/110/0602-
0001 10.000,00 члан 39. став 2. 

фебруар  
2015 

 
 
фебруар  
2015 

 
 
 
децембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Промотивни материјал 

начин утврђивања процењене вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

2.1.4. Бидони са водом 41110000 200,000.00 
423911/130/0602-

0001 200,000.00 члан 39. став 2. 
фебруар  
2015 

 
фебруар  
2015 

децембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Удовољавање захтевима грађана који користе услуге општинског услужног центра ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност  
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2.1.5. Печати и штамбиљи 30192151 30.000,00 
426913/130/0602-

0001 30.000,00 члан 39. став 2. 
фебруар  
2015 

фебруар  
2015 

децембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд, Уредба о канцеларијском пословању 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.6. РФИД безконтактне картице 30237131 15,000.00 
426919/130/0602-

0001 15,000.00 члан 39. став 2. 
фебруар  
2015 

фебруар  
2015 

децембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност прецизне евиденције радног времена запослених у ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

2.1.7. 
Квалификовани ел. сертификат 
на СМАРТ картицама 30162000 15.000,00 

426919/130/0602-
0001 15.000,00 члан 39. став 2. 

фебруар. 
2015 фебруар 2015 

децембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о о централном регистру обавезног социјалног осигурања 

начин утврђивања процењене вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

2.1.8. Поклони за Дан Општине 22110000 40,000.00 
472713/110/0602-

0001 40,000.00 члан 39. став 2. март 2015 март 2015 април 2015 

разлог и оправданост набавке   Дугогодишње традиционално награђивање поводом Дана општине 

 начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.9. Цвеће, жардињере, сузе, венци 31212000 40,000.00 
426131/130/0602-

0001 40,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Уређење зграде ГО Нови Београд, полагање венаца на споменике, сахране 

начин утврђивања процењене вредности 

  

Актуелна тржишна вредност 

  

 

2.1.10. Репрезентација  15900000 150,000.00 
423711/110/0602-

0001 150,000.00 члан 39. став 2. фебруар 2015 фебруар 2015 
децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Правилник о репрезентацији 

начин утврђивања процењене вредности   Вредност склопљених уговора у претходне две године 

2.1.11. Заставе  35821000 30,000.00 
426911/130/0602-

0001 30,000.00 члан 39. став 2. фебруар 2015 фебруар 2015 
фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне РС, Одлука о употреби грба и заставе ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Вредност склопљених уговора и извршених услуга у протекле две године 

2.1.12. Потрошни материјал за зграду 31700000 300,000.00 
425119/130/0602-

1002 300,000.00 члан 39. став 2. фебруар 2015 фебруар 2015 
децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Текуће одржавање зграде Градске општине Нови Београд и просторија МЗ 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.13. Кључеви 44522000 5,000.00 
426911/130/0602-

0001 5,000.00 чл 39. став 2 март 2015 март 2015 март 2015 

разлог и оправданост набавке   Текуће одржавање зграде Градске општине Нови Београд и просторија МЗ 
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начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.14. Антипаник светиљке 31500000 25,000.00 
426911/130/0602-

0001 25,000.00 члан 39. став 2. фебруар 2015 фебруар 2015 март 2015 

разлог и оправданост набавке   Текуће одржавање зграде Градске општине Нови Београд и просторија МЗ 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.15. Аутомобилске гуме 34351100 100,000.00 
426491/130/0602-

0001 100,000.00 члан 39. став 2. март 2015 март 2015 март 2015 

разлог и оправданост набавке   У складу са Законом о безбедности у саобраћају 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.16. 

Ваучери за добитнике награда у 
оквиру акције „За зеленији 
Београд“ 18530000 80,000.00 

472721/820/1201-
1001 80,000.00 члан 39. став 2. април 2015 април 2015 април 2015 

разлог и оправданост набавке   

Реализација акције „За зеленији Београд“, у оквиру које ће бити додељене награде за најлепши балкон, прилаз згради, најлепшу 
зелену површину испред пословног објекта, најлепше уређено школско двориште, као и најлепше уређено двориште 

предшколске установе 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.17. Даљинометар  38300000 13.000,00 
426913/130/0602-

0001  13,000.00 члан 39. став. 2. фебруар 2015 фебруар 2015 
фебруар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада комуналних и грађевинских инспектора на терену 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.18. 

Потрошни 
материјал за 
одржавање 
возила 34900000 17.000,00 

426491/130/0602-
0001  17.000,00 члан 39. став. 2. март  2015 март  2015 март  2015 

разлог и оправданост набавке  Одржавање службених возила  

начин утврђивања процењене вредности  Актуелна тржишна вредност 

2.1.19. Кетеринг  15860000 399,000.00 
423621/110/0602-
0001 /0602-1001 399,000.00 члан 39. став 2. март 2015 март 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Чл. 7. и 8. Статута градске општине 

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност склопљених уговора и извршених услуга у протекле две године 

2.1.20. Компресор  42920000 42.000,00 
426919/са 

подрачуна  42.000,00 
Јавна набавка 

мале вредности јануар 2015 јануар 2015 
фебруар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Доходовне активности (Комесаријат за избеглице) - избеглице 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 
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УСЛУГЕ 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке 

Предмет (јавне) 
набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за (јавну) 

набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. План 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 
на основу које се 
не примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.2.1. 

Уклањање 
бесправно 
подигнутих 
објеката 45111100 830,000.00 

423911/620/0602-
0007 830,000.00 

Отворени поступак- 
оквирни споразум јануар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност поступања по извршним решењима Одељења за инспекцијске послове 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.2. 

Чишћење и 
одржавање 
објеката 90919200 2.990.000,00 

421325/130/0602-
0001 

2.490.000,00 
500.000,00 

(2016.г) 
Јавна набавка мале 

вредности јануар 2015 фебруар 2015 
фебруар 
2016 

разлог и оправданост набавке   Одржавање хигијене у згради ГО Нови Београд и просторијама МЗ 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.3. 
Осигурање 
запослених  66510000 200,000.00 

421521 
0602-0001 200,000.00 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 јануар 2016 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. став 1. тачка 20. Статута ГО Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.2.4. Превоз ученика  60100000 760,000.00 
472718/912/2002-

1003 760,000.00 
Јавна набавка мале 

вредности јануар 2015 јануар 2015 јуни 2015 

разлог и оправданост набавке   Члан 12, став 1. тачка 13. Статута  ГО Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност закључених уговора у претходне две године 

1.2.5. 
Осигурања 
имовине и возила 66510000 

350,000.00 
(200.000,00) 
(150.000,00) 

421519 
482131/130/ 

0602-0001 

350,000.00 
(200.000,00) 
(150.000,00) 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 јануар 2016 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. став 1. тачка 20. Статута ГО Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.6. Превоз ученика   60100000  1,520,000.00 
472718/912/2002-

1003 

760,000.00 у 
2015. години 
760,000.00 у 
2016. години 

Јавна набавка мале 
вредности август 2015 август 2015 јуни 2016 

разлог и оправданост набавке   Члан 12, став 1. тачка 13. Статута  ГО Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност закључених уговора у претходне две године 

1.2.7. 
Сервисирање 
клима уређаја 50730000 200,000.00 

425224/130/0602-
1003 200,000.00 

Отворени поступак- 
оквирни споразум март 2015 март 2015 

децембар 
2015 
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разлог и оправданост набавке   Обезбеђење оптималних услова за рад запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.8. 
Сервисирање 
копир апарата 50313100 200,000.00 

425224/130/0602-
1003 200,000.00 

Отворени поступак- 
оквирни споразум фебруар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.9. 
Сервисирање 
лифта 50750000 150,000.00 

425191/130/0602-
1002 150,000.00 

Отворени поступак- 
оквирни споразум фебруар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.10. 
Сервисирање 
штампача 50312000 150,000.00 

425222/130/0602-
1003 150,000.00 

Отворени поступак- 
оквирни споразум фебруар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.11. 

Сервисирање 
рампи, гаражних и 
улазних врата 50710000 150,000.00 

425191/130/0602-
1002 150,000.00 

Отворени поступак- 
оквирни споразум фебруар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.12. 
Физичко техничко 
обезбеђење 79710000 2,990,000.00 

421323/130/0602-
0001 

2.490.000,00 
500.000,00 

(2016.г) 
Јавна набавка мале 

вредности фебруар 2015 фебруар 2015 
фебруар 
2016 

разлог и оправданост набавке   Заштита безбедности имовине и лица у згради ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност 

 

 

 

1.2.13. 
Услуге фиксне 
телефоније 64210000 2,080,000.00 

421411/130/0602-
0001 2,080,000.00 отворени поступак јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.2.14. 
Изнајмљивање 
тоалета 45215500 880.000,00 421624/130/0602-0001 880.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. тач. 12 Статута ГО Нови Београд- заштита животне средине на територији ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност  извршених услуга у претходних 12 месеци и испитивање тржишта 
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1.2.15. 

Израда геодетског 
снимка и пројекта 
изведеног објекта 71250000 450.000,00 

423599/130/0602-
0001 450.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 

фебруар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Поступање по налогу у поступку легализације објекта 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.16. 
Мобилна 
телефонија 64212000 2,000,000.00 

421414/130/0602-
0001 

1.500.000,00 
500.000,00 

(2016.г) Отворени поступак фебруар 2015 април 2015 април 2016 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.17. Сервисирање рачунара  50320000 200.000,00 
425222/130/0602-

1003 200.000,00 
Отворени поступак- 
оквирни споразум јануар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Управе  Градске општине  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.18. 

