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1. Основни подаци о државном органу и информатору
Назив органа:
Градска општина Гроцка

Адреса седишта:
Булевар ослобођења 39 Гроцка

Матични број: 07030495
Порески индетификациони број: 101552934
Адреса за пријем поднесака:
Булевар ослобођења 39 Гроцка
Шалтер: 1

Адреса за пријем електронских поднесака: predsednik@grocka.org.rs
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор:
Биљана Бокаловић Ђорђевић, начелник Управе градске општине Гроцка

Лице које се стара о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези
са израдом и објављивањем Информатора:
Сања Живановић

Датум првог објављивања Информатора:
Децембар 2005.године

Где се може извршити увид у Информатор и набавити штампана копија
Информатора:
Канцеларија бр.3

Веб-адреса Информатора ( адреса са које се може преузети електронска
копија):
www.grocka.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 обављивање информатора о раду државног органа ( „Сл. Гласник РС“
бр.68/10 од 21.09.2010.) које је ступило на снагу 29.09.2010.године.
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2. Организациона структура
2.1. Графички приказ организационе структуре
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2.2. Наративни приказ организационе структуре
Органи Градске општине су:
 Скупштина градске општине Гроцка (у даљем тексту: Скупштина градске општине), 
 Председник градске општине Гроцка (у даљем тексту: председник Градске
општине), 
 Веће градске општине Гроцка (у даљем тексту: Веће градске општине), 
 Управа градске општине Гроцка (у даљем тексту: Управа градске општине). 
Послове Градске општине врше органи Градске општине у оквиру своје
надлежности утврђене законом и Статутом градске општине Гроцка који је ускладђен са
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.
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.

2.3. Општи бројчани подаци о запосленима
Одлуком о организацији Управе градске општине Гроцка 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 Гроцка на дан 31.06.2015.
године је 116, од тога:


Неодређено........................................................................ 116
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4. Запослених са ВШС ........................................................... 21
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6. Запослених са КВ ................................................................ 4
7. Запослених са НСС ............................................................. 1
У правобранилаштву ................................................................ 2
Изабрана, именована и постављена лица............................. 22

3.Опис функција старешина
Скупштина градске општине
Скупштина Градске општине је највиши орган Градске општине. Организација и рад
Скупштине Градске општине Гроцка уређени су Пословником Скупштине Градске општине
Гроцка („Службени лист града Београда“ бр.42/08 ).

Председник Скупштине градске општине: Спасоје Живановић
телефон 011/8501-312 локал 208 email: predsednik.skupstine@grocka.оrg.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 градске општине: Зоран Костић
телефон 011/8501-312 локал 239 email: zoran.kostic@grocka.org.rs
Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност

Секретар Скупштине градске општине: Татјана Вученовић
телефон 011/8501-312 email: tatjana.vucenovic@grocka.org.rs
Стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница
Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад. Секретар Скупштине општине се поставља на четири године, на
предлог председника Скупштине општине, и може бити поново постављен. За секретара
6

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.

Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање
три године.

Председник Градске општине: Стефан Дилберовић
телефон 011/8501-312 lokal 202 и 206 email: predsednik@grocka.оrg.rs
Председник Градске општине је извршни орган Градске општине. Председника општине
бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Градске општине:
 представља и заступа Општину;
 непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Општине;
 предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина као и начин решавања питања
о којима одлучује Скупштина Општине;
 стара се о извршавању поверених послова из оквира права и дужности Републике;
 усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 именује и разрешава заменика председника општине уз сагласност Скупштине
општине;
 поставља и разрешава помоћнике председника општине;
 одлучује о прибављању и отуђењу непокретности, 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 Општине уз сагласност Републичке
дирекције за имовину Републике Србије;
 наредбодавац је за извршење буџета;
 доноси појединачне акте за које је овлашћен законом и овим статутом
 образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности
 врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима општине;

Заменик председника Градске општине: Јасмина Мандић
телефон 011/8501-312 локал 164 email: zpredsednik@grocka.org.rs
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 градске општине:
Живислав Гачић, Зорица Симоновић и Саша Маторчевић телефон 011/8501312

7

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.

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 је извршни орган Градске општине.
 Веће Градске општине чине председник Градске општине, заменик председника
Градске општине и 11 чланова које бира Скупштина Градске општине.
 Председник Градске општине је председник Већа Градске општине.
 Председник Градске општине одговоран је за законитост рада Већа.
 Заменик председника Градске општине је члан Већа Градске општине по Функцији.
Чланови већа су:

ЖИВАДИН МИТРИЋ
Задужен за област просвете, образовања, социјалне и дечије заштите
и борачко-инвалидских права.
I спрат, канцеларија 10
тел. 8501-312 лок.162
e-mail zivadin.mitric@grocka.org.rs

ЗОРАН КОЈИЋ
Задужен за област комуналне делатности и координацију рада са
предузећима чији је оснивач градска општина Гроцка
I спрат, канцеларија 10
тел. 8501-312 лок.203
e-mail zoran.kojic@grocka.org.rs

ЗОРАН МАРКОВ
Задужен за област здравства
I спрат, канцеларија 17
тел. 8501-312 лок.204
e-mail zoran.markov@grocka.org.rs

БОЈАНА ПАУНОВИЋ
Задужена за област туризма
I спрат, канцеларија 17
тел. 8501-312 лок.214
e-mail bojana.paunovic@grocka.org.rs

ВЛАДО РАДОВАНОВИЋ
Задужен за област локалне самоуправе, привреде и саобраћаја
I спрат, канцеларија 17
тел. 8501-312 лок.214
e-mail vlado.radovanovic@grocka.org.rs

ИВАН СТАРЧЕВИЋ
Задужен за област информисања
I спрат, канцеларија 17
8
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тел. 8501-312 лок.149
e-mail ivan.starcevic@grocka.org.rs

ЗОРАН МИЛИЋЕВИЋ
Задужен за област екологије и пољопривреде, и за координацију са верским заједницама
I спрат, канцеларија 9
тел. 8501-312 лок.215
e-mail zoran.milicevic@grocka.org.rs

МИОДРАГ РАКИЋ
Задужен за област спорта, лова и риболова
I спрат, канцеларија 9
тел. 8501-312 лок.216
e-mail miodrag.rakic@grocka.org.rs

ОЛИВЕРА КНЕЖЕВИЋ
Задужен за област културе
I спрат, канцеларија 26
тел. 8501-312
e-mail olivera.knezevic@grocka.org.rs

НЕНАД МАРИНКОВИЋ
Задужен за област предузетништва и мале привреде
I спрат, канцеларија 9
тел. 8501-312 лок.217
e-mail nenad.marinkovic@grocka.org.rs

ДРАГАНА ИКОДИНОВИЋ
Задужена за област саобраћаја
I спрат, канцеларија 26
тел. 8501-312
e-mail dragana.ikodinovic@grocka.org.rs
Начелник управе Градске општине Гроцка: БИЉАНА БОКАЛОВИЋ - ЂОРЂЕВИЋ
телефон 011/ 8501-312
локал 269 e-mail biljana.bokalovic.djordjevic@grocka.org.rs
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 
 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 
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 обавља и друге послове у складу са законом и по налогу Скупштине општине,
председника општине и Већа. 

Заменик начелника управе Градске општине Гроцка: Борис Прибичевић
телефон 011/ 8501-312 локал 275 emailboris.pribicevic@grocka.org.rs
Заменик начелника Управе обавља послове по налогу и овлашћењу начелника Управе,
замењује начелника Управе, у одсуству начелника обавља све послове из делокруга рада
Управе.

4. Опис правила у вези са јавношћу рада


-

-

Порески идентификациони бр: 101552934
Матични бр. органа је:07030495 
Адреса и радно време Градска општина Гроцка, Булевар
ослобођења 39 
Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30 часова 
o Шалтери за оверу докумената и пријем поднесака: радник даном од 7:30 до
15:30 часова.
o Правна помоћ: радним данима од 7:30 до 15:30 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: Соња Ђорђевић тел. 011/8501-312 лоак 204 и моб. 062/8062111, емаил: info.sluzba@grocka.org.rs

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 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 Гроцка Булевар ослобођења 39 
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Овлашћена лица за вршење надзора над спровођењем и извршењем Закона о заштити
података о личности: 
 Не постоје
Адреса за пријем поште је: 
 Гроцка, Булевар ослобођења 39, пошта се може предати и на шалтеру број 1
Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја,
што, у складу са одредбама чл. 38 ст.3. Закона, је: 

Сања Живановић
Градска општина Гроцка Булевар ослобођења 39
Телефон: 011/ 8501-312 локак 160
е-маил: sanja.zivanovic@grocka.org.rs
Адресе за електронску пошту и контакт телефони: Наведено у тексту

5. 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 буџетских средстава, 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.

6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
6.1. Скупштина градске општине
Скупштина Градске општине је највиши орган Градске општине.
Организација и рад Скупштине Градске општине Гроцка уређени су
Пословником Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист града
Београда“ бр.42/08 ).
Скупштину Градске општине Гроцка чини 35 одборника.
Надлежност Скупштине општине:
Скупштина општине, у складу са законом:
1. доноси Статут, Пословник, Програм развоја општине, Буџет и Завршни рачун;
2. доноси одлуке и прописе и даје њихова аутентична тумачења;
3. оснива јавна и друга предузећа од интереса за Општину и врши надзор над
њиховим радом;
4. оснива органе, организације и службе за потребе општине и одређује њихову
организацију и рад;
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5. бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
6. бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине бира и
разрешава заменика председника Општине и чланове општинског већа;
7. поставља и разрешава секретара Скупштине;
8. именује и разрешава директоре, надзорне одборе јавних предузећа, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове опште акте у складу са законом;
9. доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа Општине
уз сагласност Владе Републике Србије;
10. одлучује о приступању у чланство организација, градова и општина у земљи и
иностранству;
11. одлучује о додељивању награда и других јавних признања;
12. даје мишљење на урбанистичке планове који се доносе за подручје Општине и на
Регионални просторни план великог града;
13. расписује општински референдум, изјашњава се о предлозима садржаним у
грађанској иницијативи и утврђује предлоге одлуке о самодоприносу;
14. утврђује општинске таксе и друге приходе који јој по закону припадају;
15. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује
јавни дуг;
16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17. обезбеђује услове за уређење туристичких места и развој и унапређење
комуналних, спортско-рекреативних и других делатности које доприносе развоју
туризма, као и услове за организовање туристичко-информативне и пропагандне
делатности;
18. утврђује мере за ублажавање опасности од елементарних непогода и одређује
мере за ублажавање и отклањање непосредних последица од елементарних
непогода;
19. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара
се о њиховом спровођењу;
20. обавља и друге послове у складу са прописима;
Скупштина општине има председника Скупштине
Скупштина општине оснива стална, посебна и повремена радна тела за разматрање
питања из њене надлежности.
За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова у
складу са Пословником Скупштине, оснивају се савети и комисије као стална радна тела.

Стална радна тела Скупштине су:
Изборна комисија
Административна комисија
Мандатна комисија
Комисија за представке и предлоге
Комисија за прописе
Комисија за утврђивање назива улица и тргова на територији Општине Гроцка
Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање
земљишта за територију општине Гроцка
8. Комисија за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица
палих бораца Општине Гроцка
9. Савет за здравство, социјалну и дечију заштиту, борачка и инвалидска питања
10. Штаб за ванредне ситуације
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Биљана Бокаловић – Ђорђевић - председник
Мирјана Николић - заменик председника
Ивана Савковић - секретар
Јована Рашовић - заменик секретара
Биљана Губеринић, члан
Јасмина Петровић, заменик члана
Симо Илић, члан
Саша Стојановић, заменик члана
Наташа Марковић, члан
Милијана Николић, заменик члана
Тијана Бјеловук, члан
Александар Стојковић, заменик члана
Кристина Илиевски, члан
Снежана Црњански, заменик члана
Стефан Милојевић, члан
Силвана Христов, заменик члана
Мирјана Митрић, члан
Снежана Стојковић, заменик члана
Горанка Бабић,члан
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА
Хранислав Марковић
Милан Марковић
Живадинка Петровић
Миленко Јахура
Блажо Стојановић
Јасмина Лазаревић
Милијан Шарић
Ђорђе Станојевић
Игор Пантелић
МАНДАТНА КОМИСИЈА
Љиљана Маринковић
Будимка Костић
Јасмина Теофиловић
Саша Мијаиловић
Душица Николић
Александар Стојковић
Небојша Благојевић
Мирослав Вујић
Гордана Зарић
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
Борис Пребичевић -председник
Зорица Милић
Наташа Маријановић
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Дејан Дугоњић
Миленко Јахура
Мирјана Николић
Јован Максимовић
Милош Половина
Валентина Кундачина
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НОВИХ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Љиља Сучевић
Надица Алексић
Мирјана Николић
Жарко Николић
Љиљана Маринковић
Зоран Милићевић
Љубиша Ристић
Ана Бјелобрк

КОМИСИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Небојша Бајић-председник
Зорица Стојановић-заменик председника
Напомена: Предлог решења о образовању ове комисије утврдила је скупштина ГО
Гроцка , док је Решење о образовању наведене комисије донело Министарство
пољопривреде, шумарства и водоприврде .

САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО,СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ,БОРАЧКА И
ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА
Др Здравка Станковић Пировић
Др Владислав Павловић,спец.педијатрије
Др Вера Живановић,епидемиолог
Др Дејан Гвозденовић,стоматолог
Вера Пађен,руководилац Центра за социјални рад – оделење Гроцка

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Командант: Стефан Дилберовић , председник Градске општине Гроцка
Заменик команданта: Јасмина Мaндић, заменик председника ГО Гроцка
Начелник: Влајко Јовчић
Спасоје Живановић, члан
Зоран Костић, члан
Радивоје Видовић, члан
Зоран Ђорђевић, члан
Зоран Живановић, члан
Ружа Мркић, члан
Ђорђе Јевтић, члан
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Славољуб Стевановић, члан
Миленко Буквић, члан
Далибор Арбитина,члан
Др. Драгиша Станојевић, члан
Љиљана Зуровиц, члан
Драган Сретеновић, члан
Предраг Јанковић, члан
Мирослав Вујић, члан
Милоје Рајковић, члан
Зоран Милићевић, члан
Зоран Којић, члан
Скупштина, по потреби, а на предлог одборника, председника општине или
Општинског већа, образује повремена радна тела (комисије, одборе и др.), ради
разматрања одређених питања, односно за обављање одређеног задатка из надлежности
Скупштине

Повремена радна тела Скупштине су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Савет за запошљавање
Комисија за елементарне непогоде
Комисија за доделу студентских стипендија
Савет за ромска питања
Тим за заштиту животне средине
Комисија за израду стратешког плана развоја Градске општине Гроцка

САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Марина Анђелић Теофиловић
Живадин Митрић
Миодраг Ракић
Вељко Трајковић
Ђорђе Јевтић
Тијана Мазињанин
Драгица Мицић

КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ
Mиленко Буквић-председник
Биљана Губеринић-члан
Зорица Милић-члан
Ивана Савковић-члан
Маринко Бабић-члан
Милан Живковић-члан
Владимир Тодоровић-члан
Живадин Митрић-члан

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
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Живадин Митрић
Светлана Симиjоновић
Саша Мијаиловић
Лана Милосављевић
Драгослава Митровић

САВЕТ ЗА РОМСКА ПИТАЊА
Војкан Савић-председник
Радисав Станојевић
Миодраг Ракић
Родољуб Јовановић
Драгана Јовановић
Саша Васић
Спасоје Бошњаковић
Оливера Огњеновић
Владимир Тодоровић

TИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Др Здравка Станковић –Пировић-председник
Оља Алиломов-члан
Сања Јовановић-члан
Драгана Агатоновић-члан
Зоран Марков-члан
Др. Дејан Гвозденовић-члан
Александар Љубисављевић-члан

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА
Зоран Танасијевић – председник комисије
Јасмина Мандић – координатор комисије
Живислав Гачић – координатор радне групе за друштвени развој
Ружа Мркић – координатор радне групе за економски развој
Живослав Караклајић – координатор радне групе за пољопривреду
Биљана Бокаловић – Ђорђевић – члан
Тања Бајат – члан
Стефан Милојевић – члан
Сања Јовановић – члан
Драган Гојковић – члан
Душица Николић – члан

Одборници Скупштине Градске општине
Након локалних избора одржаних 06.05.2012.године потврђени су одборнички мандати
следећим одборницима у Скупштини градске општине Гроцка:
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Живадинка Петровић, ( СНС)
Будимка Костић, ( СНС)
Ристо Лугоњић, ( СНС)
Зоран Костић, ( СНС)
Љиљана Маринковић, ( СНС)
Хранислав Марковић, ( СНС)
Владимир Тодоровић, ( СНС)
Јасмина Теофиловић, ( СНС)
Зоран Грујић, ( СНС)
Зоран Танасијевић, ( СНС)
Војкан Милошевић, ( СНС)
Ана Бјелобрк, ( СНС )
Снежана Трајковић, (ПС, коалиција СНС)
Бојана Ђукић, ( ДС)
Радомир Танасијевић, ( ДС )
Жељко Вагић, ( ДС )
Михаило Барац, ( СНС )
Јасмина Лазаревић, ( ДС )
Гордана Зарић, (ГРАЂАНСКА АЛТЕРНАТИВА)
Мирослав Вујић,(ГРАЂАНСКА АЛТЕРНАТИВА)
Горан Пекарски,(СПС-СГ)
Наташа Анђелковић, (СПС-СГ)
Весна Тасев Пекарски, (СПС-СГ)
Немања Тодоровић, (СПС-СГ)
Др.Небојша Благојевић,(СПС-СГ)
Слађана Марјановић,(СПС-СГ)
Др.Предраг Бабић, (СПС-СГ)
Др.Ђорђе Станојевић,(СПС-СГ)
Спасоје Живановић,( ДСС)
Саша Мијаиловић,(ДСС)
Јелена Конатаревић,(ДСС)
Миленко Јахура,(ДСС)
Блажо Стојановић(УРС-„НАШ ЧОВЕК-БЛАЖО СТОЈАНОВИЋ“)
Др.Здравка-Станковић Пировић(ГРАЂАНСКА АЛТЕРНАТИВА)
Душица Николић( УРС-„НАШ ЧОВЕК –БЛАЖО СТОЈАНОВИЋ“)

6.2. 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; 
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 усмерава и усклађује рад Управе градске општине; 
 поставља и разрешава помоћнике председника Градске општине; 
 доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, овим статутом или
одлуком Скупштине градске општине; 
 даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета
Градске општине којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на
број и структуру запослених и других носиоца која се ангажују на остваривању
програма или делова програма корисника буџета Градске општине у складу са
законом; 
 одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању
на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе
органи Градске општине, у складу са законом; 
 одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних
средстава за потребе органа Градске општине; 
 закључује уговоре о донацији од физичког или правног лица; 
 образује стручна радна тела и 
 врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима Градске
општине. 


6.3. 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; 
 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; 
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 даје сагласност на финансијски план месне заједнице; 
 поставља и разрешава начелника Управе градске општине. 

6.4. Управа Градске Општине
Одлуком о организацији Управе градске општине Гроцка 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 градске општине образују се организационе јединице за вршење
сродних управних, стручних и других послова под називом «одељење» и «служба».
Ради обједињавања сличних послова и њиховог успешнијег извршавања у оквиру
организационих јединица, могу се образовати унутрашње организационе јединице под
називом «одсек», «кабинет », «реферат», «група», «инспекција» и сл.
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:
1. Одељење за општу управу и имовинско-правне послове
2. Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности
3. Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове
4. Одељење за инспекцијске послове
5. Служба за скупштинске послове
6. Служба за заједничке послове
7. Служба за кадровске и опште послове.

1. ОДЕЉЕЊE ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
У овом одељењу образују се два Одсека, и то
 Одсек за општу управу,
 Одсек за имовинско-правне послове.
Начелник Одељења за општу управу и имовинско-правне послове
МИРЈАНА НИКОЛИЋ телефон: 011/8501-312 локал 299
email: mirjana.nikolic@grocka.org.rs

19

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.

Одсек за општу управу
Врши послове који се односе на унапређење организације рада Општинске управе и
послове аутоматске обраде података; вођење бирачких спискова грађана и стручнотехничке послове на спровођењу избора и других облика изјашњавања грађана; послове
око пописа становништва; послове пописа и процене заоставштине умрлих лица по налогу
суда; послове пријемних канцеларија, писарнице, архиве, овере потписа, преписа и
рукописа, издавање радних књижица и друге послове из ове области.
Део послова из области опште управе организован је преко месних канцеларија.
Месне канцеларије врше послове који се односе на оверу преписа, потписа и
рукописа, вршење послова пријемне канцеларије, овера уверења о животу, као и друге
послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

Одсек за имовинско – правне послове
Врши послове који се односе на заштиту, очување, и евиденцију непокретности на
којој је носилац права управљања и коришћења Општина; управно-правне послове
експропријације, национализације и арондације непокретности; управно-правне послове
конверзије права коришћења у право својине; послове утврђивања земљишта за редовну
употребу објеката и формирање грађевинске парцеле; послове утврђивања престанка
права коришћења и поништаја правоснажних решења о изузимању земљишта; обавља
административно-правне и геодетско-техничке послове у поступку враћања земљишта;
стручне послове на откупу станова, располагања непокретностима (отуђење и
прибављање у државну својину, давање на коришћење односно у закуп и стављање
хипотеке), геодетске послове за потребе Општине и друге управне, вануправне и стручне
послове у складу са законом и другим прописима, као и друге послове за потребе
Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.
.

2. ОДЕЉЕЊE ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У овом одељењу формирају се два Одсека и то:
- Одсек за финансије, привреду и друштвене делатности
- Одсек за послове трезора и рачуноводствене послове
Начелник Одељења за финансије, привреду и друштвене делатности
СВЕТЛАНА СИМИЈОНОВИЋ телефон 011/8501-312 лок. 220
email: svetlana.simijonovic@grocka.org.rs

Одсек за финансије, привреду и друштвене делатности
Обавља послове везане за планирање, припрему и извршење буџета Општине,
локалне јавне приходе и расходе; финансијско планирање, управљање готовинским
средствима, контрола расхода буџета, управљање дугом, буџетско рачуноводство,
извештавање и управљање финансијским информационим системом, надзор над
коришћењем буџетских средстава, финансијско-рачуноводствене послове директних
корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских
планова и завршних рачуна буџетских корисника, контрола новчаних докумената и
инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског коришћења средстава,

20

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.

комплетира неопходну документацију за плаћање, врши контролу и води књиге
евиденције неопходне за рад директног корисника буџета.
Одсек обавља поверене послове из области приватног предузетништва у сарадњи
са Агенцијом за привредне регистре: пријем захтева, издавање уверења и обавља друге
послове који су у надлежности општине у овој области.
У области друштвених делатности води управни поступак везан за остваривање
права корисника инвалидско-борачке заштите, решавање статуса војних инвалида,
цивилних инвалида рата и уживалаца породичне инвалиднине као и послове исплата
месечних новчаних примања материјалног обезбеђења и друге послове из борачкоинвалидске заштите. Одсек обавља и следеће послове у области друштвених делатности
који нису у надлежности Републике и Града: административно-технички послови у вези са
стипендирањем ученика и студената, одређени послови везани за разврставање деце
ометене у развоју, послови у области образовања – старање о одржавању (осим
капиталног) дечјих вртића и основних школа, послови везани за праћење уписа у први
разред основне или специјалне школе, редовно похађање наставе у наведеним школама,
покретање прекршајног поступка против родитеља односно старатеља, у складу са
законом, утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце за време
остваривања образовно-васпитног рада, у сарадњи са школама, послови који се односе
на положај младих – учешће у спровођењу стратегије и акционог плана за младе са
територије Општине; праћење стања у области здравства; културе – подстицање развоја
културно-уметничког стваралаштва и аматеризма; физичке културе и социјалне заштите.
Одсек врши одређење послове у области пољопривреде – спровођење мера
заштите коришћења и унапређења пољопривредног земљишта; водопривреде;
индустрије; занатства; трговине; снабдевање тржишта; туризма и врши и друге поверене
послове на основу закона и других прописа, прати кретања у привреди општине.
Шеф Одсека за финансије привреду и друштвене делатности
ДРАГОВАН СТОЈАНОВИЋ телефон 011/8501-312 лок.109
email: dragovan.stojanovic@grocka.org.rs

Одсек за послове трезора и рачуноводствене послове
Обавља послове везане за управљање готовинским средствима, контролу расхода
која обухвата управљање процесима одобравања преузимања обавеза, проверу пријема
добара и услуга одобравања плаћања на терет буџетских средстава, управљање дугом,
буџетско рачуноводство и извршавање, благајничко пословање, управљање
информационим системом из ове области, послове обрачуна и ликвидатуре плата
запослених у Општинској управи, изабраних, именованих и постављених лица, лица
ангажованих по основу уговора и друге послове неопходне за функционисање трезора.
Шеф Одсека за послове трезора и рачуноводствене послове
КОСОВКА МАЦАНОВИЋ телефон 011/8501-312 лок. 123
email: kosovka macanovic@grocka.org.rs

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
У овом Одељењу образују се два Одсека, и то:
 Одсек за грађевинско-урбанистичке послове
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 Одсек за комунално-стамбене послове
Начелник Одељења за урбанизам, грађевинско-стамбене и комуналне послове
БИЉАНА ГУБЕРИНИЋ телефон 011/8501-312 лок. 279
email: biljana.guberinic@grocka.org.rs

Одсек за грађевинско-урбанистичке послове
Врши послове издавања одобрења за грађење, технички преглед и издавање
одобрења за употребу објеката, издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију
саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју,
издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску
дозволу у складу са прописима, обавља послове саобраћаја, стамбене послове и послове
заштите и унапређења животне средине и природних добара, планирање и предузимање
мера у случају елементарних и других непогода и друге послове из ове области.

Одсек за комунално-стамбене послове
Стара се о уређењу и развоју комуналних делатности на територији општине, о
локалним и некатегорисаним путевима, уређује послове који се односе на утврђивање
обавезе накнаде за коришћење грађевинског земљишта и израде базе података из ове
области.

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
У овом Одељењу образују се два Одсека, и то:
 Одсек за грађевинску инспекцију и
 Одсек за комуналну инспекцију.
 Одсек за принудно извршење
Начелник Одељења за инспекцијске послове
ИВАНА САВКОВИЋ телефон 011/8500-515 лок.242

Одсек за грађевинску инспекцију
Грађевинска инспекција обавља послове инспекцијског надзора над изградњом објеката
за које одобрење за изградњу издаје Одељење за грађевинско-стамбене и комуналне
послове и предузима мере санкционисања нелегалне градње у складу са законом, врши
правну обраду предмета односно доношење појединачних правних аката који се односе
на нелегалну градњу, подношење прекршајних и кривичних пријава и пријава за
привредне преступе.