Одржавање 
апликативног 
софтвера 48400000 833.000,00 

515111/130/0602-
1003 833.000,00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива фебруар 2015 март 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад  органа Управе Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.19. 
Одржавање 
службених возила 50100000 500,000.00 

425211/130/0602-
1003 500,000.00 

Отворени поступак- 
оквирни споразум јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке 

Предмет 
(јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 

на основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.2.1. Интернет  72410000 399,000.00 
421412/130/0602-

0001 
365,750.00 

33.250,00 (у 2016.г)      члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 јануар 2016 

разлог и оправданост 
набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања 
процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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2.2.2. 

Услуге 
оглашавања у 
дневном листу 79341000 200,000.00 

423432/130/0602-
0001 200,000.00      члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Заснивање радног односа и закључивање уговора о поврененим и привременим пословима  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.3. Поштанске услуге  64110000 1.165.000.00 
421421/130/0602-

0001 1,165,000.00 члан 7.1.1. јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о управном поступку  

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност; обим извршених услуга у претходних годину дана   

2.2.4. Услуге коричења 79971200 30,000.00 
423911/110/0602-

0004 30,000.00 члан 39. став 2. март 2015 март 2015 април 2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Општинског правобранилаштва Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност склопљених уговора и извршених услуга у протекле две године 

2.2.5. 
Вулканизерске 
услуге 50116500 100,000.00 

425219/130/0602-
1003 100,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Ванредне поправке пнеуматика на службеним возилима Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.6. 
Прање службених 
возила  50112300 50,000.00 

425219/130/0602-
1003 50,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Одржавање чистоће службених возила Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.7. Хотелске услуге 55100000 40,000.00 
423621/110/0602-

0001 40,000.00 члан 39. став 2. април 2015 април 2015 
децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Смештај гостију Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.8. 
Технички преглед 
возила 71632000 20,000.00 

482131/130/0602-
0001 20,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Обавезна годишња регистрација службених возила 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.9. 
Технички преглед 
мини буса 71632000 10,000.00 

482131/130/0602-
0001 10,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Обавезна годишња регистрација службеног возила 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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2.2.10. 

Услуга из области 
безбедности и 
здравља на раду 85000000 240,000.00 

423599/130/0602-
0001 240,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Обавеза у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и анексом посебног колективног уговора за државне органе 

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност  извршених услуга у претходних 6 месеци 

2.2.11. 

Одржавање 
софтвера за 
сервисни центар 72511000 350,000.00 

425222/130/0602-
1003 350,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад  органа Управе Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.12. 
Услуге омладинске 
задруге 79600000 150,000.00 

423911/130/0602-
0001 150,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.13. 

Услуге 
оглашавања у 
Службеном листу 
Града Београда 79341000 80,000.00 

423439/110/0602-
0001 80,000.00 члан 7.1.1. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Законска обавеза 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

2.2.14. Даљинско грејање 65000000 8,300,000.00 
421225/130/0602-

0001 8,300,000.00 члан 7.1.1. јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

2.2.15. 
Водовод и 
канализација 65000000 290,000.00 

421311/130/0602-
0001 290,000.00 члан 7.1.1. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад  Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

2.2.16. 

Услуге Градске 
чистоће - одвоз 
отпада 65000000 400,000.00 

421324/130/0602-
0001 400,000.00 члан 7.1.1. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад  Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

2.2.17. 

Одржавање 
Програмског 
пакета у Одељењу 
за буџет и 72200000 350,000.00 

423211/130/0602-
0001 350,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 
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финансије 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад  органа Управе Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

 

Актуелна тржишна вредност 

 

  

  

2.2.18. 

Одржавање 
програмског 
пакета - 
евиденција 
избеглица и 
прогнаних лица 48900000 100,000.00 

423211/130/0602-
0001 100,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад органа Управе Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.19. 

Баждарење 
тахографа - 
ванредни сервис 
мини буса  "Iveco 
Daily 50 C" 50433000 12,000.00 

425219/130/0602-
0001 12,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о безбедности саобраћаја на путевима  

начин утврђивања процењене 
вредности 

 

Актуелна тржишна вредност 

 

  

2.2.20. Услуге фотографа 79961000 200,000.00 
423911/110/0602-

0001 200,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.21. 
Дезинсекција и 
дератизација 90923000 50,000.00 

421321/130/0602-
0001 50,000.00 члан 39. став 2. септ 2015 септ 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Превентивно и систематско одржавање простора зграде  

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Вредност закључених уговора у претходне две године   

2.2.22. 

Стаклорезачке 
услуге и 
урамљивање 45441000 150,000.00 

425119/130/0602-
1002 150,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Отклањање настале штете на згради Градске општине Нови Београд и месних заједница 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.23. 

Контрола и сервис 
апарата и 
хидраната и 
противпожарног 45343100 150,000.00 

425281/130/0602-
1003 150,000.00 члан 39. став 2. март 2015 март 2015 март 2015 
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система у згради 
општине и МЗ 

разлог и оправданост набавке   Закон о заштити од пожара 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.24. 
Услуге 
пројектовања 71222000 399,000.00 

423599/130/0602-
0001 399,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност рада Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.25. 
Сертификација 
стандарда ИСО 72330000 100,000.00 

423599/130/0602-
0001 100,000.00 члан 39. став 2. октобар 2015 октобар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Унапређење рада органа ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.26. 

Услуге припреме 
за  
сертификациону 
проверу стандарда 
ИСО 72330000 220,000.00 

423599/130/0602-
0001 220,000.00 члан 39. став 2. фебруар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходне припремне радње на ажурирању документације система квалитета 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.27. 

Стручно 
усавршавање 
запослених 80500000 399.000,00 

423311/130 
/0602-0001  399.000,00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.28. 
Здравствене 
услуге 85100000 32.000,00 

424351/110/0602-
0001 32.000,00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност обезбеђења учесника и посетилаца манифестација које организује ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.29. 
Израда прес 
клипинга 79416000 165.000,00 

 
423449/830/0602-

0001 165.000,00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 
децембар 

2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност информисања о раду ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.30. 
Хостинг и 
одржавање сајта  72000000 165.000,00 

421412/130/0602-
0001 165.000,00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Несметан рад органа Градске општине Нови Београд 
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начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.31. 
Услуга штампе 
материјала 79810000 12,000.00 

423419/130/0602-
0001 12,000.00 члан 39. став 2. фебруар 2015 фебруар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност за рад Одељења за инспекцијске послове и Општинског правобранилаштва 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.32. 

Одржавање 
електро 
инсталација 50711000 150,000.00 

425119/130/0602-
1002 150,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног и безбедног рада органа Градске општине Нови Београд и МЗ 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.33. 

Одржавање 
телефонске 
централе 50334100 350,000.00 

425223/130/0602-
1003 350,000.00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада органа Градске општине Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.34. 
Услуге лекарског 
прегледа возача 85100000 18.000,00 

424351/110/0602-
0001 18.000,00      члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Обавеза у складу са Законом о безбедности саобраћаја  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.35. 
Преглед мерила- 
ваге 50411000 4.500,00 

425224/130/0602-
1003 4.500,00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 јануар 2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о метрологији  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.36. 
Одржавање 
агрегата 50712000 18.000,00 

425224/130/0602-
1003 18.000,00 члан 39. став 2. јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о метрологији  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.37. 
Продукција ТВ 
програма 92221000 528.000,00 

421919/130/0602-
0001 528.000,00 

члан 7. став 1. тачка 
10 јануар 2015 јануар 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност информисања грађана о раду ГО Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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РАДОВИ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 

Предмет 
(јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. План 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.3.1. Пет паркови 45112711 2.500.000,00 
425191/620/0602-

0001 2.500.000,00 Отворени поступак Април 2015 Мај 2015 Јун 2015 

разлог и оправданост набавке   Члан 12 ст.1 тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.3.2. 
Дечија 
игралишта 45236210 5.833.000,00 

425191/620/0602-
0001 5.833.000,00 Отворени поступак Април 2015 Мај 2015 Јун 2015 

разлог и оправданост набавке   Члан 12 ст.1 тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.3.3 
Уређење 
шалтер сале 45400000 2.500.000,00 

511321/130/0602-
1002 2.500.000,00 Отворени поступак фебруар 2015 март 2015 април 2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђивање услова за несметан рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.3.4 
Фитнес 
паркови 45236110 6.666.000,00 

425191/620/0602-
0001 6.666.000,00 Отворени поступак април 2015 мај 2015 јун 2015 

разлог и оправданост набавке  Члан 12 ст.1 тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности  Актуелна тржишна вредност 

1.3.5. 

Уређење 
месних 
заједница 45400000 3.333.000,00 

494251/160/0602-
0002 3.333.000,00 Отворени поступак Април 2015 Мај 2015 Јун 2015 

разлог и оправданост набавке  Обезбеђивање услова за несметан рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности  Актуелна тржишна вредност 

1.3.6 

Радови на 
одржавању 
школа 45400000 5.000.000,00 

463111/912/2002-
1002 5.000.000,00 Отворени поступак Април 2015 Мај 2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке  Члан 12 ст.1 тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности  Актуелна тржишна вредност 
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 

Број: X-020-1/2015-4; 06.01.2015. године 
 

Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и члана 40. Статута градске 
општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и 
бр. 33/13), доноси 

 

ИЗМЕНУ ПЛАНА НАБАВКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 
1. у делу Плана – „Услуге“ под редним бројем 1.2.16. „Мобилна телефонија“ износ 
планираних средстава за јавну набавку мења и уместо 2.000.000,00 динара уписује 
6.000.000,00 динара (1.500.000,00 динара за 2015. годину, 2.000.000,00 динара за 
2016. годину, 2.000.000,00 динара за  2017. годину и  500.000,00 динара за  2018. 
годину), а оквирни датум извршења уговора мења се и гласи „март 2018“ 
 
2. у делу Плана – Набавке на које се Закон не примењује- „Услуге“ код набавке под 
редним бројем 2.2.17 „Одржавање Програмског пакета у Одељењу за буџет и 
финансије“ износ процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних 
средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења и уместо 350.000,00 динара уписује 
395.000,00 динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са 
ПДВ-ом мења се и уместо 420.000,00 динара уписује 474.000,00 динара. 