Главни грађевински инспектoр
ТАЊА БAJAT телефон 011/8500-413 лок. 318
email: tanja.bajat@grocka.org.rs

Одсек за комуналну инспекцију
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Комунална инспекција обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем
закона, прописа Града и Општине, који се односе на одржавање комуналног реда у
Општини, уређивање јавних површина и добара у општој употреби и послове који се
односе на правну обраду аката из ове области.
Одсек обавља и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се
баве одржавањем комуналне хигијене, јавно прометних површина и јавних зелених
површина.

5. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Обавља стручне и организационе послове за Скупштину општине, председника
Општине, председника Скупштине општине, Општинско веће, радна тела Скупштине,
одборнике и одборничке групе; послове који се односе на припрему седница и обраду
аката усвојених на седницама; чување изворних докумената и вођење евиденције о
одржаним седницама наведених органа; израда аката о избору, именовањима и
постављењима из надлежности Општине; израда аката којима се регулишу статусна
питања изабраних, именованих и постављених лица, послови који су везани за
представке и предлоге грађана; протоколарне послове за председника Општине,
Скупштину општине и Општинско веће; сарадња са другим општинама у земљи и
иностранству; јавност рада Скупштине општине и Општинског већа, информисање
одборника; информативна делатност и припрема ''Грочанских новина''.
Служба сарађује са другим организационим јединицама Општинске управе у
припреми нацрта прописа и других општих аката, припрема прописе из области локалне
самоуправе, припрема аутентична тумачења одлука и других аката Скупштине општине,
припрема одговоре Уставном суду у поступцима оспоравања прописа Општине и врши
друге послове утврђење законом и другим прописима.
Радом Службе за скупштинске послове руководи секретар Скупштине општине
ТАТЈАНА ВУЧЕНОВИЋ
tелефон 011/ 8501-312
лок. 211
email: tatjana.vucenovic@grocka.org.rs

6.

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

У овој Служби образују се два Одсека, и то:
 Одсек за опште, техничке и помоћне послове
 Одсек за послове јавних набавки
У Служби за заједничке послове обављају се и стручни, организационо-технички
послови везани за збрињавање избеглих и расељених лица на територији Општине
сходно прописима који регулишу њихов статус.
Ове послове обавља повереник за избеглице, кога распоређује начелник
Општинске управе, уз сагласност председника Општине
Начелник Службе за заједничке послове
ДРАГОСЛАВА МИТРОВИЋ телефон 011/8501-312 лок. 322
email: dragoslava.mitrovic@grocka.org.rs
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Одсек за опште, техничке и помоћне послове
Одсек врши техничке послове за потребе организационих јединица Општинске
управе и органа општине који се односе на одржавање зграда, уређаја, опреме и
инвентара; умножавање материјала и његову експедицију; обезбеђивање превоза,
евиденција возног парка и евиденција о коришћењу возила, организовање техничког
прегледа возила, набавка нових и расходовање коришћених возила; услуга успостављања
телефонског саобраћаја путем телефонске централе, координирање активности и контакт
са правним лицем коме су поверени послови одржавања хигијене, послови обезбеђења
објеката и курирски послови, послове пружања услуга грађанима у згради Општинске
управе, послове који се односе на противпожарну заштиту у згради Општинске управе,
Скупштине општине и месним канцеларијама, послове безбедности и здравља на раду у
складу са прописима из ове области.
Одсек обавља послове пружања услуга грађанима у виду давања информација
преко пунктова инфо служби у појединим месним заједницама и обавља организационотехничке и стручне послове за потребе месних заједница.
Шеф одсека за опште, техничке и помоћне послове
ГОРАН СТЕВАНОВИЋ телефон 011/8501-312 лок. 302
email: goran.stevanovic@grocka.org.rs

Одсек за послове јавних набавки
У области јавних набавки обавља послове везане за набавку добара, пружање
услуга и извођење грађевинских радова у складу са прописима који регулишу јавне
набавке.
У Служби за заједничке послове обављају се и стручни, организационо-технички
послови везани за збрињавање избеглих и расељених лица на територији Општине
сходно прописима који регулишу њихов статус.
Пословима из става 1 руководи повереник за избеглице, кога распоређује начелник
Општинске управе, уз сагласност председника Општине.
Шеф одсека за послове јавних набавки
НАДА ПАЈИЋ телефон 011/ 8501-312 лок. 309
email: nada.pajic@grocka.org.rs
Повереник Комесаријата за избеглице
ДРАГАН МАТЕЈИЋ телефон 011/8501-312 лок. 262
email: dragan.matejic@grocka.org.rs

7. СЛУЖБА ЗА КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Служба за кадровске и опште послове обавља стручне послове који се односе на
остваривање права и обавеза из радних односа запослених у управи, изабраних,
именованих и постављених лица која остварују права из радног односа по том основу,
израда нормативно-правних аката из области радних односа (правилници, упутства,
наредбе и сл.).
Служба обавља послове пружања правне помоћи грађанима и давањима усмених
правних савета и састављањем исправа и поднесака.
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Служба за правну помоћ:
Десимир Вуксановић телефон 011/8501-312 лок. 124
У Служби се обављају и послови техничког секретара и административно-дактилографски
послови за потребе начелника управе и Службе.
Радом Службе за кадровске и опште послове руководи Начелник управе
БИЉАНА БОКАЛОВИЋ – ЂОРЂЕВИЋ
011/8500-528; 8500-162 лок. 268

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Општинско правобранилаштво као законски заступник Градске општине Гроцка,
врши послове правне заштите имовинских права и интереса Градске општине Гроцка.
У заштити имовинских права и интереса Општине, њених органа, организација и
других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Општине,
Правобранилаштво предузима све праве радње и правна средства пред судовима и
другим надлежним органима.
Општинско правобранилаштво даје мишљења у поступцима које воде Општински
органи у којима може бити повређен интерес Градске општине Гроцка.
Радом Општинског правобранилаштва руководи јавни правобранилац који има
једног заменика. Општинског правобраниоца и заменике именује и разрешава Скупштина
општине Гроцка. Општински правобранилац прима странке сваког радног дана од 11
часова до 15 часова, састанак се заказује дан раније.
ЗАМЕНИК ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
Марина Јовановски
Контакт телефон 011 /8500 374, локал 315
email: marina.jovanovic@grocka.org.rs

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и
обавеза
Одељење за општу управу и имовинско-правне послове



 Одсек за општу управу 
 Одсек за имовинско правне послове

Одсек за општу управу
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.
У Одсеку за општу управу обављају се следећи послови:
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Издавање потврде о животу
У овом поступку примењују се одредбе Закона о општем управном поступку («Сл.
лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01), 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 потврде о животу. Захтев
се евидентира кроз попис аката. Израђује се и лично уручује потврда, односно попуњава
образац надлежног органа стране државе.
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), Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр.
33/97 и 31/01), 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).
Вођење и ажурирање бирачког списка, које подразумева упис, брисање, исправку,
измену или допуну, врши се на захтев станке или по службеној дужности. Уз захтев за
упис у бирачки списак странка прилаже следеће доказе: лична карта. 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 класификују по врсти и основу и
одлажу у адекватне регистраторе. Решење се доставља странци,а аутоматски се брише
пребивалиште на територији претходне општине-града. 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), Закона о општем управном поступку
(«Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01), 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).
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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.
По примљеном захтеву, приступа се провери у јединственом бирачком списку, што
је један од услова за упис у ПБС. Уколико су испуњени услови за упис у ПБС приступа се
доношењу решења.. 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.
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), 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), Закон о локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07), 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 месним канецларијама да то исто учине на територији МЗ.
Израђује се предлог решења о одређивању бирачких места - тренутно 39 бирачких
места (решење доноси изборна комисија).
Пружање стручне и техничке помоћи изборним комисијама или радном телу за
спровођење избора/референдума.

Писарница и архива
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
канцеларијском пословању органа државне управе («Сл. гласник РС» 40/10), Закон о
општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01), Закон о републичким
административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/03, 61/05, 101/05, 5/09 ... 55/12),
Одлука о локалним административним таксама («Сл. лист града Београда» бр. 43/07,
53/08 ... 54/11).
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.
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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), Закон о републичким административним таксама («Сл.
гласник РС» бр. 43/03, 61/05, 101/05, 5/09 ... 55/12), 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 ...
54/11), 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.
Овера потписа, преписа и рукописа
У овом поступку примењују се одредбе Закона о оверавању потписа, рукописа и
преписа («Сл. гласник РС» бр. 39/93), 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), Закон о републичким
административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/03, 61/05, 101/05, 5/09 … 55/12),
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
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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 Гроцка www.grocka.rs

Одсек за имовинско-правне послове 


У Одсеку за имовинско правне послове обављају се управно правни послови који се
односе на:
Експропријацију објеката ради привођења земљишта намени
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.
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:
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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 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 .
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 Гроцка
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 изузимању земљишта због непривођења истог намени(поновни
поступци)
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:
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1. Изводе из земљишних књига односно из Катастра непокретности Гроцка
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

Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове:
-

Одсек за грађевинско-урбанистичке послове
Одсек за комунално-стамбене послове

Одсек за грађевинско-урбанистичке послове
У одсеку за грађевинско-урбанистичке послове обављају се управно правни
послови који се односе на:
Издавање грађевинске дозволе


овом поступку примењују се Одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник
РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС и 24/11) и Закона 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 подноси:


локацијскe услове



пројекат за грађевинску дозволу



доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту, односно
доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови на надзиђивању објекта

Осталу потребну долументацију Одељење прибавља по службеној дужности у
оквиру обједињене процедуре.
Предмет затим прегледа извршилац за управно-правне послове и ако је
документација са правне стране уредна, доноси решење.
Жалба на решење подноси се преко овог органа другостепеном органуСекретаријату за имовинско и правне послове градске управеГрада Београда- Сектору за
другостепени управни поступак.
Издавање решења којим се одобрава извођење радова за које се не издаје
грађевинска дозвола
У овом поступку примењује се чл.145 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник
РС” бр. 72/09,81/09-испр., 64/10-одлука УС и 24/11) и 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 подноси:
 доказ о праву својине у складу са чланом 135.Закона о планирању и изградњи
(оригинал или оверена фотокопија)
 идејни пројекат, односно главни пројекат (са потврдом и извештајем о извршеној
техничкој контроли), односно технички опис и попис радова за извођење радова на
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инвестиционом одржавању објекта
 доказ о уређењу односа у погледу плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу гаража, остава и других сличних објеката, као и за промену
намене објекта без извођења радова.
 Примљену документацију прегледа извршилац за управно-правне послове и ако је
документација са техничке стране уредна, о томе саставља технички налаз.
Предмет затим прегледа извршилац за грађевинске послове и ако је документација
са правне стране уредна, доноси решење.
Жалба на решење подноси се преко овог органа другостепеном органуСекретаријату за имовинско и правне послове градске управеГрада Београда- Сектору за
другостепени управни поступак.
Уз пријаву радова подноси се доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за
уређивање грађевинског земљишта.
Издавање употребне дозволе
У овом поступку примењује се чл. 154 и 158 Закона о планирању и изградњи(“Сл.
гласник РС” бр. 72/09; 81/09-испр., 64/10 одлука УС и 24/11), и 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 подноси:
 Извештај Комисије за технички преглед
 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
Примљену документацију прегледа извршилац за управно-правне послове. Уколико
захтев садржи све неопходне податке,формира се Комисија за технички преглед,
којучинезапослени у стручној установи коју је подносилац захтева ангажовао за обављање
техничког прегледа. Када Комисија за технички преглед заврши са радом и када свој
записник о извршеном техничком прегледу достави Одељењу, задужени референт
приступа изради решења којим се одлучује о поднетом захтеву за издавање употребне
дозволе. Решење се доноси у року од 7 дана од дана пријема налаза Комисије за
технички преглед којим је утврђено да је објекат подобан за употребу.
Жалба на решење подноси се преко овог органа другостепеном органуСекретаријату за имовинско и правне послове градске управеГрада Београда- Сектору за
другостепени управни поступак

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).
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
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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 комуналне
послове након увиђаја на терену саставља записник о утврђивању броја стана-пословног
простора и доставља га извршиоцу за управно-правне послове који израђује решење.
Решење се доноси у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева.
Од почетка примене Обједињене процедуре у овиру Одељења, сва издата решења
се скенирају и објављују на званичном сајту ГО Гроцка www.grocka.rs у року од три дана
од дана издавања.

Одсек за комунално – стамбене послове
У Одсеку за комуналн- стамбене послове обављају се послови који се односе на:
Регистрација скупштине станара
У овом поступку примењују се одредбе Закон о одржавању стамбених зграда(
„Сл.гласник РС“ бр. 44/95,46/98 и 1/2001) и Уредба о одржавању стамбене зграде(
„Сл.гласник РС“ бр. 44/93).
По захтеву странке издаје се уверење, а на основу записника прве конститутивне
скупштине станара стамбене зграде на којој се именује председник скупштине станара ,
издаје се уверење о регистрацији скупштине станара.
Постављање привремених покретних објеката тезги на јавним саобраћајним
површинама без плана постављања ( вашари сајмови посебне манифестације)
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У овом поступку примењују се одредбе Одлуке о постављању тезги и других
покретних привремених објеката на територији града Београда ( „Сл.лист града Београда“
бр.17/2015)
Странка подноси захтев на шалтеру органа управе са скицом заузећа јавне
површине, такође се прилаже и АПР- решење са ПИБ, матичним бројем, рачуном банке
код које је отврорен, картон депонованих потписа и Решење за обављање трговинске
делатности или Решење о ргистрацији пољопривредног домаћинства. Након спроведеног
поступка у Секретаријат за саобраћај се шаље скица која се оверава и издаје се
сагласност на период од 30 дана. Након тога орган издаје Решење о заузећу ради
постављања тезге на јавној површини.
Исељење бесправно усељених лица из стамбених зграда и заједничких просторије
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 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 Гроцка обавља послове
комуналног и грађевинског надзора утврђеног законским прописима, одлукама Скупштине
Града Београда и Одлуком о организацији и раду органа градске општине Гроцка.
 Одсек грађевинске инспекције 
 Одсек комуналне инспекције 
 Одсек за принудно 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
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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, 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, а заинтересованом лицу се доставља обавешетење о наложеним
мерама о конкретном случају.
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, 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 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 8:00 до 15:00 часова, а
дежурни инспектор странке прима у времену од 8,00 до 15,00 часа сваким радним даном.