 
II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 

Број: X-020-1/2015-8; 03.02.2015. године 
 
 
 

                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                                     
Александар Шапић, с. р. 
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Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и члана 40. Статута градске 
општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и 
бр. 33/13), доноси 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 
1. у делу Плана – „Радови“: 

- код набавке под редним бројем 1.3.3 „Уређење шалтер сале“ износ процењене 
вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану 
без ПДВ-а мења се и уместо 2.500.000,00 динара уписује 3.358.100,00 динара, односно 
износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 
3.000,000,00 динара уписује 4.029.720,00 динара; 

- код набавке под редним бројем 1.3.4 „Фитнес паркови“ износ процењене 
вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану 
без ПДВ-а мења се и уместо 6.666.000,00 динара уписује 2.900.000,00 динара, односно 
износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 
7.999,200,00 динара уписује 3.480.000,00 динара; 

- код набавке под редним бројем 1.3.5 „Уређење месних заједница“ износ 
процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у 
финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 3.333.000,00 динара уписује 
4.000.000,00 динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са 
ПДВ-ом мења се и уместо 3.999,600,00 динара уписује 4.800.000,00 динара 
 
2. у делу Плана – „Услуге“: 

- код набавке под редним бројем 1.2.5 „Осигурање имовине и возила“ износ 
процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у 
финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 350.000,00 динара уписује 550.000,00 
динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења 
се и уместо 420.000,00 динара уписује 577.500,00 динара (осигурање имовине 
300.000,00 без ПДВ- 315.000,00 са ПДВ; осигурање возила 250.000,00 без ПДВ- 
262.500,00 са ПДВ); 

- код набавке под редним бројем 1.2.15 „Израда геодетског снимка и пројекта 
изведеног објекта“ износ процењене вредности набавке на годишњем нивоу и 
планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 450.000,00 
динара уписује 37.000,00 динара, односно износ планираних средстава у финансијском 
плану са ПДВ-ом мења се и уместо 540.000,00 динара уписује 44.400,00 динара. 
 
3. у делу Плана – „Добра“: 

- код набавке под редним бројем 1.1.15 „Рачунарска опрема“ износ процењене 
вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану 
без ПДВ-а мења се и уместо 2.500.000,00 динара уписује 150.000,00 динара, односно 
износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 
3.000.000,00 динара уписује 180.000,00 динара;  
 
4. у делу Плана – Набавке на које се Закон не примењује- „Услуге“ 

- код набавке под редним бројем 2.2.18 „Одржавање Програмског пакета- евиденција 
избеглица и прогнаних лица“ као „Врста поступка јн, односно одредба на основу које се 
не примењује ЗЈН“ уместо уписаног „члан 39. став 2“ уписује се „Преговарачки поступак 
без објављивања позива“; 
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- код набавке под редним бројем 2.2.24 „Услуге пројектовања“ као „Врста поступка јн, 
односно одредба на основу које се не примењује ЗЈН“ уместо уписаног „члан 39. став 2“ 
уписује се „Јавна набавка мале вредности“; 
- код набавке под редним бројем 2.2.27 „Стручно усавршавање запослених“ износ 
процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у 
финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 399.000,00 динара уписује 279.000,00 
динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења 
се и уместо 478.800,00 динара уписује 334.800,00 динара. 

 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се: 
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ДОБРА 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

1.1.22. 

Рачунари и 
рачунарска 
опрема  30213000 2.350.000,00 

512221/130 
0602-1003 2.500.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности април  2015 мај 2015 мај 2015 

разлог и оправданост набавке   Побољшање рада запослених у Управи ГО 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.23. 

Дидактички 
материјал за 
саобраћај  37500000 1.333.000,00 

426611/915 
0701-1001 1.333.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности март  2015 април  2015 април 2015 

разлог и оправданост набавке   Пројекат „Безбедност у саобраћају“- уговор са Градским секретаријатом за саобраћај 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 

Предмет 
(јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена вредност 
(јавне) набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

2.1.21. Фотоапарат 38651000 50.000,00 
512242/130 
0602-1003 50.000,00 члан 39. став 2. март  2015 март 2015 април 2015 

разлог и оправданост набавке   Унапређење рада Службе за информисање  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

УСЛУГЕ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.2.20. 

Израда геодетског 
снимка и пројекта 
изведеног објекта 71250000 413.000,00 

423599/130/0602-
0001 450.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности јануар 2015 јануар 2015 фебруар 2015 
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разлог и оправданост набавке  Допуна поднетих захтева за легализацију 

на начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.21. 
Текуће одржавање 
зграде 50700000 700.000,00 

425119/130 
0602-1002 2.990.000,00 

Отворени поступак/ 
оквирни споразум март 2015 април 2015 мај 2015 

разлог и оправданост набавке  Неопходност отклањања  кварова и одржавање у исправном стању инсталација и зграде ГО Нови Београд 

на начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 
на основу које се 
не примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.2.38. Такси превоз 60120000 200.000,00 
422392/130 
0602-1004 399.000,00 члан 39. став 2. март  2015 март 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Превоз матичара на венчања ван службених просторија 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.39. 
Услуге оглашавања у 
дневном листу 79341000 199,000.00 

423432/130/0602-
0001 399,000.00    члан 39. став 2 април 2015 април 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Заснивање радног односа и закључивање уговора о поврененим и привременим пословима  

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.40. 
Стаклорезачке услуге и 
урамљивање 45441000 133,000.00 

425119/130/0602-
1002 399,000.00 члан 39. став 2. април 2015 април 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Отклањање настале штете на згради Градске општине Нови Београд и месних заједница 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.41. Услуге електроничара  50711000 165.000,00 
425117/130 
0602-1002 165.000,00 члан 39. став 2. март 2015 март 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.42. 

Стручна обука за 
добијање лиценце за 
извршавање послова 
ванредних ситуација 80500000 30.000,00 

423311/130 
/0602-0001  399.000,00 члан 39. став 2. март 2015 март 2015 април 2015 

разлог и оправданост набавке   чл. 49а Закона о ванредним ситуацијама   

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.43. 
Стручна обука за људске 
ресурсе 80500000 20.000,00 

423311/130 
/0602-0001  399.000,00 члан 39. став 2. март 2015 март 2015 април 2015 

разлог и оправданост набавке   Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд 
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начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.44. 

Стручна обука за 
полагање испита за 
стицање сертификата за 
службеника за јавне 
набавке 80500000 40.000,00 

423311/130 
/0602-0001  399.000,00 члан 39. став 2. април 2015 април 2015 мај 2015 

разлог и оправданост набавке   члан 134 Закона о јавним набавкама  

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.45. 

Стручна обука за рад у 
апликативном софтверу 
УЈН 80500000 30.000,00 

423311/130 
/0602-0001  399.000,00 члан 39. став 2. април 2015 април 2015 мај 2015 

разлог и оправданост набавке   Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.46. 
Надзор над извођењем 
радова 71520000 125.000,00 

423599/130 
0602-0001 399.000,00 члан 39. став 2. април 2015 април 2015 јун 2015 

разлог и оправданост набавке   Стручно праћење извођења уговорених радова  

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.47. 
Пројекат Безбедност у 
саобраћају 79951000 375.000,00 

423311/130 
0602-0001 375.000,00 члан 39. став 2. април 2015 април 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Уговор закључен са Градским секретаријатом за саобраћај 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.48. Сервисирање пројектора 50344200 8.000,00 
425223/130 
0602-1003 8.000,00 члан 39. став 2. април 2015 април 2015 

децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

РАДОВИ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 

Предмет 
(јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. План 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

1.3.7. 
Фитнес 
паркови 45236110 

 
3.766.000,00 

425191/620/0602-
0001 6.666.000,00 Отворени поступак април 2015 мај 2015 јун 2015 

разлог и оправданост 
набавке  Члан 12 ст.1. тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања 
процењене вредности  Актуелна тржишна вредност 
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II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 

Број: X-020-1/2015-30; 18.3.2015. године 
 

                                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К 
 

                                                                                                            Александар Шапић, с. р. 
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Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15) и члана 40. Статута 
градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен 
текст и бр. 33/13), доноси 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 

1. у делу Плана – „Радови“: 
- код набавке под редним бројем 1.3.5 „Уређење месних заједница“ износ 

процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у 
финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 4.000.000,00 динара уписује 
3.666.666,00 динара. 

- код набавке под редним бројем 1.3.6 „Радови на уређењу школа“ износ 
процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у 
финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 5.000.000,00 динара уписује 
3.500.000,00 динара односно износ планираних средстава у финансијском плану са 
ПДВ-ом мења се и уместо 6.000.000,00 динара уписује 4.200.000,00 динара. 
 
2. у делу Плана – „Добра“: 

- код набавке под редним бројем 1.1.17 „Материјал за хигијену- папирна 
галантерија“ износ процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних 
средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 500.000,00 динара 
уписује 540.000,00 динара, односно износ планираних средстава у финансијском 
плану са ПДВ-ом мења се и уместо 600.000,00 динара уписује 648.000,00 динара 

- код набавке под редним бројем 1.1.22 „Рачунарска опрема“ износ процењене 
вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском 
плану без ПДВ-а мења се и уместо 2.350.000,00 динара уписује 2.400.000,00 динара, 
односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и 
уместо 2.820.000,00 динара уписује 2.880.000,00 динара. 

 
3. у делу Плана – Набавке на које се Закон не примењује- „Услуге“: 

- код набавке под редним бројем 2.2.21 „Дезинсекција и дератизација“ износ 
процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у 
финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 50.000,00 динара уписује 70.000,00 
динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења 
се и уместо 60.000,00 динара уписује 84.000,00 динара. 