Дежурни телефон за пријаве 066/8062280
Одељење за финансије , привреду и друштвене делатности
 Одсек за финансије , привреду и друштвене делатности
 Одсек за послове трезора и рачуноводствене послове

Одсек за финансије, привреду и друштвене делатности
У оквиру овог одсека обављају се управни послови по скраћеној процедури и то по
захтевима за:
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Накнада погребних трошкова за незбринута лица која су имала пребивалиште на
територији ове општине. 

захтев, подноси лице које је сносило трошкове сахране и уз захтев прилаже следећу
доказе:
 извод из матичне књиге умрлих;
 оригинал рачуне о трошковима сахране;
 решење/потврда Центра за социјални рад Гроцка 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).
Поступак по захтеву за ексхумацију и пренос посмртних остатака 
Уз захтев, 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 
Уз Захтев 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
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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;
 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 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 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 Гроцка 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

Уз захтев 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
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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 су били 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.Личну изјаву може дати родитељстаратељ за малолетног подносиоца захтева за ђачку стипендију или сам
подносилац захтева уколико је пунолетан;
 Уверење Пореске управе – Филијале Гроцка 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.
 Уверење о катастарском приходу за све пунолетне чланове породице домаћинства
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
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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 по овом основу. Личну изјаву може дати родитељстаратељза малолетног подносиоца захтева за ђачку стипендију или сам
подносилац захтева уколико је пунолетан;
 Министарство финансија,Пореске управе – Филијале Гроцка евиденцији пореског обвезника за све пунолетне чланове породице.
се добија по захтеву који се попуњава и предаје на шалтеру пореске
пореска управа издаје након истека одређеног ока предвиђеног
уверења.Издаје се према месту пребивалишта.

Уверење о
Ово уверење
управе а које
за издавање

 Решење Секретаријата за финансије Града Београда - Управе јавних прихода града
Београда - Одељење Гроцка којим се утврђује порез на имовину за текућу годину,
за све пунолетне чланове породице.

Борачка и инвалидска заштита
Евиденционо-статистички послови:
 води регистре ратних, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата
 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 ортопедских помагала и издаје налоге према роковима
доспећа;
 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 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
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ордена «Народног хероја».

8. Навођење прописа
Градска општина Гроцка у вршењу овлашћења из својих надлежности примењује
важеће законе и друге опште акте:
 Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 83/14); 
 Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 39/02, 43/03 и 55/04,116/08,
124/12,14/15); 
 Закон о експропријацији («Сл. гласник РС» бр. 53/95 «Сл. лист СРЈ» бр. 16/2001 одлука СУС и «Сл. гласник РС» бр. 20/09,55/13) 


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 24/11,121/12,42/13);
 Закон о становању («Сл.гласник РС» бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93-др.закон
26/2011);
 Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 55/96, 33/97, 30/10); 
 Закон о прекршајима («Сл.гласник РС» бр.65/13); 
 Закон о одржавању стамбених зграда («Сл. гласник РС» број 44/95, 46/98, 1/01одлука УСРС,101/05, 27/11 и 88/11);
 Закон о основним правима бораца, војних инвалида и
бораца,(«Сл.лист СРЈ» бр. 24/98, «Сл. гласник РС» бр. 111/09); 

породица

палих

 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
107/05,109/05,57/11,110/12); 

осигурању

(«Сл.

гласник

РС»

број

 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, 54/09,32/13,75/14); 
 Закон о избеглицама («Сл. гласник РС» бр.18/92; 30/10); 
 Закон о министарствима («Сл.гласник РС» 72/12,44/14,14/15); 
 Закон о сахрањивању и гробљима («Сл.гласник СРС» бр.20/77, 53/93, 67/93,
48/94, 101/05,120/12); 
 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); 
 Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа («Сл. гласник РС» бр.
39/93,93/14,22/15); 
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 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
54/09,50/11,70/11,55/12,45/15); 
 Закон о културним добрима («Сл. гласник РС» бр. 71/94,52/11,99/11); 
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању («Сл. гласник РС» бр. 101/10,142/14); 
 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. 88/11); 
 Закон о избору народних посланика («Сл. гласник РС» бр. 35/00, 57/ 03, 18/04, 
 104/09,28/11); 
 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. 97/08,104/09,68/12); 
 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, 
 18/05,-др.закон 85/12,46/13-др.закон55/14,6/15); 
 Породични закон («Сл. гласник РС» бр. 18/05-др.закон 61/15); 
 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
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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); 
 Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Сл. лист града Београда» бр. 3/93,
4/94,2/95,6/96,12/96,14/96,6/99,11/05); 
 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 комуналној инспекцији («Сл. лист града Београда» бр. 18/92, 19/92- 
 испр., 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99,11/05,29/14); 
 Одлука о пијацама («Сл. лист града Београда» бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11,34/14); 
 Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на јавним
површинама у Београду («Сл. лист града Београда» бр. 18/06...10/11); 
 Одлука о оглашавању на територији града Београда Београда («Сл. лист града
Београда» бр. 29/07, 34/09, 16/10,44/14); 
 Одлука о комуналном реду («Сл. лист града Београда» бр. 10/11,60/12,51/14); 
 Одлука о одржавању чистоће («Сл. лист града Београда» бр. 27/02,11/05, 6/10,др.одлука 2/11,10/11-др.одлука 42/12,31/13,44/14);
 Одлука о постављању пловила на делу, обале и водног простора на територији
града Београда («Сл. лист града Београда», бр.32/10,10/11,9/13,29/14);
 Одлука о димничарским услугама («Сл. лист града Београда»бр.15/93,11/05,34/14);
 Одлука
о
пречишћавању
и
Београда»бр.23/05,2/11,29/14);

дистрибуцији

воде

(«Сл.

лист

града

 Одлука о употребу грба и заставе града Београда («Сл. лист града Београда»
бр.18/03,42/09,22/14);
 Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на
јавним површинама(«Сл. лист града Београда» бр. 15/01.... и 2/11);
 Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда
(«Сл. лист града Београда»бр.10/11,51/1,10/14);
 Одлука о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда
(«Сл. лист града Београда»бр. 14/14,25/14-исп.34/14);
 Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града
Београда («Сл.листГрада Београда» бр. 37/11,55/11,34/14); 
 Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина («Сл.
лист града Београда» бр.2/112/01....44/14); 
 Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању («Сл. лист града
Београда» бр. 27/02,30/03,11/05,18/11,17/12,44/14); 
 Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптурних дела на терторијиграда
Београда(«Сл. лист града Београда» бр. 26/85....14/14); 
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 Одлука о локалним административним таксама («Сл. лист града Београда» бр.
43/07,53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11); 
 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); 
 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступању јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл. гласникРС“ бр.29/2013);
 Правилник о условима и начину коришћења службених возила бр.110-5/2011;
 Правилник о службеним путовањима запослених у управи градске општине Гроцка
бр.110-4/2011;
 Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Управи градске
општине Гроцка број 110-10/07;
 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи
градске општине Гроцка 110-22 од 26.12.2014.године,110-3 од 11.03.2015.године и
110-8 од 10.06.2015.године;
 Правилник о дисциплинској одговорности запослених и постављених лица у Управи
градске општине Гроцка 11-4/06,110-9/2010;



Одлуке Градске општине Гроцка
 Одлука о образовању канцеларије ѕа младе („Сл. лист града Београда“ бр. 67);
 Одлука о оснивању јавног предузећа за топлификацију ГО Гроцка- („Сл. лист града
Београда“,бр. 6 ) и измена („ Сл. лист града Београда“ бр. 80);
 Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права
коришћења ГО Гоцка („Сл. лист града Београда“, бр. 27);
 Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља
Дирекција за изградњу општине Гроцка („Сл. лист града Београда“ бр. 36 );
 Одлука о оснивању јавног предузећа „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“- („ Сл. лист
града Београда“ бр. 51);
 Одлука о оснивању ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
КОМУНАЛАЦ“- („ Сл. лист града Београда„бр. 51);

ПРЕДУЗЕЋА

„ГРОЧАНСКИ

 Одлука о сахрањивању и гробљима на територији ГО Гроцка („Сл. лист града
Београда“ бр. 60/14);
 Одлука о општинском правобранилаштву ГО Гроцка („Сл. лист града Београда „бр.
104) ;
 Одлука о општем комуналном уређењу насеља на територији ГО Гроцка ( Сл.лист
града Београда“ бр.26/84,14/02,13/04);
Статут градске општине Гроцка и Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Управи градске општине Гроцка доступни су у
електронском формату на интернет сајту www.grocka.rs .
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9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
Услуге управе Градске општине
www.grocka.rs – сервис грађана.

Гроцка

доступне

су

на

интернет

сајту

Одељење за општу управу и имовинско правне послове:
 Одесек за општу управу
 Одсек за имовинско правне послове

Одсек за општу управу
 Решава по захтевима за издавање уверења о животу (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 
 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) 
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 Даје информације странкама-инфо пулт 
 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.
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
Одсек Опште управе ради радним данима од 7.30. до 15,30 часова. Шалтери овере
потписа, преписа и рукописа у Градској општини Гроцка, Булевар ослобођења бр.39, раде
сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.
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.
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Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности има два одсека:
 Одсек за финансије, привреду и друштвене делатности
 Одсек за послове трезора и рачуноводствене послове
У Одсеку за финансије, привреду и друштвене делатности се пружају
заинтересованим правним и физичким лицима следеће услуге:
Доношење решења по захтеву за рефундацију трошкова сахране
У овом поступку примењује се одредбе Закона о општем управномпоступку
(«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).
Уз захтев прилаже следеће доказе:
 извод из матичне књиге умрлих 
 оригинал рачуне о трошковима сахране 
 Решење Центра за социјални рад Гроцка да је преминули био корисник 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'').
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 свих корисника) 
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
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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 на шалтеру зграде и прилаже се:
 оверена изјава два сведока о члановима породичног домаћинства, 
 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 
У Одсеку за борачко-инвалидску заштиту се 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
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предаје у Одсек или у писарницу и том приликом се прилаже медицинска документација.
Инвалидски предмет се доставља на посебну комисију.
Одсек израђује решење после налаза комисије на 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 које странка може уложити жалбу преко овог Одсека.
Цео инвалидски предмет са изјављеном жалбом или са позитивним решењем увек се
доставља другостепном органу на ревизију – Градској управи. По извршеној ревизији или
решеној жалби Градска управа враћа 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.

Одељење за инспекцијске послове
 Услуге инспекцијског надзора у комуналној делатности;
 Услуге инспекцијског надзора над изградњом и употребом објекта;
 Услуге спровођења поступка принудног извршења;

Служба за кадровске и опште послове
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Правна помоћ у саставу Службе за кадровске и опште послове Градске општине
Гроцка обавља послове према Закону о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07)
члан 20 став 1 тачка 31 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 Гроцка.Правна помоћ грађанима 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.

Служба за заједничке послове
У одсеку Повереништво за избеглице пружају заинтересованим лицима се следеће
услуге:
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 
Предмет се доставља Полицијској станици Гроцка . 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
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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

Служба за скупштинске послове
 Услуга подршке и праћења рада скупштине општине и скупштинских тела,
 Услуга подршке и праћења седница Већа градске општине,
 Услуга организовања и реализација манифестација.

Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове
У оквиру Одељења за грађевинско-урбанистичке и комунално стамбене послове
пружају се услуге увида у планска документа ( просторини план ,генерални план и план
детаљне регулације).

10. Преглед података о пруженим услугама (2014. година)
СЛУЖБА ЗА КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Послови радних односа и персоналне евиденције запослених у Управи градске
општине Гроцка обављају се у оквиру Службе за кадровске и опште послове.
Класификације и групе послова које су у надлежности радних места ''Правни
послови у области радних односа'' и ''Послови персоналне евиденције'' обухватају:

50

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.