 
 

- код набавке под редним бројем 2.2.27 „Стручно усавршавање запослених“ износ 
процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у 
финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 279.000,00 динара уписује 
243.000,00 динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са 
ПДВ-ом мења се и уместо 334.800,00 динара уписује 291.600,00 динара.  
- код набавке под редним бројем 2.2.46 „Надзор над извођењем радова“ као „Врста 
поступка јн, односно одредба на основу које се не примењује ЗЈН“ уместо уписаног 
„члан 39. став 2“ уписује се „Јавна набавка мале вредности“. 
 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се: 
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РАДОВИ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.3.8 

Радови на 
одржавању 
школа 45400000 1.500.000,00 

463111/912/2002-
1002 5.000.000,00 Отворени поступак Април 2015 Мај 2015 

Децембар 
2015 

разлог и оправданост набавке  Члан 12 ст.1 тач. 15 Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности  Актуелна тржишна вредност 

 
 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 
на основу које се 
не примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.1.22. 

Квалификовани 
електронски 
сертификат  
на СМАРТ картици 
и читач 30162000 30.000,00 

426919/130/ 
0602-0001  30.000,00 члан 39. став 2. април  2015 април  2015 

април  
2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност за рад обрађивача у оквиру Е управе у ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.23. 
Тахо листићи 
125/24 34000000 800,00 

426491/130/ 
0602-0001  800,00 члан 39. став 2. април  2015 април  2015 

април  
2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о безбедности у саобраћају 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка 
јн, односно 
одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 
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2.2.49. 

Стручна обука на 
имплементацији 
извршних верзија 
програмских пакета  80500000 30.000,00 

423311/130 
/0602-0001  399.000,00 

члан 39. став 
2. април 2015 април 2015 мај 2015 

разлог и оправданост набавке   
Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд-  

обука запослених у Одељењу за буџет и финансије 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 
 
 

II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-41; 30.3.2015. године 

 
 
 

                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                 Александар Шапић, с. р. 
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Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12 и 14/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст 
и бр. 33/13), доноси 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 
у делу Плана – „Услуге“: 

- код набавке под редним бројем 1.2.20 „Израда геодетског снимка и пројекта изведеног објекта“ износ процењене 
вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 413.000,00 
динара уписује 25.000,00 динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 
495.000,00 динара уписује 30.000,00 динара. 
 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се: 
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УСЛУГЕ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.2.22. 

Израда геодетског 
снимка и пројекта 
изведеног објекта 71250000 388.000,00 

423599/130/0602-
0001 413.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности мај  2015 мај  2015 јун  2015 

разлог и оправданост набавке  Допуна поднетих захтева за легализацију 

на начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 

Предмет 
(јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена вредност 
(јавне) набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

2.1.24. 
Рекламне 
табле 22462000 20.000,00 

426919/130 
0602-0001 20.000,00 члан 39. став 2. мај  2015 мај  2015 јун 2015 

разлог и оправданост 
набавке   Информисање грађана Новог Београда о активностима Општинског руководства  

начин утврђивања 
процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

2.2.50. 

Поправка 
телевизора у 
шалтер Сали 50341000 9.000,00 

425224/130 
0602-1003 9.000,00 члан 39. став 2. мај  2015 мај 2015 јун 2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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III У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-48; 05.05.2015. године 

 
 

                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                 Александар Шапић, с. р. 

 
 
 

 
 

Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12 и 14/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и 
бр. 33/13), доноси 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 
1. у делу Плана – „Услуге“: 
 

-  код набавке под редним бројем 1.2.22 „Израда геодетског снимка и пројекта изведеног објекта“ износ процењене 
вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 388,000 
динара уписује 65.000,00 динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 
465.600,00 динара, уписује 78.000,00 динара. 

 
2. у делу Плана – „набавке на које се Закон не примењује - Услуге“ : 
 

- код набавке под редним бројем 2.2.30 „Хостинг и одржавање сајта“ износ процењене вредности набавке на годишњем 
нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 165.000,00 динара уписује 399.000,00 динара, 
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односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 198.000,00 динара, уписује 478.800,00 
динара. 
 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се: 
 

УСЛУГЕ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.2.23 

Израда геодетског 
снимка и пројекта 
изведеног објекта 71250000 323.000,00 

423599/130/0602-
0001 413.000,00 

Јавна набавка мале 
вредности мај  2015 мај  2015 јун  2015 

разлог и оправданост набавке  Допуна поднетих захтева за легализацију 

на начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.1.25 
Сет-топ бокс 
тјунер 32320000 10.000,00 

512241/130 
0602-1003 10.000,00 члан 39. став 2. мај  2015 мај  2015 јун 2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.26 

Књиге у оквиру 
пројекта 
„читалачка 
значка“ 22100000 75.000,00 

472719/912 
2002-1006 75.000,00 члан 39. став 2. мај  2015 мај  2015 јун 2015 

разлог и оправданост набавке   Чл.12. став 1. тачка 14. Статута Градске општине  Нови Београд  („Службени лист града Београда бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 33/13“) 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 

на основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.2.51 

Услуга штампе материјала, 
похвалница  у оквиру 
пројекта“читалачка значка“ 79810000 12.800,00 

472719/912 
2002-1006 12.800,00 члан 39. став 2. мај  2015 мај  2015 јун 2015 

разлог и оправданост набавке   
Чл.12. став 1. тачка 14. Статута Градске општине  Нови Београд  („Службени лист града Београда бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 

33/13“) 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

 
III У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-52; 19.05.2015. године 

 
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                              Александар Шапић, с. р. 
 
 
 

 
Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 

14/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 33/13), 
доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се : 
1. у делу Плана – „набавке на које се Закон не примењује - добра“  
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- код набавке под редним бројем 2.1.5 „Печати и штамбиљи“ износ процењене вредности набавке на годишњем нивоу и 
планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 30.000,00 динара уписује 3.000,00 динара, односно износ 
планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 36.000,00 динара, уписује 3.600,00 динара. 

 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се: 

УСЛУГЕ 

Редни број 
(јавне) 

набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) 
набавку 

Aпр. у 
буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста 
поступка јн, 

односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.2.24 
Уклањање бесправно 
подигнутих објеката 45111100 1.330.000,00 

423911/160/
0602-0001 2.160.000,00 Рестриктивни  јун 2015 јул 2015 август 2015 

разлог и оправданост набавке  Неопходност поступања по извршним решењима Одељења за инспекцијске послове 

на начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

ДОБРА  

Редни број 
(јавне) 

набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планирани

х 
средстава 
за (јавну) 
набавку 

Aпр. у 
буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста 
поступка јн, 

односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

1.1.24 Рачунари  30213000 110.000,00 
512221/130/
0602-1003 2.510.000,00 

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности јун  2015 јун  2015 јул 2015 

разлог и оправданост набавке   Побољшање рада запослених у Г.О. Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 
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ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планирани

х 
средстава 
за (јавну) 
набавку 

Aпр. у 
буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста 
поступка јн, 

односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

2.1.27 
Претплата на недељне 
новине 22200000 4.500,00 

421919/110/
0602-0001 234,500.00 члан 39. став 2. јун  2015 јун  2015 децембар  2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност информисања руководства и запослених Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

 
 

 
 
 
II У 

ост

ало

м 

дел

у 

План набавки остаје неизмењен. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-66; 03.06.2015. године 

 
                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                  Александар Шапић, с. р. 
 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планирани

х 
средстава 
за (јавну) 
набавку 

Aпр. у 
буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста 
поступка јн, 

односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

2.1.28 Печати и штамбиљи 30192151 27.000,00 
426913/130/
0602-0001 30.000,00 члан 39. став 2. јун  2015 јун  2015 јун 2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд, Уредба о канцеларијском пословању 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 
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Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 
14/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 33/13), 
доноси 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се : 
2. у делу Плана – „ Јавне набавке – радови “  

- набавка под редним бројем 1.3.1 „Пет паркови“ брише се јер се неће спроводити у 2015 години. 
- набавка под редним бројем 1.3.2 „дечија игралишта“ брише се, због промене предмета набавке и износа планираних 

средстава у финансијском плану ГО Нови Београд. 
- набавка под редним бројем 1.3.6 „Радови на одржавању школа“ брише се јер се средства планирана за спровођење поступка 

јавне набавке преусмеравају на директног корисника финансијских средстава, који ће спровести поступак јавне набавке. 
- код набавке под редним бројем 1.3.7 „фитнес паркови“ износ процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних 

средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 3.766.000,00 динара, уписује 2.450.000,00 динара односно износ 
планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 4.519.200,00 динара уписује 2.940.000,00 динара 

 

II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се 

ДОБРА  

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) 
набавку 

Aпр. у буџету, 
фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста поступка 
јн, односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.1.25 

Грађевински материјал 
са услугом превоза за 
помоћ избеглицама 44110000 3.300.000,00 

426919/090/0901-
1001 3.740.000,00 

Отворени 
поступак јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглицама са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.26 

Грађевински материјал 
са услугом превоза за 
помоћ интерно 
расељеним лицима 44110000 5.500.000,00 

426919/090/0901-
1001 5.920.000,00 

Отворени 
поступак јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ интерно расељеним лицима са територије Градске општине Нови Београд 
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начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.27 
Канцеларијски 
намештај 39112000 1.540.000,00 

512211/130/0602-
1003 1.540.000,00 

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених у општинском сервисном центру 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.28 

Телевизијски  
монитори и остала 
опрема 32320000 1.500.000,00 

512241/130/0602-
1003 1.500.000,00 

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 
 

РАДОВИ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) 
набавку 

Aпр. у буџету, 
фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста поступка 
јн, односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.3.9 Уређење шалтер сале 45400000 1.500.000,00 
511321/130/0602-