110 - Правилнике и друге опште акте из ове области (правилник о платама и
другим накнадама, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
правилник о дисциплинској одговорности).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године било је 4
предмета.
111 - Конкурси и огласи за послове (одлука о расписивању конкурса за
попуњавање упражњених и новоотворених радних места, пријаве по конкурсу, приговор
кандидата и обавештење кандидата о избору).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године био је
један предмет.
112 - Заснивање радног односа и кретање у служби (решења о заснивању
радног односа (на неодређено и одређено време), решења о постављењу, разрешењу и
распоређивању, уговор о делу, уговор о ауторском делу, послове везане за спровођење
поступка добровољног одласка из Општинске управе , уз исплату отпремнине-у сарадњи
са Градском управом).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године решено је
укупно 72 предмета.
113 – Стаж осигурања радне књижице (издавање уверења о радном стажу).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године издато је
укупно 10 уверења.
116- Дисциплинска и материјална одговорност(предлози за покретање
дисциплинског поступка, суспензија, евиденција о изреченим мерама због повреде радне
дужности, предмети у вези материјалне одгворности радника).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. години било је 4
предмета.
118- Престанак радног односа ( решења о престанку радног односа, отказу и
престанку радног односа по сили закона).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године било је 13
предмета.
120- Платни систем уопште (доношење Правилника о платама и зарадама
запослених у Општинској управи, доношење решења о платама и зарадама, издавање
потврда о платама, доношење решења о наградама, казнама као и решења о другим
новчаним потраживањима).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године решено је
44 предмета.
131- Одмори (план коришћења годишњих одмора и решења о коришћењу
годишњег одмора).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године решено је
148 предмета.
132 -Одсуства (решења о одобреном плаћеном и неплаћеном одсуству).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године решено је
укупно 28 предмета, по разним основама (стручни испит, смрт чланова уже
породице, рођење детета и др.).
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133- Боловања ( дописи у вези са боловањем- провера боловања).
У оквиру ове класификације у 2014. години није било предмета.
152- Стручни испит (пријаве и решења о одобравању стручних испита, дописи у
вези са стручним испитима).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године било је 5
предмета.
154 – Обука студената- студентска пракса (уговори, програми обуке и сл.).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године било је 2
предмета.
163- Несреће на раду ( пријаве о повредама на раду и записници о повредама,
евиденције о повредама).
У оквиру ове класификације у 2014. години није било предмета.
11 – Запошљавање радника (дописи, извештаји и други акти у вези са овим
пословима).
У оквиру ове класификације у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године било је 4
предмета.
16- Опште о јавној управи и јавним службама (обавештења и сл).
У оквиру ове класификације у 2014. години био је један предмет.
035 – Овере (овлашћења).
У оквиру ове класификације у 2014. години било је 2 предмета.
Поред наведених послова, обављају се и послови персоналне евиденције који
обухватају формирање и вођење досијеа запослених, пријаве и одјаве по образцима ради
остваривања права из радног односа – здравствена заштита, стаж осигурања, овера
здравствених књижица, која је по новом Закону у великој мери пооштрена и изискује
вођење евиденције по ЛБО и кодовима издатим од стране Републичког фонда за
здравствено осигурање, пријаве о промени у току осигурања, вођење матичне књиге,
отварање и закључивање радних књижица, обрачунавање радног стажа, обрачун,
евиденција и издавање М4 образца за запослене у Управи, пријем и завођење предмета,
архивирање предмета и вођење азбучног регистра радника, компјутерска евиденција
запослених, од увођења система Централног регистра у оквиру Службе се обављају
послови уношења промена за запослене и лица ангажована по разним уговорима, као и
овера истог на крају сваког месеца. Уколико то потреба налаже у оквиру Службе обављају
се разни послови за потребе Агенције за заштиту података о личности.
У назначеном периоду начелнику Управе обраћале су се како државне институције
тако и физичка лица захтевима који су се односили на кретање појединих предмета у
одељењима и службама Управе ГО Гроцка.
Имајући у виду напред наведено, укупан број предмета који је достављен начелнику
Управе је 233, од тога 130 предмета је окончано и архивирано.
Пред Комисијом за инклузију решавано је и окончано 76 предмета.
С обзиром да су у октобру 2014.године одржани Избори за чланове националних
савета националних мањина, број предмета којима је било задужено Радно тело за
спровођење наведених избора је 15. Исти су окончани и архивирани.
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Након мајских поплава које су се догодиле на територији наше општине, начелнику
Управе својим захтевима обратило се укупно 29 правних и физичких лица, који су по
окончању поступка архивирани.
Из свега напред наведеног закључује се да је од 233 предмета која су доспела
начелнику Управе, 216 предмета је обрађено и архивирано, док је 27 предмета активно,
тј. исти су још увек у раду.
У Одсеку за опште и кадровске послове налази се и Служба правне помоћи која се
бави пружањем услуга бесплатне правне помоћи, свим грађанима са територије 15
месних заједница градске Општине Гроцка.
Бесплатна правна помоћ је пружана у облику бесплатних правних савета, и то
највише у области која се односи на легализацију бесправно изграђених објеката.
Служба правне помоћи је у обављању послова из свог делокруга, највише
сарађивала са Центром за социјални рад, јер су предмети и поступци у вези са брачним и
породичним односима чинили већину предмета због којих су се грађани обраћали овој
служби, али је служба сарађивала и у другим случајевима ( усменим и писменим путем ).
У циљу решавања ове врсте проблема, служба је по потреби ступала у контакт и са
другим надлежним органима и службама, као што су судови, органи унутрашњих послова.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Одсек за општу управу
У протеклој години на писарници је заведено 10.865 различитих захтева који су
распоређени и путем интерне доставне књиге прослеђени Одељењима и Службама на
решавање. Такoђе је заведено 12.956 разних допуна и 2.067 рачуна који се путем књиге
рачуна прослеђују Одељењу за финансије. На шалтеру писарнице извршено је 13.409
овера разних докумената, потписа, преписа и рукописа, издато je 1.284 нових радних
књижица, око 450 промена у важећим радним књижицама и 439 потврда о животу. У 2014.
години разведено је и архивирано 8.630 предмета, и сви ти предмети су уложени у
фасцикле по класификационом броју. Сви заведени и разведени предмети су скенирани.
У одсеку је одрађено 270 преписа управних аката по захтевима грађана . Свакодневно
архивар службама прослеђује тражене предмете из архиве и исте враћа у архиву, тако да
је само у циљу стављања клаузуле правоснажности из архиве извађено око 740
предмета. У 2014.год. наставило се повећано тражење архивираних предмета који се
односе на национализацију земљишта, арондацију, експропријацију и друге правне основе
одузимања земљишта,ради комплетирања документације у циљу допуне захтева Агенцији
за реституцију, све у складу са одредбама Закона о враћању одузете имовине о
обештећењу . Ради ефикаснијег и бржег рада архивара за напред наведене послове,
приступило се и формирању интерне базе података одузетог земљишта. У 2014.год. преко
Комисије за излучивање је обављено излучивање предмета из архивског депоа општинске
управе и спроведен поступак доставе излучене архиве Архиву града Београда. Завршено
је измештање комплетне архиве које обухвата предмете од 1957-1998.године.
Експедиција поште се врши преко писарнице и у прошлој години је послато преко поште
око 11.196 пошиљки и око 731 преко месних канцеларија односно курира. Примљено је
300 пошиљки на личност и 473 препоручених. пошиљки. Писарница наше општине
опслужује и Управу јавних прихода града, одељење Гроцка, за коју је у 2014. години
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заведено 1446 захтева, разведено 845 предмета и експедовано је око 7.425 пошиљки
преко поште. На писарници наше општине примају се и захтеви за Градски Секретаријат
за заштиту животне средине и Секретаријат за управу за које је у протеклој години
примљено укупно 181 захтева, а 102 архивирано и разведено. На огласној табли Градске
општине истакнуто је 436 управних аката.
У Одсеку за општу управу ради 14 оверивача који су распоређени по Месним
канцеларијама, у којима обављају послове овере фотокопија, потписа, преписа и
рукописа, као и потврда о животу. Сви оверивачи су имали укупно 15.569 овера
фотокопија, преписа, потписа и рукописа и 1.790 потврда о животу.
У овом Одсеку се обављају и послови вођења Јединственог бирачког списка. Све
промене у бирачком списку, уписи – 2.392, брисање - 1.796, исправке - 1.399 , потврда о
бирачком праву је издато 193 . Вршене су и провере у бирачком списку а по захтеву
грађана који су због промене пребивалишта проверавали да ли се налазе у бирачком
списку.Појачан прилив странака био је и услед расписаних избора за посланике и
одборнике Скупштине града Београда.
Услед одржаних извбора за националне савете националних мањина, ажуриран је
посебан бирачки списак за националне мањине , тако што је извршено уписа - 115 ,
брисања из списка- 39, издатих потврда - 6.

Одсек за имовинско-правне послове
У поступцима по захтевима физичких лица и других инсититуција :
Укупно предмета у раду имовинско правног одсека заведених за период од 1991.
године закључно са 2014 годином је 776. Од тог броја 647 предмета су управни предмети
а 129 су вануправни предмети. Укупно решених и архивираних предмета, управних и
вануправних у 2014 години, који обухвата нерешене предмете од 1991-2014.год. је 501
предмет.Од тог броја распоређено по класификацијама управних предмета је решено и
архивирано :на класификацији 461- 8 предмета, 462 -52 предмета,463 – 14 предмета и 465
–123 предмета. Вануправних предмета решено је у 2014 год. 126 предмет, од тог броја 52
предмета је решено из претходних година а 108 предмета из 2014 године.
Примљених предмета у 2014. години по свим класификацијама (управних и
вануправних) је 735 предмета, од тог броја, 594 управних и 141 вануправних предмета.
Укупно решених предмета је 378, укупно нерешених 348.
По класификацијама активни предмети су разврстани на следећи начин:
 Класификација 463 :
У 2014.години укупно примљених предмета је 6. Од тог броја 4 предмета су као
вануправни предмети решени и архивирани, 1 управни предмет решен- архивиран
и 1 управни предмет нерешен- у поступку.
 Класификација 465 :
укупан број примљених предмета је 335, од тог броја решени су и архивирани 1
вануправни и 66 управних, а активни у раду су 1 вануправни и 267 управних
предмета. Највећи део управних предмета 172 односи се на поступак
експропријације, водовод Макиш – Младеновац, 11 предмета поступак
епспропријације ради изградње приступних саобраћајница локација „ИКЕА“ ,
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поступак привременог заузимања земљишта ради изградње далековода 400 кв
Београд 20, предмете који се односе на доношење закључака о одређивању
вештачења . Под истом класификацијом (спроведени су поступци – покушаји
споразумног одређивања накнаде по правоснажним решењима о експропријацији и
привременог заузећа земљишта у корист ЈП ЕМС из Београда, покушаји
споразумног одређивања накнаде по захтевима ЈП, Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда .У 2014 години се радило и по старим нерешеним
предметима : по захтевима за поништај решења о изузимању донето је 15 управних
аката, по уложеним ванредним правним лековима донети су управни акти у 40
предмета , у поновним поступцима деекспропријације земљишта донети су управни
акти у 20 предмета. У тим поступцима спровођен је доказни поступак : одржане
усмене расправе,
изведени докази вештачењем и увиђајем на терену. У
Ожалбеним и утуженим предметима, прослеђивани су списи надлежном органу.
Списи су прослеђивани и ради вођења ванпарничног поступка накнаде пред судом,
у случајевима када није споразумно одређена накнада.
 Класификација 462 :
Укупан број примљених предмета у 2014.години је 7 предмета. Од тог броја решено
је и архивирано 6 управних предмета , 1 предмет који је у поступку је активан.
 Класификација 461 :
Укупан број примљених предмета у 2014 години је 9 предмета. Укупан број
нерешених предмета за период од 1991 – 2014 године је 114 предмета.
Под напред наведеном класификацијом су предмети Комисије за враћање
земљишта која је образована од стране Министарства за пољопривреду Републике
Србије. У текућој години имовинско правни одсек радио је стручне послове за
Комисију: правне, геодетске и административне. Комисија је донела 5 управних
аката , , у предметима по појединачним захтевима прикупљени су докази ради
решавања као претходног питања , питање правног следбеништав. Комисија је
упућивала дописе Републичком геодетском заводу, ПКБ воћарским плантажама,
Јавном правобранилаштву Републике Србије, Министарству пољопривреде
Републике Србије у циљу решавања имовинских проблема и утврђења правног
основа земљишта које се надељује.
 Класификација 87:
Под наведеном класификацијом заведени су Захтеви за доделу државне
бесповратне новчане помоћи
за оштећене и срушене куће, настале услед
елементарне непогоде ( поплаве и клизишта ) која је била у мају 2014 год. У
управним поступцима, решавајући по Захтевима
ради доделе бесповратне
државне ночане помоћи остварена је свакодневна сарадња, писмена и усмена, са
Канцеларијом за помоћ и обнову поплављених подручја Владе Републике Србије и
са Комисијом за процену штете општине Гроцка. Рaдило се на евиденцији поднетих
захтева, урађених првостепених решења за оштећене објекте у табеларној форми ,
урађених правоснажних решења за оштећене објекте у табеларној форми ,
урађених првостепених решења за срушене објекте у табеларној форми, урађених
правоснажних решења за срушене објекте у табеларној форми, која су се
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свакодневно достављала Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја ,
фотокопирани списи сваког појединачног предмета који су се са донетим
првостепеним решењем и оригиналним правоснажним решењем достављали
Канцеларији, обављан сав административни посао на тражење Канцеларије као и
свакодневна електронска комуникација. Из разлога хитности поступка , имовинско
правни одсек је интензивно радио на наведеним предметима од 04.08. 2014.год. до
31.12 2014 год. Укупно је примљено под класификацијом 87 - 249 предмета. Од
тог броја спроведени су поступци , одржане усмене расправе , прикупљени писмени
докази потребних за доношење решења у свих 249 предмета. Урађено је 197
управних предмета , који су архивирани и 2 вануправна предмета. Нерешених
предмета је остало 2 вануправна и 48 управних. У 10 предмета није донето решење
, из разлога што нису регулисани имовинско правни односи , већ се и даље води
поступак. У 20 је донето решење , али су исти у ожалбеном поступку. У 8 предмета
је донето решење, у поступку су архивирања. Предмети у којима су донета решења
о усвајању захтева физичких лица о исплати новчане помоћи , су контролисана од
стране Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја и верификационих
комисија , увиђајем на терену.
Списак исплаћене новчане помоћи за оштећене објекте услед поплаве и клизишта и
списак исплаћене новчане помоћи за срушене објекте услед клизишта ,званично је
објављен на сајту Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја.