1002 3.358.100,00 
Отворени 
поступак јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.3.10 
Дечије игралиште и 
фитнес парк 

45236210 
45236110 9.990.000,00 

425191/620/0602-
0001 17.316.000,00 

Отворени 
поступак јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. став 1. тачка 15. Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.3.11 Фитнес паркови 
 

45236110 1.900.000,00 
425191/620/0602-
0001 17.316.000,00 

Отворени 
поступак јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. став 1. тачка 15. Статута ГО Нови Београд 
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начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 
 

1.3.12 
Грађевински радови на 
уређењу анекса зграде  45260000 6.000.000,00 

511321/130/0602-
1002 6.000.000,00 

Отворени 
поступак јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.3.13 

Грађевински радови на 
уређењу сервер 
канцеларије  45400000 2.000.000,00 

511321/130/0602-
1002 2.000.000,00 

Отворени 
поступак јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планирани

х 
средстава 
за (јавну) 
набавку 

Aпр. у 
буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста 
поступка јн, 

односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

2.1.29 

Остали материјал за 
посебне намене-
квалификовани 
електронски сертификат 
на USB токену 30237131 10.000,00 

426919/130/
0602-0001 10.000,00 члан 39. став 2. јул  2015 јул  2015 јул  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених  

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.30 
Табле полиетилена 
 са гликолом 30237131 3.000,00 

426919/130/
0602-0001 3.000,00 члан 39. став 2. јул  2015 јул  2015 јул  2015 

разлог и оправданост набавке   Информисање грађана о активностима руководства општине  

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 
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Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗНЈ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) 
набавку 

Aпр. у буџету, 
фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста поступка 
јн, односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.2.52 

Провера инсталација 
противпаничне расвете 
и преглед стабилне 
инсталације система 
дојаве пожара  45343100 80.000,00 

425281/130/0602-
1003 80.000,00 члан 39. став 2. јул  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о заштити од пожара 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-98; 09.07.2015. године 

 
 

                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 
 

                                                                                                                                 Александар Шапић, с. р. 
 

 
 

Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 
33/13), доноси 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 
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Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 

- у делу Плана – Набавке на које се Закон не примењује- „Услуге“: 
- код набавке под редним бројем 2.2.27 „Стручно усавршавање запослених“ износ процењене вредности набавке на годишњем 
нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 243.000,00 динара уписује 232.500,00 
динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 291.600,00 динара уписује 
279.000,00 динара.  

II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се: 

ДОБРА 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) 
набавку 

Aпр. у буџету, 
фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста поступка 
јн, односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

1.1.29 
Рачунари и рачунарска 
опрема  30213000 100.000,00 

512221/130 
0602-1003 2.500.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности август  2015 септембар 2015  септембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Побољшање рада запослених у Управи ГО 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) 
набавку 

Aпр. у буџету, 
фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста поступка 
јн, односно 
одредба на 

основу које се 
не примењује 

ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

2.1.31 
Налепнице- знак 
забране пушења 30199760 16.000,00 

426919/130/ 
0602-0001 16.000,00 члан 39. став 2. август  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (Сл. гласник РС“ број 30/10)  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.32 Огрев  03413000 354.000,00 
426919/090/ 
0901-1001 354.000,00 члан 39. став 2. август  2015 септембар  2015 септембар  2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

2.1.33 Фарба и четке  24200000 15.000,00 
426911/130/
0602-0001 15.000,00 члан 39. став 2. август  2015 

септембар  
2015 септембар  2015 

разлог и оправданост набавке   Члан 10. Одлуке о постављању башти угоститељских објеката на територији града  

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.34 Терминална опрема 32442000 50.000,00 
512241/130/
0602-1003 50.000,00 члан 39. став 2. август  2015 септембар  2015 септембар  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених у Општинском услужном центру 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) 
набавку 

Aпр. у буџету, 
фин. план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста 
поступка јн, 

односно 
одредба на 
основу које 

се не 
примењује 

ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 

2.2.53 

Стручна обука из 
области јавних 
набавки  80500000 10.500,00 

423311/130 
/0602-0001  399.000,00 

члан 39. став 
2. август  2015 август  2015 август  2015 

разлог и оправданост набавке   
Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд-  

обука запослених у Одељењу за буџет и финансије- Одсек за послове јавних набавки 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.54 Интернет домен  72417000 2.500,00 
421412/130 
/0602-0001  399.000,00 

члан 39. став 
2. август 2015 

септембар 
2015 септембар  2015 

разлог и оправданост набавке   Функционисање интернет презентације ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-132; 19.08.2015. године 

 
                                                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                             Александар Шапић, с.р. 
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Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

 
 
 
Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст 
и бр. 33/13), доноси 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 

          - у делу Плана – јавне набавке „Добра“ : 
          - код набавке под редним бројем 1.1.25 „Грађевински материјал са услугом превоза за помоћ избеглицама“ износ 
процењене вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 
3.300.000,00 динара уписује 2.750.000,00 динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се 
и уместо 3.960.000,00 динара уписује 3.300.000,00 динара. 
 

          - у делу Плана – набавке на које се Закон не примењује - „Добра“ : 
          - код набавке под редним бројем 2.1.42 „Печати и штамбиљи“ износ процењене вредности набавке на годишњем нивоу и 
планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 20.000,00 динара уписује 4.000,00 динара, односно 
износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 24.000,00 динара уписује 4.800,00 динара.  
 
          - у делу Плана – набавке на које се Закон не примењује - „Услуге“ : 
          - код набавке под редним бројем 2.2.27 „Стручно усавршавање запослених“ износ процењене вредности набавке на 
годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 224.500,00 динара уписује 11.500,00 
динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 269.400,00 динара уписује 
13.800,00 динара.  
 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се : 
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Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

ДОБРА 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.1.31 Рачунар 30213000 60.000,00 
512221/130/0602-

1003 3.085.800,00 

Поступак јавне 
набавке 

 мале вредности новембар  2015 новембар 2015 
новембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Побољшање рада запослених у Управи ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.1.45 
Печати и 
штамбиљи 30192151 16.000,00 

426913/130 
0602-0001 30.000,00 члан 39. став 2. октобар 2015 октобар 2015 октобар 2015 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд, Уредба о канцеларијском пословању 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.46 
Прслуци са 
штампом 39294100 25.000,00 

426919/130 
0602-0001 25.000,00 члан 39. став 2. октобар 2015 октобар  2015 октобар  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.47 

Торбе за 
достављање и 
одношење 
службених 
пошиљки 18933000 12.000,00 

426919/130 
0602-0001 12.000,00 члан 39. став 2. новембар 2015 новембар  2015 

новембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.48 ПВЦ кесе  19640000 10.000,00 
426911/130 
0602-0001 10.000,00 члан 39. став 2. новембар 2015 новембар 2015 

новембар  
2015 



428 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 
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разлог и оправданост набавке  За потребе паковања соли коју ГО Нови Београд дели грађанима по МЗ у зимском периоду 

начин утврђивања процењене 
вредности  Актуелна тржишна вредност 

 
 
 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.2.61 

Стручно 
усавршавање 
запослених  80500000 213.000,00 

423311/130 
/0602-0001 399.000,00 члан 39.ст. 2. октобар 2015 октобар 2015 октобар  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-167; 30.10.2015. године                                 

 

 

                                                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                               Александар Шапић,с. р. 
                                                                                                                              

 
Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст 
и бр. 33/13), доноси 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 

          - у делу Плана – набавке на које се Закон не примењује - „Услуге“ : 
          - код набавке под редним бројем 2.2.61 „Стручно усавршавање запослених“ износ процењене вредности набавке на 
годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 213.000,00 динара уписује 21.000,00 
динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 255.600,00 динара уписује 
25.200,00 динара.  
 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.2.62 

Стручно 
усавршавање 
запослених  80500000 5.000,00 

423311/130 
/0602-0001 399.000,00 члан 39.ст. 2. Новембар 2015 Новембар 2015 Новембар  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.63 
Услуга штампе 
материјала  

79810000 14.000,00 
423419/330 
/0602-0004 

14.000,00 члан 39.ст. 2. Новембар 2015 Новембар 2015 Новембар  2015 

разлог и оправданост набавке   Неопходност за рад Општинског правобранилаштва 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  Актуелна тржишна вредност 

2.2.64 
Услуге одгушења 
санитарног чвора   

65000000 30.000,00 
425115/130 
/0602-1002 

30.000,00 члан 39.ст. 2. Новембар 2015 Новембар 2015 Новембар  2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  Актуелна тржишна вредност 

2.2.65 

Стручно 
усавршавање 
запослених 80500000 187.000,00 

425115/130 
/0602-1002 399.000,00 члан 39.ст. 2. Новембар 2015 Новембар 2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.1.49 

Квалификовани 
електронски 
сертификати на смарт 
картици и читачи  30162000 31.000,00 

426919/130 
/0602-0001 31.000,00 члан 39.ст. 2. Новембар 2015 Новембар 2015 

Новембар  
2015 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење услова за несметани рад запослених 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-172; 12.11.2015. године                                 

 

                                                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                            Александар Шапић, с. р.  
                                                                                                                             

Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 
33/13), доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину мења се тако што се: 

 - у делу Плана – јавне набавке „Добра“ : 
 
          - код набавке под редним бројем 1.1.32 „Помоћ интерно расељеним лицима – алати за одржавање зеленила“ износ процењене 
вредности набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 167.166,66 динара 
уписује 166.666,66 динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 200.599,99 динара 
уписује 199.999,99 динара. 
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- код набавке под редним бројем 1.1.33 „Помоћ интерно расељеним лицима – фризерски алат“ износ процењене вредности 
набавке на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 349.014,99 динара уписује 
332.907,50 динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 418.818,00 динара уписује 
399.489,00 динара. 

- код набавке под редним бројем 1.1.38 „Помоћ интерно расељеним лицима – мешани алат“ износ процењене вредности набавке 
на годишњем нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 166.596,66 динара уписује 242.429,99 
динара, односно износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 199.915,99 динара уписује 290.915,99 
динара. 
     - набавка под редним бројем 1.1.40 „Помоћ избеглицама – пластеник 3 ком.; машине и алати“ брише се из  

Плана набавки за 2015 годину. 

  - у делу Плана – набавке на које се Закон не примењује - „Услуге“ : 
          - код набавке под редним бројем 2.2.66 „Стручно усавршавање запослених“ износ процењене вредности набавке на годишњем 
нивоу и планираних средстава у финансијском плану без ПДВ-а мења се и уместо 140.200,00 динара уписује 8.000,00 динара, односно 
износ планираних средстава у финансијском плану са ПДВ-ом мења се и уместо 168.240,00 динара уписује 9.600,00 динара.  
 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2015. годину допуњава се: 
 

ДОБРА  

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.1.48 

Помоћ 
избеглицама – 
пластеник  44200000 241.666,66 

426919/090/ 
0901-1001 241.666,66 

Поступак јавне набавке 
мале вредности Децембар 2015 Децембар 2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Помоћ избеглицама са територије Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

ДОБРА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке 

Предмет (јавне) 
набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) 
набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност 

(јавне) 
набавке, на 
годишњем 

нивоу 

Врста поступка јн, односно 
одредба на основу које се не 

примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни датум 
извршења 

уговора 
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2.1.50 
Поклон књиге за 
новорођене бебе 22110000 333.000,00 

472311/090/ 
0901-0001 333.000,00 члан 39. став 2. 

Децембар  
2015 Децембар 2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Поклони у оквиру акције добродошлице новорођеним бебама на територији ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.51 
Декорација за Нову 
Годину 31522000 13.500,00 

426919/130/ 
0602-0001 13.500,00 члан 39.ст. 2. Децембар 2015 Децембар  2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Декорација простора поводом Новогодишњих празника 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.1.52 Репрезентација  15900000 33.000,00 
423711/110/ 
0602-0001 283.000,00 члан 39.ст. 2. Децембар 2015 Децембар  2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Правилник о репрезентацији 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

УСЛУГЕ БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗЈН 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

2.2.68 

Стручно 
усавршавање 
запослених  80500000 3.166,66 

423311/130 
/0602-0001 399.000,00 члан 39.ст. 2. Децембар 2015 Децембар  2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   
 

Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.69 

Стручно 
усавршавање 
запослених 80500000 20.000,00 

423311/130 
/0602-0001 399.000,00 члан 39.ст. 2. Децембар 2015 Децембар 2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.70 

Стручно 
усавршавање 
запослених 80500000 19.000,00 

423311/130 
/0602-0001 399.000,00 члан 39.ст. 2. Децембар 2015 Децембар 2015 Децембар 2015 
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разлог и оправданост набавке   Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

2.2.71 

Стручно 
усавршавање 
запослених 80500000 90.034,00 

423311/130 
/0602-0001 399.000,00 члан 39.ст. 2. Децембар 2015 Децембар 2015 Децембар 2015 

разлог и оправданост набавке   Правилник о стручном усавршавању запослених у Управи ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

II У осталом делу План набавки остаје неизмењен. 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: X-020-1/2015-187; 04.12.2015. године                 

               

                                                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                      Александар Шапић, с. р.                                                                                                                         

 
 
Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен 
текст и бр. 33/13), доноси 
 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ 

ДОБРА 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке Предмет (јавне) набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. План 

Процењена 
вредност 

(јавне) набавке, 
на годишњем 

нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 
на основу које се 
не примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 
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1.1.1 Погонско гориво 09130000 4.041.600,00 
426411/130/0602-

0001 

3.541.600,00 
500.000,00 

(2017 г.) 
Јавна набавка 

мале вредности 
1. 

 2016 
2. 

2016 
2. 

 2017 

разлог и оправданост набавке   Неопходност  за несметан рад органа Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.2 Електрична енергија 09310000 5.000.000,00 

 
421211/130/0602-

0001 

3.800.000,00 
1.200.000,00 

(2017 г.) 
Јавна набавка 

мале вредности 
2. 

2016 
3. 

 2016 
3. 

 2017 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.3 
Канцеларијски 
материјал 30190000 5.000.000,00 

 
426111/130 
/0602-0001 

Партија 1.-
2.000.000,00 

  
Партија 2.-

3.000.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности-
оквирни споразум 

1. 
 2016 

2. 
 2016 

2. 
 2017 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.1.4 

Стручна литература- 
правни информатор on 
line  22200000 100.000,00 

426311/130/0602-
0001 100.000,00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење понуда 

1. 
2016 

1. 
2016 

1. 
2017 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.5 
Стручна литература -  
Информатор  22200000 106.200,00  

426311/130/0602-
0001 106.200,00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење понуда 

1. 
 2016 

1. 
 2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.6 
Стручна литература - 
Билтен судске праксе 22200000 22.000,00 

426311/130/0602-
0001 22.000,00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење понуда 

1. 
 2016 

1. 
 2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.7 
Стручна литература - 
Избор судске праксе  22200000 50.000,00 

426311/130/0602-
0001 50.000,00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
1. 

 2016 
1. 

 2016 
12. 

 2016 
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подношење понуда 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.8 

Стручна литература - 
Саветник ЗУП за 2016. 
годину 22200000 50.000,00  

426311/130/0602-
0001 50,000.00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење понуде 

1. 
 2016 

1. 
 2016 

12. 
 2016 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.9 

Стручна литература 
„Билтен Врховног 
касационог суда“ 22200000 10.000,00 

426311/130/0602-
0001 10.000,00 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење понуда 

1. 
2016 

1. 
2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Стручно усавршавање запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.1.10 

Систем видео надзора и 
даљинске контроле 
школа и објеката 
предшколских установа 
на територији ГО Нови 
Београд 32323500 4.150.000,00  

512241/130 
/0602-1003 4.150.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности 

1. 
 2016 

1. 
 2016 

1. 
2017 

разлог и оправданост набавке   Подизање нивоа безбедности школске и предшколске деце на територији ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 
 

УСЛУГЕ 

 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке 

Предмет (јавне) 
набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. План 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба 
на основу које се 
не примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.2.1 
Чишћење и 
одржавање објеката 90919200 3.000.000,00 

421325/130/0602-
0001 3.000.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности 

3. 
2016 

3. 
 2016 

1. 
2017 

разлог и оправданост набавке   Одржавање хигијене у згради ГО Нови Београд и просторијама МЗ 
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начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.2 
Осигурање 
запослених  66510000 125.000,00 

421521/130 
0602-0001 125.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности 

2. 
 2016 

2. 
2016 

2. 
 2017 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. став 1. тачка 20. Статута ГО Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност   

1.2.3 Превоз ученика  60100000 2.200.000,00 
472718/912/2002-

1003 2.200.000,00 
Јавна набавка 

мале вредности 
6. 

2016 
8. 

2016 
6. 

2017 

разлог и оправданост набавке   Члан 12, став 1. тачка 13. Статута  ГО Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност закључених уговора у претходне две године 

1.2.4 
Осигурање имовине 
и возила 66510000 333.333,33 

421519/130/ 
0602-0001 

Партија 1.- 
173.333,33 
Партија 2.- 
160.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности 

3. 
 2016 

4. 
2016 

4. 
 2017 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. став 1. тачка 20. Статута ГО Нови Београд  

начин утврђивања процењене 
вредности   Вредност закључених уговора у претходне две године 

1.2.5 
Физичко техничко 
обезбеђење 79710000 2.500.000,00 

421323/130 
0602-0001 2.500.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности 

2. 
2016 

2. 
2016 

2. 
2017 

разлог и оправданост набавке   Заштита безбедности имовине и лица у згради ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

  

Актуелна тржишна вредност 

 

 

1.2.6 
Услуге фиксне 
телефоније 64210000 6.500.000,00 

421411/130/0602-
0001 

2016-2.166.666,67 
2017- 

2.166.666,67 
2018- 

2.166.666,67 отворени поступак 
1. 

2016 
1. 

2016 

 
1. 

2019 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности 

 

Актуелна тржишна вредност 

 

  

1.2.7 

Текуће 
одржавање 
зграде 50700000 700.000,00 

425119/130 
/0602-1002 700.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности-
оквирни споразум 

1. 
2016 

3. 
2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.8 Услуге интернета 72410000 800.000,00 
421412/130 
/0602-0001 800.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности  

1. 
 2016 

1. 
2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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1.2.9 
Одржавање службених 
возила 50100000 541.000,00 

425211/130 
/0602-1003 541.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности - 
оквирни споразум 

1. 
 2016 

1. 
 2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.10 
Сервисирање 
копир апарата  

50313100 
 180.000,00 

425222/130 
/0602-1003 180.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности – 
оквирни споразум 

1. 
 2016 

1. 
2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Неопходност несметаног рада Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.2.11 
Сервисирање 
клима уређаја 50730000 170.000,00 

425224/130 
/0602-1003 170.000,00 

Јавна набавка 
мале вредности – 
оквирни споразум 

3. 
2016 

3. 
2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Обезбеђење оптималних услова за рад запослених у Градској општини Нови Београд 

начин утврђивања процењене вредности   Актуелна тржишна вредност 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 

Број: XII-020-1/2016-3; 05.01.2016. године                               

                                                                                                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                                        Александар Шапић, с. р.  

РАДОВИ 

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

План 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.3.1. 

Спортско и дечије 
игралиште  
у блоку 28  45236210 8.559.000,00 

425191/620 
/0602-0001 8.559.000,00 Отворени поступак 

1. 
2016 

1. 
2016 

3. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. ст. 1. тачка 15. Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

1.3.2. 