 Класификација 46 :
Укупан број примљених предмета у 2014 години је 119 предмета. . Од тог броја је
решено и архивирано у 99 предмета а у 20 предмета је у току прибављање
чињеница ради доставе одговора. Под напред наведеном класификацијом су
углавном разврстани вануправни предмети; поднесци разним државним
институцијама ( Први и Други основни суд, Државно правобранилаштво Републике
Србије,Јавно правобранилаштво градске општине Гроцка,Јавно правобранилаштво
града Београда, разне друге државне институције и физичка лица. У већем броју
примљени су захтеви Агенције за реституцију ( с позивом на примену Закона о
враћању одузете имовине и обештећењу) а која се односе на правне статусе и
документацију, земљишта и објеката у државној својини, све по поднетим
захтевима упућеним истој Агенцији од стране физичких лица .
У оквиру одсека за имовинско правне послове као саставни део посла води се и
евиденција непокретне имовине чији је корисник градска општина Гроцка што обухвата:
 Свакодневни рад на ажурирању података који се тичу евиденције непокретности као
и координација са јавним предузећима чији је оснивач оштина Гроцка ради доставе
истих података а све ради прослеђивања података Секретаријату за имовинско
правне послове- Управе града Београда.
 Обрада података која се тиче поништаја решења о изузимању, вађење из архиве
правоснажних решења о изузимању и о поништају решења о изузимању, а у циљу
брисања истих непокретности у Републичкој дирекцији за имовину; ажурирање
података везаних за станове откупљене преко општине Гроцка, тј. оних на које је
општина имала право располагања како би се на основу истих уговора брисала
евиденција која постоји у Дирекцији за имовину.
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Референт који води евиденцију државне својине, овлашћено је лице и за давање
информација , по захтевима грађана с позивом на Закон о слободном приступу
информација од јавног значаја. О пристиглима захтевима се води посебна евиденција.
У оквиру одсека је обављан целокупан административно дактилографски посаовођење усмених расправа, слање списа и поступак по жалби, достава документације
услед покренутих управних спорова,
пријем предмета, завођење предмета у
референтским свескама, куцање, достава поште, архивирање.
У оквиру Комисије за враћање земљишта, геометар овог одсека осим што учествује
у раду исте као члан Комисије, обавља све геодетско-техничке провере података и друге
послове неопходне као стручна помоћ у раду исте.Геометар овог одсека обавља и све
друге послове неопходне за рад имовинско-правног одсека , у смислу провере података и
геодетско –техничке помоћи за решавање управних предмета (снимање фактичког стања
и геодетских ситуација).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО – УРБАНИСТИЧКЕ И
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Одсек за грађевинско – урбанистичке послове
У периоду од 01.01.2014.године до 31.12.2014.године, Одељење за грађевинско –
урбанистичке и комунално – стамбене послове градске општине Гроцка решавало је по
захтевима односно предметима из грађевинско – урбанистичке и комунално – стамбене
области који су систематизовани по следећим класификацијама:
 класификација 351:
У периоду од 01.01.2014.године до 31.12.2014.године овом Одељењу је на наведеној
класификацији поднето укупно 1894 захтева од чега је решено укупно 731 захтева .
Од укупног броја поднетих захтева на овој класификацији извршена је подела по
садржини односно природи захтева тако да по том основу следи преглед за период од
01.01.2014 године до 31.12.2014.године:
o 351- грађевинска дозвола - редован поступак
По овом основу поднет је укупно 48 захтев од којих је решен 21 захтев,
o 351- технички пријем
По овом основу поднето је укупно 107 захтева од којих је решено 63 захтева,
o 351- адаптација
По овом основу поднето је укупно 14 захтева од којих је решено 6 захтева,
o 351- исправка решења
По овом основу поднето је укупно 12 захтева од којих је решено 8 захтева,
o 351- утврђивање физичких делова
По овом основу поднето је укупно 35 захтева од којих је решено 28 захтева,
o 351- обнова поступка
По овом основу поднето је укупно 2 захтева који нису решени,
o 351- реконструкција
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По овом основу поднето је укупно 7 захтева од којих је решено 4 захтева,
o 351- грађевинска дозвола – легализација
По овом основу поднето је укупно 1059 захтева од којих су решена 25 захтева,
o 351- промена намене објекта
По овом основу поднето је укупно 3 захтева од којих је решен 1 захтев,
o 351- рушење објекта
По овом основу поднето је укупно 5захтева од којих је решено 4 захтева,
o 351- помоћни објекат – легализација
По овом основу поднето је укупно 8 захтева који нису решени,
o 351- уверења
По овом основу поднето је укупно 523 захтева од којих је решено 521 захтев,
o 351- остало (обавештења)
По овом основу поднето је укупно 8 захтева од којих је решено 4 захтева.
o 351-укидање грађевинске дозволе
По овом захтеву поднето је укупно 24 захтева од којих је решено 20 захтева,
o 351- потврде
По овом захтеву поднето је укупно 29 захтева од којих је решено 22 захтева,
o 351-пријава градње
По овом захтеву поднет је укупно 1 захтев који није решен,
o 351-старост објекта
По овом захтеву поднето је укупно 8 захтева од којих је решено 4 захтева,
o 351- легализација ван рока
По овом захтеву поднет је укупно 1 захтев који није решен,
 класификација 350 :
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 268 захтева од чега су решена 114 захтева .
 класификација 035:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 6 захтева од чега је решено 4 захтева.
 класификација 35:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 140 захтева од чега је решено 80 захтева .
 класификација 344:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 2 захтева од којих је 1 решен .
 класификација 361:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
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укупно 3 захтева који нису решени .
 класификација 325:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 1 захтев и исти је решен.
 класификација 07:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 1 захтев и исти је решен.
 класификација 015:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 1 захтев који није решен .
 класификација 037:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 5 захтева од којих је 5 решено .
 класификација 60:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 1 захтев и исти је решен.
 класификација 53:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 3захтева од којих је 3 решено .

Одсек за комунално - стамбене послове
У одсеку за комунално – стамбене послове при Одељењу за грађевинско –
урбанистичке и комунално – стамбене послове градске општине Гроцка поднето је укупно
107 захтева .
Од укупног броја поднетих захтева на овој класификацији извршена је подела по
садржини односно природи захтева тако да по том основу следи преглед за наведени
период:
 класификација 352:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 26 захтева од чега су решени 22 захтева .
 класификација 353:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 55 захтева од чега су решена 53 захтева .
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 класификација 360:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 9 захтева од чега је решено 7 захтева .
 класификација 501:
У извештајном периоду овом Одељењу је на наведеној класификацији поднето
укупно 17 захтева од чега су решена 10 захтева .

Напомињемо да смо у предходној години у свим предметима легализације објеката,
осим предмета који се односе на захтеве за легализацију објеката који се налазе у
Гроцкој, Врчину и Умчарима , за које не постоје планска акта, у складу са чл.12. Закона о
легализацији објеката („Сл.гласник РС“,бр.95/2013 и 117/2014) странкама упутили писмене
захтеве за допуну захтева за легализацију.
У наведеном периоду по захтевима странака , службена лица овог Одељења
обилазили су терен ради утврђивања чињеница везаних за старост објеката на основу
чега су за те исте објекте издавана уверења о старости објеката, која замењују решења о
одобрењу за изградњу.
Такође је , ради издавања дозвола и потврда, вршен преглед техничке
документације и овера исте, а у поступку по захтеву за издавање уверења о физичким
деловима објекта вршен је преглед техничке документације у онолико случајева колико је
издато уверења о физичким деловима објекта , као и преглед техничке документације о
усклађености темеља .
На основу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе прослеђено је по службеној дужности око 16.473
захтева за легализацију са пропратном документацијом .
У наведеном периоду примљен је и велики број странака којим су давана усмена
обавештења по разним питањима која се тичу надлежности овог одсека.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одсек за грађевинску инспекцију
У Одељењу за инспекцијске послове градске општине Гроцка - Одсеку за
грађевинску инспекцију, послове инспекцијског надзора обављало је 5 извршилаца и то:
главни грађевински инспектор, грађевински инспектор, 3 виша референта за контролу
градње и по 1 извршилац на управно правним и административно техничким пословима.
Грађевински инспектори, у оквиру својих овлашћења предвиђених Законом о
планирању и изградњи, вршили су послове надзора над изградњом објеката за које је
издата грађевинска дозвола, у смислу контроле усаглашености изведених радова са
пројектном документацијом и одобреним техничким условима, док су виши референти
обављали послове који се односе на контролу и спречавање бесправне градње на
територији наше општине.
Правна обрада предмета организованa је кроз заједнички рад инспектора и
правника, док су све административно-техничке послове који се односе на унос,
евиденцију и обраду података обављали административни извршиоци овог Одсека.
У извештајном периоду , у овом Одсеку формирано је укупно 379 предмета од тога:
60

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.

 Под класификационим бројем 356- укупно 225 предмета
 Под класификационим бројем 354- укупно 154 предмета
 управних 339
 ван управних 40
Структура управних предмета:
1. Предмети у којима је инспекцијски надзор инициран пријавама грађана 142
2. Предмети који су формирани по службеној дужности 197
3. Предмети који су формирани на основу прослеђених аката од стране Одељења за
грађевинско-урбанистичке и комунално стамбене послове и то: решења о издатим
грађевинским дозволама у редовном поступку (51) накнадно издатим дозволама у
поступку легализације (25); употребних дозвола (63), решења о изградњи помоћних
објеката издатих по чл.145. Закона о планирању и изградњи (9) и сл.
укупно:(142+197) = 339 предмета
Структура ван управних предмета:
Предмети формирани по поднесцима и представкама грађана, ургенцијама
различитих институција, замолницама правосудних органа, захтевима за принудно
извршење решења, издавање доказа за потребе поступка легализације пред другим
општинским органом, налога виших републичких органа-Министарства животне средине и
просторног планирања и наредби главног републичког инспектора.
Укупно формирано 40
Управни акти донети у поступку инспекцијског надзора током извештајног
периода :
 198 Записника којима се констатује нелегална изградња објеката, одступање од
техничке документације или друго чињенично стање .
 198 Решења са наложеном управном мером:
-

уклањање бесправно изграђеног објекта (101)

-

обустава радова, измена тех. документације и повраћај у пређашње
стање (53)

-

затварање градилишта (11)

-

забрана коришћења објеката (33)



26 Закључака о прекиду поступка инспекцијског надзора до решења предходног
питања- питања легализације предметног објекта



96 Закључака о дозволи извршења



52 Закључка о обустави поступка инспекцијског надзора



12 Закључака који се односе на исправку грешке, одређивање начина достављања
писмена оглашавањем на огласној табли, одбацивање жалбе у првостепеном
поступку и сл.
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Пријавиоцима је по поднетим пријавама упућено преко 150 обавештења о
утврђеном стању на терену и са тим у вези наложеним мерама од стране овог органа.
На основу извршених контрола по достављеним актима Одељења за грађевинскоурбанистичке и комунално стамбене послове, сачињено је 200 службених белешки којима
је констатовано стварно стање на терену.
Другостепеном органу на даље разматрање и одлучивање прослеђено је 12
предмета. Од тога, 3 жалбе су одбијене као неосноване уз потврђивање првостепене
одлуке, док су 3 ожалбена решења поништена и са целокупним списима предмета
враћена овом органу на поновно одлучивање и доношење нове првостепене одлуке.

У 2014. години архивирано је укупно 229 предмета од тога:
 173 управних и
 56 вануправних предмета (подразумевају се предмети пренети и из предходне
године)
-

Напомињемо да је одређени број предмета још увек у раду и они ће бити окончани
по изградњи објеката и добијању употребне
дозволе, као и по доношењу
правноснажне одлуке о поднетом захтеву за легализацију, о коме расправља
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и грађевинске послове ГО Гроцка.

-

Сви извршиоци овог Одсека, активно су учествовали у раду општинских комисија
које су образоване током мајских и августовских поплава, са циљем предузимања
хитних мера на санирању настале штете, а односе се на учешће у пописивању и
евиденцији настале штете на објектима, обилазак активираног клизног подручја,
доношење решења о забрани коришћења објеката и сл.

-

Такође, треба узети у обзир да током извештајног периода, месеци јануар, фебруар
и март, као и у другој половини године октобар, новембар и децембар, не спадају у
грађевинску сезону, што се може закључити и према броју новоформираних
предмета и спроведених интервенција на терену. У том периоду, уз редовне
обавезе и послове који су у домену надлежности овог одсека, интензивиран је рад
на контроли употребних дозвола, административној обради предмета и сл.

Табеларни приказ
донетих управних аката у 2014. години
Формирано предмета /донето управних аката
под класификационим бројем 356-бесп.градња

УКУПНО
379
225
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под класификационим бројем 354-правна град.

154

Решења о уклањању објеката

101

Решења о обустави радова/измена тех. докум.