Дечије игралиште 
и фитнес парк на 
Бежанијској коси 45236110 12.600.000,00 

425191/620 
/0602-0001 12.600.000,00 Отворени поступак 

2. 
2016 

2. 
2016 

3. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Члан 12. ст. 1. тачка 15. Статута ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 
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Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 
33/13), доноси 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I План јавних набавки Градске општине Нови Београд за 2016. годину допуњава се: 
 

ДОБРА  

Редни број 
(јавне) 

набавке 
Предмет (јавне) 

набавке ОРН 

Износ планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 

Aпр. у 
буџету, фин. 

план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни датум 
покретања 
поступка 

Оквирни датум 
закључења 

уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.1.11 

Помоћ интерно 
расељеним лицима – 
алати за одржавање 
зеленила  42600000 166.666,00 

472811/090 
/0901-1001 166.666,00 

Поступак јавне набавке 
мале вредности 

1. 
2016 

1. 
         2016 

1. 
          2016 

разлог и оправданост набавке   Помоћ интерно расељеним лицима са територије ГО Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

II У осталом делу План јавних набавки остаје неизмењен. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: XII-020-1/2016-8; 12.01.2016. године                 

                                                                                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                  Александар Шапић, с. р.  

Председник градске општине Нови Београд, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) и члана 40. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда“ бр. 3/11- пречишћен текст и бр. 
33/13), доноси 

 
 



439 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
I План јавних набавки Градске општине Нови Београд за 2016. годину мења се тако што се: 

3.  У делу Плана – „Јавне набавке - услуге“  

-       набавка под редним бројем 1.2.8 „Услуге интернета“ брише се из Плана јавних набавки за 2016 годину 

 
II План набавки Градске општине Нови Београд за 2016. годину допуњава се: 

УСЛУГЕ 

Редни 
број 

(јавне) 
набавке 

Предмет (јавне) 
набавке ОРН 

Износ 
планираних 
средстава за 

(јавну) набавку 
Aпр. у буџету, 

фин. план 

Процењена 
вредност (јавне) 

набавке, на 
годишњем нивоу 

Врста поступка јн, 
односно одредба на 

основу које се не 
примењује ЗЈН 

Оквирни 
датум 

покретања 
поступка 

Оквирни 
датум 

закључења 
уговора 

Оквирни 
датум 

извршења 
уговора 

1.2.12 

Одржавање 
програмског пакета - 

евиденција 
избеглица и 

прогнаних лица 48900000 200.000,00 
423211/130/0602-

0001 200.000,00 

Преговарачки 
поступак без 

објављивања позива 
за подношење понуда 

2. 
2016 

2. 
2016 

12. 
2016 

разлог и оправданост набавке   Несметани рад органа Управе Градске општине Нови Београд 

начин утврђивања процењене 
вредности   Актуелна тржишна вредност 

 

III У осталом делу План јавних набавки остаје неизмењен. 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Број: XII-020-1/2016-12; 03.02.2016. године             

                                                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                        Александар Шапић, С. Р.                                                                                                                               
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Подаци о државној помоћи 
 
 Није у надлежности Управе. Односи се на финансирање пројеката удружења 
грађана, невладиних организација и др.  
 
 
12. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 

   плате- јануар 2016. 
  
Изабрана лица 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постављена лица 
 

функција  
  

исплаћена нето плата без минулог рада 

Начелник Управе 95.491,00 
Секретар Скупштине 85.859,00 
Заменик начелника Управе 85.859,00 
Заменик секретара Скупштине 77.313,00 
Општински правобранилац 95.491,00 
Заменик општинског правобраниоца 79.360,00 
Помићник председника општине 85.859,00 

 
 
 
Запослени 
 
Висока најнижа исплаћена нето 

плата (без минулог рада) 
највиша исплаћена нето 
плата (без минулог рада) 

Начелници одељења 72.324,00  
Шефови служби 70.798,00  
Шеф кабинета 61.524,00  
Шеф одсека  65.671,00  
Самостални стручни 
сарадник 

50.517,00 58.105,00 

Виши стручни сарадник 47.601,00 54.756,00 
Стручни сарадник 45.413,69 50.016,00 
 
 

функција   исплаћена нето плата без минулог рада 
ена нето плата без минулог рада 

Председник општине 101.948,00 
Председник скупштине 101.948,00 
Заменик председника општине 100.948,00 
Заменик председника Скупштине 100.948,00 

Члан Већа 91.851,00 
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Виша исплаћена нето плата без минулог рада 
Виши сарадник 38.965,00 
сарадник 32.539,00 
 
 
 

Средња исплаћена нето плата без минулог рада 

Виши референт 27.070,00 

ВКВ радник 32.311,00 

Референт 24.131,00 

 
 
 
 
Наведени износи за плате увећавају се за додатак по основу времена проведеног на раду 
(минули рад) у висини од 0,4%, за сваку навршену годину рада у радном односу код 
послодавца, без обзира у ком државном органу је био запослен. 
 
13. Подаци о средствима рада 
 

         ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У УПОТРЕБИ  

Основна средства у употреби на дан 31.12.2015.године :  

  у динарима 

В Р С Т А   О С Н О В Н О Г  К о м а д а / У К У П Н А 

С Р Е Д С Т В А п а р ц е л а  В Р Е Д Н О С Т 
      

Стамбене зграде – станови  1791 м2 66 217.474.210 

Пословне зграде и други објекти - управна зграда 1 23.235.351 

Водовод 1 2.579 

Спортски и рекреациони објекти 1 461.650 

Опрема за копнени саобраћај 15 1.306.460 

Канцеларијска опрема 1.952 3.620.539 

Рачунарска опрема 489 4.689.620 

Комуникациона опрема 313 11.755 

Електронска и фотографска опрема 332 8.213.379 

Опрема за домаћинство и угоститељство 39 138.978 

Мерни и контролни инструменти 1 0 

Опрема за културу 1 7.100.738 

Опрема за јавну безбедност 1 0 

Моторна опрема 4 110.292 

Непокретна опрема 5 255.443 

Немоторизовани алати 3 0 

Пољопривредно земљиште  105ха 77а 77м2 254 29.803.458 

Грађевинско земљиште  290ха 10а 86м2  497 34.648.312.000 

Компјутерски софтвер 8 9.061.819 

Уметничка дела 69 120.754 

Лиценце 1 1.063.558 
   

У к у п н о   4.054 34.954.982.583 

   
 
Стање основних средстава (донације) која су поклоњена 
 ГО Нови Београд на дан 31.12.2015.године:  
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  у динарима 

В Р С Т А   О С Н О В Н О Г  К о м а д а У К У П Н А 

С Р Е Д С Т В А   В Р Е Д Н О С Т 
      

Канцеларијска опрема 11 1.050 

Рачунарска опрема 19 72.357 

Комуникациона опрема 23 0 

Електронска и фотографска опрема 6 0 

Уметничка дела 75 15.000 
   

У к у п н о   134 88.407 

   

 

14. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ГО НОВИ БЕОГРАД

         ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У УПОТРЕБИ

Основна средства у употреби на дан 31.12.2015.године :

у динарима

Редни В Р С Т А   О С Н О В Н О Г К о м а д а / У К У П Н А

број С Р Е Д С Т В А п а р ц е л а В Р Е Д Н О С Т

1 Стамбене зграде - станови  1791 м2 66 217.474.210

2 Пословне зграде и други објекти - управна зграда 1 23.235.351

2 Водовод 1 2.579

3 Спортски и рекреациони објекти 1 461.650

4 Опрема за копнени саобраћај 15 1.306.460

5 Канцеларијска опрема 1.952 3.620.539

6 Рачунарска опрема 489 4.689.620

7 Комуникациона опрема 313 11.755

8 Електронска и фотографска опрема 332 8.213.379

9 Опрема за домаћинство и угоститељство 39 138.978

10 Мерни и контролни инструменти 1 0

11 Опрема за културу 1 7.100.738

12 Опрема за јавну безбедност 1 0

13 Моторна опрема 4 110.292

14 Непокретна опрема 5 255.443

15 Немоторизовани алати 3 0

16 Пољопривредно земљиште - 105 ха 77а 77м2 254 29.803.458

17 Грађевинско земљиште - 290 ха 10а 86м2 497 34.648.312.000

18 Компјутерски софтвер 8 9.061.819

19 Уметничка дела 69 120.754

20 Лиценце 1 1.063.558

У к у п н о  4.053 34.954.982.583

Стање основних средстава (донације) која су поклоњена ГО Нови Београд на дан 31.12.2015.године: 

у динарима

Редни В Р С Т А   О С Н О В Н О Г К о м а д а У К У П Н А

број С Р Е Д С Т В А В Р Е Д Н О С Т

1 Канцеларијска опрема 11 1.050

2 Рачунарска опрема 19 72.357

3 Комуникациона опрема 23 0

4 Електронска и фотографска опрема 6 0

6 Уметничка дела 75 15.000

У к у п н о  134 88.407  
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14. Чување носача информација 
 
 Информације (подаци) који су примљени и настали у раду Општинске управе Нови 
Београд, обрађују се у складу са Канцеларијским пословањем (Уредбом о канцелариском 
пословању органа државне управе и Упутством о канцеларијском пословању органа 
државне управе и  Уредбом о електронском канцеларијском пословању органа државне 
управе и Упутством  о електронском канцеларијском пословању). 
 Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, 
евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко 
обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног 
регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву (Историјски 
архив града Београда), као и праћење ефикасности и ажурности рада органа управе. 
 Информације(подаци) чувају се у папирном облику за предмете који су настали у 
папирном облику, а записи о тим предметима од 1991. године воде се у електронском 
облику. Поднесци, акта и прилози примљени, односно сачињени у облику електронског 
документа чувају се у информационом систему. У информационом систему чувају се и 
електронске копије поднесака, аката и прилога за које је извршена дигитализација. 
 Сви носачи информација (података) у папирном облику чувају се у писарници и 
архиви. 
 Поднесци, акта и прилози настали у електронском облику чувају се у Електронској 
архиви као делу информационог система, груписаних у оквиру електронских база 
података. 
 Предмети настали у папирном облику чувају се у архивском депоу на полицама у 
фасциклама,кутијама и регистраторима. 
 Електронски документи чувају се на заједничком Бек-уп серверу. Периодично се 
врши и сигурносноснимање података на ДВД медијуме. Рачунари су заштићени од 
рачунарских вируса. 
 Приступ носачима информација у електронском облику преко информационог 
система има фирма која је направила програме за електронску обраду докумената и која 
на основу уговора одржава и унапређује своје програме. Селективан приступ носачима 
информација у електронскомоблику имају и запослени радници.  
 У архиви се чувају свршени (архивирани) предмети, евиденције о предметима, као 
и остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог 
уништења на основу писмене сагласности Историјског архива града Београда. 
 У згради општине се налази архивска грађа и регистратурски материјал настао у 
периоду од 1959. године па до данас. 
 Архивска грађа која је настала пре 1959. године предата је на чување Историјском 
архиву града Београда. 
 Регистратурски материјал који настаје у току рада управе дели се на управне и 
остале предмете у складу са канцеларијским пословањем, при чему се управни предмети 
сматрају предмети у којима се води управни поступак којим се решава о правима и 
обавезама и правним интересима грађана и правних лица. 
 Све информације (подаци, предмети) који настају у раду Општинске управе, 
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 актима 
Општинске управе. 
 За акта која су прописом одређена као државна, војна или службена тајна води се 
посебна евиденција и на посебан начин су доступна. 
 
15. Врсте информација о раду 
 Градска општина поседује следеће врсте информација: 

 акте, одлуке и записнике са седница Скупштине, Већа и радних тела; 
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 уговоре које је склопила општина; 

 предмете Јавног правобранилаштва; 

 евиденције о предметима формираним по захтевима физичких и правних лица или 
по службеној дужности( деловодници, картотека, ЕОП и пописи аката); 

 евиденција о јавним набавкама; 

 регистри и предмети из области приватног предузетништва закључно са 
31.12.2005. годином; 

 исправе о својинским правима и теретима на непокретностима на којима је носилац 
права коришћења Општина( откуп и укњижба станова); 

 предмете о поступцима национализације стамбених, пословних и стамбено 
пословних зграда и градског граћевинског земљишта; 

 предмете експропријације; 

 евиденције формираних Скупштина станара и Савета стамбених зграда; 

 предмете бесправног усељења; 

 предмете бесправне градње; 

 регистре о отвореним радним књижицама; 

 евиденција и радне књижице достављене на чување од стране радних 
организација са територије Новог Београда, које радници нису подигли (од 1976.г.); 

 регистар издатих грађевинских дозвола; 

 матичне књиге и предмети (рођених, умрлих, венчаних и КД); 

 предмети о промени имена или презимена; 

 документа запослених; 

 предмети из надлежности урбанизма до 2001. године; 

 предмете о наплати пореза на промет непокретности; 

 предмете пореза на промет по уговорима о доживотном издржавању,наслеђу и 
поклону; 

 
16. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ информацијама од 

јавног значаја 
 
 У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима 
располаже Градска општина, које су настале у раду или у вези са радом општине могу се 
добити на основу захтева за приступ информацијама. 
 Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим 
врстама информација и из следећих разлога: 

 ако се захтев односи на неку информацију која се већ налази објављена на 
интернет презентацији градске општине  

 када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице другог органа јавне 
власти, у складу са Законом о тајности података, означило одређеним степеном 
тајности, градска општина може ускратити приступ таквом податку, на основу 

 одредаба члана 9. тачка 5 Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, 

 ако су испуњени и материјални услови за то у погледу могућности наступања 
тешких правних или других последица по интересе који претежу над интересом за 
приступ информацијама .  

 Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама, градска 
општина ће ускратити податак о имену и презимену жалиоца, ЈМБГ, адреси и другим 
контакима других лица која се помињу у жалби). 
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 Подаци о поднетим захтевима у вези са заштитом података о личности градска 
општина ће ускратити све податке на основу којих би се могао идентификовати 
подносилац захтева. 
17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 
 
 Корисник,  односно тражилац информације:  
   
 Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за 
приступ информацијама;  
 

17.1. Поступак 
 Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја које се 
односе или су настале у вези са радом  градске општине Нови Београд  и које се налазе  
у неком документу који је у поседу градске општине, тражилац информације може 
поднети на неки од следећих начина: 
 У писаној форми на поштанску адресу: Нови Београд, Бул. М. Пупина 167, за 

овлашћено лице за слободан приступ информацијама, Зорану Стаменковићу, или 
предајом на  на шалтеру број 6. 

 Електронском поштом, на адресу zstameni@novibeograd.rs 
 Усмено, на записник пред овлашћеним лицем органа власти за приступ 

информацијама од јавног значаја (канцеларија бр. 47)  
 Факсом, на број. 311 50 90 
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја.  
Обрасци за подношење захтева налазе се на инфо- пулту у шалтер сали. 

 Захтев мора садржати:  

 назив органа власти:  
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 
 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ 
ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

 име, презиме и адресу тражиоца,  

 што прецизнији опис информације која се тражи.  
 
У захтеву се не мора навести разлог тражења информације. 

 
Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене 
информације. 
 Тражилац од органа јавне власти може да захтева:  

 обавештење да ли поседује тражену информацију,  

 да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију, 

 да му изда копију тог документа,   

 да му достави копију документа поштом или на други начин. 
  

mailto:zstameni@novibeograd.rs
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17.2. Одлучивање по захтеву 
 Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид 
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог 
документа. 
 Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту 
здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о 
поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од 
пријема захтева.  
 Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана 
од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на 
увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 
документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не 
може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о 
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену 
информацију, изда му, односно упути копију тог документа. 
 

17.3.  Накнада 
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 
Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу 
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије. 
Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања. 
Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове. 
Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада 
Србије http://www.poverenik.org.rs/sr/pravni-okvir-pi/podzakonski-akti/53-uredba-o-visini-naknade-
troskova.html 
 На основу тог прописа, трошкови који се могу наплатити су следећи: 

 Копија докумената по страни: 

 на формату А3 6 динара 

 на формату А4 3 динара 

 Копија докумената у електронском запису: 

 дискета 20 динара 

 ЦД 35 динара 

 ДВД 40 динара 

 Копија документа нааудио касети 150 динара 

 Копија документа нааудио-видео касети 300 динара 

 Претварањеједне стране документа из физичког у електронски облик 30 динара 
 Упућивање копије документа трошкови сеобрачунавају према редовним износима 
у ЈП ПТТ Србије 
 Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се 
налазе информацијеод јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац 
информацијеје дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од 
износа нужних трошкова премаовом трошковнику. 
 Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања 
нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а 
посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или 
телефакса. 

http://www.poverenik.org.rs/sr/pravni-okvir-pi/podzakonski-akti/53-uredba-o-visini-naknade-troskova.html
http://www.poverenik.org.rs/sr/pravni-okvir-pi/podzakonski-akti/53-uredba-o-visini-naknade-troskova.html
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Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа  који садржи 
тражену информацију су (осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона односно ако се 
ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету):  

 новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,  

 удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради 
остваривања циљева удружења и  

 сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту 
здравља становништва и животне средине  

 
17.4.  Жалба 

 Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности 
 Р о к : 15 дана од дана достављања решења органа власти 
 Адреса повереника:  
 Повереник за информације од јавног значаја 
 – Булевар краља Александра 15 
 11000 Б Е О Г Р А Д 
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17.5. Образац захтева поднетих за приступ информацијама од јавног значаја 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД,  
Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 167 
 
 
З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 
  
 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја («Службени гласник РС » бр. 120/04 и 54/07, 104/09 и 36/10), од горе именованог 
органа захтевам: 
 обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију: 

 поштом 

 електронском поштом 

 факсом 

 на други начин: ________________________________________ 
 
  
 
Овај захтев се односи на следеће информације: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације) 
 
 

     ________________________________________ 
     Тражилац информације/име и презиме 

 
У Београду,                                          __________________________________                                               
         адреса 
дана ______ 2016. године     

     ________________________________________ 
     други подаци о тражиоцу 

   
     ________________________ 

     потпис 
 
 
*     У кућицу означити која законска права на приступ информацијама желите да 
остварите. 
*     У кућицу означити начин достављања копије документа. 
***  Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања  
захтевате. 



449 

 

 
Градска општина Нови Београд Информатор о раду 

– ажуриран 7. марта 2016. године - 

17.6. Шематски приказ поступка за приступ информацијама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ 
ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
ИНФОРМАЦИЈАМА 

ЗАХТЕВ 
усмени       -      писмени 

УДОВОЉАВАЊЕ 
ЗАХТЕВУ 

 
- обавештење о поседовању 
  информације; 
- увид у документ са 
траженом 
  информацијом; 
- издавање копије документа   
  са траженом информацијом; 
- достављање копије  
  документа  поштом или на   
  други начин. 

 

ТУЖБА 
којом се покреће 

 управни спор пред 
надлежним судом 

против решења 

Повереника 

РЕШЕЊЕ 

о усвајању жалбе 
РЕШЕЊЕ 

о одбијању жалбе 
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17.7. Евиденција поднетих захтева по годинама 

 
 

 
 

 
 

 
ИЗДАВАЧ: 
Градска општина Нови 
Београд 
 
ПУБЛИКОВАНО: 
Децембар 2005. године 
 
Последња измена: 
Март  2016. годинe 
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