53

Решења о затварању градилишта

11

Решења о забрани коришћења

33

Закључака о обустави поступка

52

Закључака о дозволи извршења

96

Закључака о прекиду поступака

26

Поднето кривичних пријава

3

Архивирано

229

Одсек за комуналну инспекцију
Послове инспекцијског надзора из надлежности комуналне инспекције, током
2014. године, обављало је 15 извршилаца, од тога: 1 главни комунални инспектор, 9
комуналних инспектора и 5 комуналних редара. Рад је организован по МЗ, уз целодневну
покривеност терена дежурном екипом, како у данима викенда, тако и у данима државних
и верских празника.
У извештајном периоду, у овом Одсеку формирано је укупно предмета 2731,
сви под класификационим бројем 355.
Од укупног броја предмета:
 по пријавама грађана формирано је 1003 предмета
 по службеној дужности формирано је 1728 предмета
 управних 2656
 ван управних 75
У спроведеним поступцима инспекцијског надзора, донети су следећи управни
акти:
 1125 Решења
 531 Закључак о дозволи извршења


2121 Закључак о обустави поступка (поступак обустављен због поступања странке
по наложеној управној мери; неоснованости даљег вођења поступка или
ненадлежности овог органа за поступањем у конкретном случају- предмети
прослеђени надлежним градским и републичким инспекцијама)

 поднето 17 захтева за покретање прекршајног поступка
Подела предмета према природи комуналног проблема:
Формирано предмета:
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изливање отпадних вода ................................................................... 130



загушење канализационе мреже ....................................................... 43



ванпијачна продаја............................................................................. 106



држање домаћих животиња ............................................................... 77



хаварисана и нерегистрована возила
депонована на јавној површини ........................................................ 110



нелегални прикључци и кварови на
водоводној мрежи .............................................................................. 213



пси луталице ...................................................................................... 124



растиње дуж некатегорисаних путева .............................................. 210



депоновани материјал на јавној површини ...................................... 297



изливање септичких јама ................................................................... 91



бесправно постављена средства и објекти за оглашавање ........... 123

остали комунални проблеми инспекцијског надзора односили су се на проблем
одржавања чистоће на територији општине, у првом реду проблем нередовног одношења
смећа и стварања дивљих депонија; одржавање гробаља; поштовање радног времена од
стране привредних субјеката; чишћење снега, заузеће јавних површина и сл.
Архивирано је укупно 2630 предмета.
Током 2014. године, спроведене су следеће акције:
 Интензивна контрола одржавања растиња дуж јавних површина и осталих
површина које су видљиве површине јавне намене или површине у јавном
коришћењу; у летњем периоду, у сарадњи са ЈП „Водовод и канализација“,
спроведена је акција са циљем контроле рационалног коришћења и потрошње
воде; акција детектовања и утврђивања нелегалних прикључака на комуналној
инфраструктури; акција контроле постављања реклама и других средстава за
оглашавање, док је у зимском периоду спроведена контрола чишћења снега на
јавним површинама;
 У свим напред наведеним случајевима, инспекцијски надзор је благовремено
извршен и у складу са утврђеним чињеничним стањем наложене су одговарајуће
управне мере. Такође, напомињемо да број напред наведених аката обухвата и
одређени број предмета из прошле године који су административно окончани у овој
години.
 Свакодневно је вршен пријем странака у периоду од 7:30-15:30 часова.
 Током извештајног периода, Одељење за инспекцијске послове, обављало је и
друге управно правне послове који се не могу прецизно бројчано исказати.

Табеларни приказ
донетих управних аката у 2014. години
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УКУПНО

Решења са наложеном управном мером

1125

Закључака о дозволи извршења

531

Закључака о обустави поступка

2121

Поднето прекршајних пријава
Архивирано

17
2630

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одсек за финансије, привреду и друштвене делатности обавља послове који се
односе на планирање, припрему и извршење буџета општине, израду консолидованог
завршног рачуна буџета, управљање дугом, контролу расхода буџета, доношење
финансијских планова, припрему документације за плаћање и финансијско извештавање.
У оквиру службе формирају се књиговодствене исправе и воде пословне књиге и друге
евиденције. Учешће у изради програма пословања јавних предузећа и праћење њихове
реализације преко подношења извештаја надлежним министарствима такође је део
финансијског пословања.
У оквиру друштвених делатности у надлежности службе је остваривање права у
области борачко-инвалидске заштите и исплата борачких принадлежности, извршавање
законских обавеза из области социјалне заштите.
На општину су пренете и одређене надлежности у области основног образовања
као што су праћење уписа у први разред и надлежности везане за текуће поправке и
одржавање објеката и опреме школа, регистар школских терена, издавање потврда за
стипендирање ученика и студената, покретање прекршајних поступака за непохађање
наставе, финансирање домског смештаја ђака са посебним потребама, трошкова сахране
социјално незбринутих лица, доношење решења о есхумацији и др. У овој области
обрађено је 250 захтева за доделу стипендија, регистровано 17 уговора за смештај деце у
специјалне школе и обрађено 30 захтева за плаћање исхране и смештаја деце у
специјалне школе.
У области приватног предузетништва служба одрађује послове за Агенцију за
привредне регистре везане за регистрацију приватних предузетника и управне послове
издавања уверења о обављању делатности који су се водили у општинском регистру.
Истовремено је Агенцији за привредне регистре прослеђено 517 захтева за оснивање,
гашење и промене у пословању предузетника.
У току 2014. године успешно је организована и спроведена организација
противградне заштите на територији Општине.
Изражено у бројкама, у току 2014. године, у области финансија , извршено је
следеће:
 Донетe су две Одлуке о привременом финансирању Буџета општине, Буџет
општине за 2014. годину, ребаланс буџета и решења о прерасподели средстава и
коришћењу средстава текуће буџетске резерве,
 Урађена су и усвојена два извештаја и извршењу буџета и завршни рачун буџета за
2013. годину,
 Урађено је Упутство о изради буџета и финансијских планова корисника буџета за
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2015. годину,
 Примљено је 2.182 рачуна и припремљено 2556 захтева за плаћање,
 Од стране Дирекције за изградњу примљено је 678 захтева за плаћање који су
исконтролисани и припремљени за плаћање,
 Донето је 45 решења о одобравању дотација и 56 решења о одобрењу социјалних
помоћи,
 Припремљени и донети финансијски планови који су усаглашавани са изменама
буџета,
 Вршен месечни обрачун утрошка и обустава телефона у пословној мрежи.
Поред наведених послова обављани су и текући послови као што су консолидација
података са главном књигом трезора, израда упутства и припрема буџета и финансијских
планова, давање мишљења на програме јавних предузећа, припрема података за
билансирање средстава буџета за израду одлуке о обиму средстава.
Финансијско пословање буџета пратило је током 2014. године низ проблема везаних
за недостатак прилива средстава у буџет општине који није могао да задовољи створене и
пренете обавеза буџета из претходних година.
Осим тога, на нивоу града наставља се реализација новог финансијског
информационог система -БЕО САП 2 у који се укључуje и општина Гроцка. Међутим због
пренетих обавеза и нове структуре буџета , програмски начин исказивања процес
миграција се наставља и у току 2015 године, Примена овог система биће реализована
након спровдених активности у сарадњи са Градом и БЕО САП консултантима.
По први пут буџет општине за 2015. годину донет је на програмској основи што је
донело и израду програма, програмских активности и пројеката по којима је буџет
подељен и по чему ће да се извршава у 2015. години.
У оквиру Одељења за финансије, привреду и друштвене делатности води се
управни поступак везан за остваривање права корисника борачко-инвалидске заштите,
решавање статуса војних инвалида, цивилних инвалида рата, уживалаца породичне
инвалиднине и врши се исплата месечних новчаних примања материјалног обезбеђења.
Управни поступци у овој области су: оствариње права на личну инвалиднину, додатак за
негу и помоћ, ортопедски додатак, ортопедска и друга помагала, накнада за време
незапослености, остваривање права на породичну инвалиднину и увећану породичну
инвалиднину, право на борачки додатак, месечно новчано примање, додатак за негу,
породични додатак, изузетно месечно новчано примање, додатак на име разлике између
оствареног примања и гарантованог износа за носиоце "Партизанске споменице 1941." и
"Равногорске споменице 1941.", накнада трошкова путовања, накнада погребних трошкова
и помоћ у случају смрти.
У извештајном периоду евидентирано је 313 предмета за остваривање ових права.
Број корисника износи 410 и овај број обухвата ратне и мирнодопске војне инвалиде,
цивилне инвалиде рата, кориснике породичне инвалиднине по палом борцу и након смрти
војног инвалида, кориснике допунског материјалног обезбеђења, учеснике рата и чланове
њихових породица.
У току 2014.године из буџета Републике Србије за исплату наведених права
утрошено је 39.754.811 динара а из буџета Града 4.780.000 динара.
У раду ове службе, а с обзиром на структуру корисника (стара, инвалидна лица),
постоје проблеми везани за прикупљање неопходне документације ради остваривања
права и спровођења промена. Решени су заостали, незавршени предмети и побољшана је
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ажурност управног поступка, редовне исплате су исплаћиване на време а на реализацију
исплата заосталих примања и исплата средстава по коначном усклађивању чека се у
зависности од достављања средстава од стране надлежног Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике. Завршено је ажурирање и уношење промена у
Јединствену евиденцију корисника борачко-инвалидске заштите и оне се врше и даље
редовно.

Одсек за трезор
У току 2014. године радници Одсека за трезор вршили су контролу законске и
суштинске исправности докумената. Водили су евиденцију о примљеним захтевима за
плаћање. Укупно примљених захтева је 1.880 од тога плаћено 1700. По извршеној
контроли налози су пуштани на плаћање електронским путем ВПН система. Вршена је
контрола докумената за исплату материјалних расхода и других трошкова благајне.
Обављена су сва плаћања за кориснике буџетских средстава, водило се рачуна о
настанку дужничко поверилачких односа. Архивирани су предмети из 2014. године који се
односе на једнократне помоћи, дотације и донације . Укупно архивираних предмета је 459
од којих се 76 предмета односе на поплаве.
Вршен је обрачун плата запослених и изабраних односно именованих лица, обрачун
пореза и доприноса на плате, вођена је евиденција плата запослених, вршена је контрола
и обрачун административних и судских забрана и вођена је њихова евиденција.
Састављана је евиденција о просечно исплаћеним платама запослених, рекапитулација
зарада за књижење, састављани су рачуноводствени извештаји, статистички извештаји,
М4 образац, овераване административне забране, издаване су потврде, и радници
одељења су такође одговорни за ажурну реализацију плата. Вршен је обрачун боловања
до 30 дана и боловања преко 30 дана, обрачун плата за породиље, састављани су
образац РАД и РАД 1 , образац ППП. Оверавани су обрасци за дозвољене минусе и
кредите запослених и жираната.
Вођене су
пословне књиге, састављани рачуноводствени и консолидовани
извештаји, и то:
 12 месечних извештаја П/Р за управу за трезор
 12 месечних извештаја образаца 1,2,3,4,5 за Министарство финансија, управи за
трезор о оствареним месечним приходима и примању и расходима издацима по
изворима финансирања
Усклађивано је са главном књигом трезора свакодневно, рађен је месечни извештај
Т – за управу за трезор о стању рачуна, и то:
 12 месечних извештаја о пласираним средствима и издатим меницама управи за
трезор
 Месечни извештај и обрада и унос података за регистар запослених за
Министарство финансија – управа за трезор
 Месечни извештај о задужењу општине за Управу за јавни дуг
 Образац 5 за секретаријат за буџет града Београда тромесечни
 Израда књиговодственог завршног рачуна општине Гроцка за 2013. годину
 Израда књиговодственог завршног рачуна за 15 месних заједница за 2013. годину
 Месечни Извештај о платама и запосленима
 Месечни извештај о обавезама Општине Гроцка старијим од 60 дана, Управи за
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трезор
 Прокњижено 66 благајни
 Прокњижено 252 извода главне књиге као и 252 извода помоћне књиге
 Прокњижено 1880 захтева за плаћање, а од тога плаћено 1700,
 30 извод боловања
 Прокњижено 243 ОП налога главне и књиге и 426 ОП налога помоћне књиге
 85 обрачуна плата и 135 налога уговора о делу
 Прокњижено 20 извода 15 месних заједница и 400 оп образаца месних заједница
вршено месечно усклађивање стања месних заједница и буџета, састављан
образац бр 5 за месне заједнице за 3,6.9,12 месеци.
Вршен обрачун Уговора о делу и налога за службена путовања, припремане
дневнице за одборнике скупштине ГО Гроцка и вршен обрачун пореза за исте, вршена
исплата помоћи комесеријату за избеглице, рађен обрачун уговора Комисије за технички
пријем и исплату дневница
Свакодневно се вршио унос обавеза и извршење обавеза у рино образац,
Сваког месеца се вршио унос за сваког запосленог у регистру запослених –
финансијски подаци.
Усклађиване су картице плаћених пореза и доприноса са Управом за трезор.

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Служба за заједничке послове врши техничке послове за потребе организационих
јединица Управе градске општине Гроцка и органа општине који се односе на одржавање
зграда, уређаја, опреме и инвентара, умножавање материјала и његову експедикцију;
обезбеђивање превоза, евиденција возног парка и евиденција о коришћењу возила,
организовање техничког прегледа возила, набавка нових и расходовање коришћених
возила; услуга успостављања телефонског саобраћаја путем телефонске централе;
послове народне одбране, стручне послове за потребне јавних набавки и послове везане
за регулисање статуса избеглих и интерно расељених лица.
Рад Службе организован је у два одсека :
 одсек за јавне набавке
 одсек за техничке и помоћне послове и
У оквиру Службе се врше и послови општинског повереништва за избеглице.

Одсек за јавне набавке
У складу са Одлуком о Управи градске општине Гроцка и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места, одсек за послове јавних
набавки обављао је послове везане за набавку добара, пружање услуга и извођење
грађевинских радова у складу са прописима који регулишу јавне набаке.
У оквиру наведених послова, одсек је радио на припреми конкурсне документације у
сарадњи са Комисијом за спровођење поступака јавних набавки, и то: израдом Одлука,
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Решења, текстова огласа, упустава понуђачима, пружање додатних информација
понуђачима, класификације и сачињавање коначних ранг листа и избора понуђача, нацрта
Уговора о додели јавних набавки као и објављивање Одлука о избору понуђача, праћење
реализације склопљених уговора, и осталих пратећих послова током спровођења самог
поступка јавне набавке и ван њега као и спровођење ванредних и других набавки које не
подлежу ЗЈН.
Одсек је на основу финансијског плана за период јануар-март, израдио План јавних
набавки за І квартал 2014. године, на основу измене финансијског плана за период јануарјун, одсек је извршио измену Плана јавних набавки за І и ІІ квартал 2014. године и на
основу финансијског плана за 2014.годину израдио измену Плана јавних набавки за
период 01.јануар-31.децембар 2014.године.
На основу израђених и усвојених Планова јавних набавки и њихових измена,
спроведене су следеће набавке:
 8 (осам) јавних набавки мале вредности - добра, укупна вредност закључених
уговора износи: 4.170.001,00 динара ( у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.)
 3 (три) јавне набавке мале вредности- услуге, укупна вредност закључених уговора
износи: 4.444.999,00 динара ( у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.)
 2 (две) јавне набавке у отвореном поступку-услуге, укупна вредност закљученог
уговора износи: 4.851.727,00 динара ( у периоду од 05.06.2014. до 31.12.2014.)
Обустављени поступци јавне набавке:
 1 (једна) јавна набавка мале вредности-добра, укупне вредности 300.000,00
динара.
Поступак је обустављен јер су све примљене понуде неприхватљиве.
 1 (једна) набавка у отвореном поступку-услуге, укупне вредности 7.480.000,00
динара.
Поступак је обустављен по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки.
Табела број 1
Приказ закључених уговора на основу спроведих поступака јавних набавки у 2014.години
Р.б Врста
.
поступка
Јавна набавка
1.
мале
вредности
2.
Јавна набавка
мале
вредности
3.
Јавна набавка
мале
вредности
4.
Јавна набавка
мале

Предмет набавке

Уговорена
вредност
470.800,00

Назив изабраног
понуђача
„НИС“ ад Нови Сад

Услугечишћења,услуге
портира и курира
Услуге-електричне
енергије

. 2.998.000,00

„Котлотерм“ доо
Београд

577.608,00

„ЕПС СНАДБЕВАЊЕ“
Београд

Услуге-електричне
енергије

869.391,00

„ЕПС СНАДБЕВАЊЕ“
Београд

Добра-гориво
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вредности
5.

7.

8.

9.

10.

11

12
13

14

Јавна набавка
мале
вредности
Јавна набавка
мале
вредности
Јавна набавка
у отвореном
поступку
Јавна набавка
мале
вредности
Јавна набавка
у отвореном
поступку
Јавна набавка
мале
вредности
Јавна набавка
мале
вредности
Јавна набавка
мале
вредности
Јавна набавка
мале
вредност.

Добра-гориво

570.044,00

„НИС“ ад Нови Сад

Добра-канцеларијски
материјал

216.043,00

„Бајка“ Гроцка

Услугечишћења,услуге
портира и курира
Добра-кафа и
безалкохолни напици

2.997.600,00

708.653,00

„Котлотерм“ доо
Београд
„ЗАМ ПЛУС“ Гроцка

Услуге- електричне
енергије

1.854.127,00

„ЕПС СНАДБЕВАЊЕ“
Београд

Добра-гориво

1.273.080,00

„НИС“ ад Нови Сад

Добра-средства за
хигијену

142.209,00

„ЗАМ ПЛУС“ Гроцка

Добра-канцеларијски
материјал

453.268,00

„Бајка“ Гроцка

Добра-потрошни
материјал

335.904,00

„Фероцомерц“ доо
Гроцка

Укупно:

13.466.727,00

Табела број 2
Приказ склопљених Уговора у 2014. години без предходно спроведеног поступка јавних
набавки
Р.Б Предмет набавке
Назив
Вред.са ПДВ-ом Датум закључења
понуђача
уговора
1.
Услуге-Осигурање лица
UNIQA
293.550,00 08.08.2014.
2.

Услуге-Осигурање
имовине

UNIQA

3.

Услуге-вршење послова
стрелаца противградне
заштите

КОТЛОТЕРМ
д.o.o.

105.340,60 07.08.2014.
564.000,00 11.07.2014
на месечном
нивоу
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Услуге-пружање услуга
пакета Web Chrono
(евиденција радног
времена на улазна места
запослених)

Телеком
Србија а.д
Солутис
д.о.о.

112 еура 12.11.2014.
(месечна
претплата)

Oдсек је користио нови софтвер за израду и достављање плана набавки,извештаја
о извршењу плана набавки и кварталиних извештаја о јавним набавкама и исте
достављао Управи за јавне набавке.
Сукцесивно сакупљање требовања канцеларијског материјала, кафе и топлих
напитака, пријем и дистрибуција добара по службама и одељењима Општинске управе,
сарадња и размена информација са осталим Службама и Одељењима Управе градске
општине Гроцка, представљају редовне активности одсека које обезбеђују нормално
функционисање Управе.

Одсек за опште, техничке и помоћне послове
Током 2014.године Одсек за опште, техничке и помоћне послове је вршио послове
за потребе Општинског већа, Одељења и службе Општинске управе и посебне органе
Општине који се односе на одржавање зграда, уређаја, опреме и инвентара, умножавање
материјала и његову експедицију; обезбеђивање превоза, евиденција возног парка и
евиденција о коришћењу возила, организовање прегледа техничке исправности возила,
набавка нових и расходовање коришћених возила; услуга успостављања телефонског
саобраћаја путем телефонског централе; послове народне одбране Скупштину општине, ,
као и поједине послове месних заједница, као и друге послове у складу са Законом и
другим прописима.
Урађен је редовни попис и сервис( на 6 месеци) противпожарних апарата и
хидраната у зградама ГО Гроцка као и по месним заједницама. Служба је редовно вршила
и водила евиденцију о периодичним прегледима, одржавању и функционалним пробама
рада светиљки противпаничне расвете у зградама ГО Гроцка.
Одсек се стара да се превозне услуге обављају у складу са Правилником о
условима и начину коришћења службених возила, а све у циљу
несметаног
функционисања како Управе, тако и Скупштине ГО Гроцка.

Табела бр 3
Укупна потрошња горива за 2014. годину
дизел

динара

бензин

динара

укупно
литара

укупно
динара

јануар

234,39

36.028,76

1.249,50

189.299,31

1.483,89

225.328,07

фебруар

90,05

13.903,72

1.402,58

212.362,30

1.492,63

226.266,02

март

135,51

20.948,57

1.276,29

193.354,28

1.411,80

214.302,85
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април

181,75

28.172,86

1.053,68

159.867,90

1.235,43

188.040,76

мај

178,27

26.973,58

1.414,85

208.663,42

1.593,12

235.637,00

јун

221,88

33.510,91

1.359,73

200.772,77

1.581,61

234.283,68

јул

258,79

39.953,19

1.408,95

214.302,77

1.667,74

254.255,96

август

298,90

46.285,57

981,11

149.224,54

1.280,01

195.510,11

септембар

336,51

52.406,51

1.081,84

165.131,37

1.418,35

217.537,88

октобар

267,85

41.572,06

1.366,80

204.023,16

1.634,65

245.595,22

новембар

260,82

40.254,17

1.029,89

152.036,37

1.290,71

192.290,54

децембар

192,20

27.856,30

1.214,14

164.135,28

1.406,34

191.991,58

2.656,92

407.866,20

14.839,36

2.213.173,47

17.496,28

2.621.039,67

Техничка служба је узела учешће у извршавању послова око манифестација:
„Богојављење“, „Грочанске свечаности'' oпштинске славе, славе манастира Рајиновац,
спортских догађаја и других манифестација у чију је организацију укључена ГО Гроцка и то
ангажовањем расположивих извршиоца како у погледу обављања конкретних задатака,
тако и у делу дежурстава.
Одсек је давао техничку подршку приликом:
 реновирања просторија МЗ Гроцка,
 реновирања архивског депоа ,
 реновирања просторија МЗ Калуђерица,
 текуће одржавање службених просторија ГО Гроцка
У периоду трајања елементарних непогода које су погодиле и подручје наше
општине Одсек за опште, техничке и помоћне послове је узео активно учешће у виду
дежурстава, обиласка терена, учешће у изградњи одбрамбеног бедема на обали Дунава,
сакупљању и дељењу хуманитарне помоћи , као и помоћ угроженом становништву.
У оквиру Одсека налази се и тзв ИТ служба коју чини администратор
информационог система а који је у 2014. години обављао следеће послове, везане за
МРЕЖУ:
 Имплементација и сетовање нове мрежне опреме
 Пребачена Матична служба на општинску мрежу са Телекома
 Унапређена мрежа преласком на оптички линк између општине и провајдера
 Пропусни опсег локалне мреже повећан са 100mbps на 1Gbps
 Извршена текућа одржавања и замене дотрајале опреме
 Умрежен Инфо пулт
СОФТВЕР
 Завршена обука за пројекат BeoSAP
 Имплементиран SAP софтверски пакет кроз пројекат BeoSAP
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 Имплементација нових софтверских решења
 Спроведен пројекат дигитализације архиве у писарници у сарадњи са Мегом
ХАРДВЕР
 Нови рачунари и лап-топови
-

Сетовање

-

Инсталација софтвера

-

Умрежавање

-

Придруживање домену

 Репарирано више рачунара
 Умрежени и опремљени МЗ Брестовик и МЗ Калуђерица
 Замењени дотрајали УПС-ови и батерије
СЕРВЕР
 Одржавање сервера
 Имплементирана забрана Facebook и YouTube сервиса
 Одржавање и сетовање MikroTIK уређаја
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
 Учествовање и пружање техничко-логистичке подршке у бројним манифестацијама
 Тонско снимање и звучна обрада седница скупштине
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ОБУКА
 Свакодневно одржавање мреже
 Бекап података
 Одржавање штампача
 Мејл администрација
 Техничка подршка и едукација за све софтверске пакете
 Обука и едукација запослених

Повереништво за избеглице и миграције
Повереништво за избеглице и миграције се по опису посла бави административним
питањима ( добијање статуса , укидање статуса, промена адресе, прелазак из једног
места у друго, издавањем дупликата исправа, сарадњом са Републичким Комесаријатом
по свим питањима администрације, сарадњом са невладиним хуманитарним
организацијама и упућивањем избеглих и расељених лица на исте итд.) избеглица, и
расељених лица и од прошле године питањима реадмисије и азила.
Обрађено је и уручено у 2014.-тој години укупно 87 Решења о укидању статуса
избеглог лица.
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Издато је укупно:
 216 потврда о боравишту за кориснике и
 27 потврда за дупликате избеглих лица,
 47 потврда о пребивалишту за ИРЛ као и
 151 потврда о продужењу избегличког статуса
Прихваћено је и смештено пет лица, враћених по реадмисији из Норвешке и
истовремено су им израђена лична документа.
У првој половини године рад Повереништва за избеглице и миграције је био
подређен републичким иборима на Косову и Метохији. У том периоду вршила се
регистрација бирача и провера бирачког списка Централне изборне комисије Косова.
Гласање се вршило на два начина:
 путем поште и
 лично на Косову и Метохији (уз обезбеђен превоз).
Укупно је обрађено око 6000 корисника.
Од пренетих неутрошених средства из 2013. године купљене су две сеоске куће за
бивше избеглице: једна у Гроцкој, а друга у Ковачевцу (општина Младеновац). Једна кућа
је у процедури откупа чека се Јавно бележнички запис од нотара како би се извршила
исплата.
Почетком месеца маја конкурисали смо код Републичког Комесаријата за избеглице на
објављене Јавне позиве, а крајем маја су нам одобрена и уплаћена средства од стране
Републичког Комесаријата за избеглице и миграције на Рачун и Подрачун општинског
буџета за „Побољшање услова становања избеглих и интерно расељених лица која имају
пребивалиште и боравиште на територији градске општине Гроцка, као и за откуп сеоских
кућа са окућницом за интерно расељена лица и средства за економско оснаживање
породица избеглица и интерно расељених лица.
Прикупљено је 135 Молби од корисника за грађевински материјал (79 избеглица и 56
интерно расељених лица). Свих 135 молби корисника је обрађено ( проверена документа
и посећени и сликани започети објекти), изабрано је 20 (двадесет) корисника којима је
одобрена помоћ (10 избеглица и 10 интерно расељених лица) чека се избор добављача и
испорука грађевинског материјала.
Пет породица су преко повереништва добиле надокнаду за трошкове сахране за
преминула лица која су била у статусу избеглог лица.
Повереништво за избеглице је преко републичког Комесаријата обезбедило одређена
новчана средства :
 За 25 породица је одобрена новчана помоћ за куповину (огрева) средства су
уплаћена на рачун буџета општине.
Прикупљене и обрађене 52 Молбе.
 За 25 породица је одобрена новчана помоћ у висини од 15 000 динара по породици
као једнократна помоћ.
Прикупљено и обрађено 40 Молби.
 20 корисника исплаћено преко благајне општинске управе, 5 чека на исплату.
 За 13 породица је одобрена новчана помоћ од 20 000 динара до 25 000 динара за
превазилажење тешке материјалне ситуације и набавку лекова.
 За 120 породица су обезбеђени пакети хране који су и подељени у три етапе.
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СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Служба за скупштинске послове је у периоду од 01.01. – 31. 12. 2014. године
примила бројне захтеве грађана, захтеве Јавних предузећа чији је оснивач ГО Гроцка, и
исте у складу са својом надлежношћу прослеђивала члановима Општинског већа
задуженим за одређене области, a које су предмет поднетог захтева, као и Јавним
предузећима.
Захтеви Одељења и Јавних предузећа, прослеђивани су Општинском већу и
Скупштини ГО Гроцка на давање сагласности и доношење.
У наведеном периоду одржана је 31 седница Општинског већа на којима је
разматрано 191 тачака дневног реда .
На седницама Општинског већа разматрани су предлози Одлука и Решења које
доноси Скупштина ГО Гроцка и аката чије је доношење у надлежности Општинског већа ,
па је у складу са тим донето 33 Одлукe, 65 Решења, 14 Закључака и 9 других аката .
Пре доношења наведених аката, Служба за скупштинске
полове исте је
обрађивала и усклађивала са позитивним законским прописима, где је по доношењу
предметних аката обрађене прослеђивала ресорним Одељењима и Јавним предузећима.
Како се у надлежности Службе налази и припрема седница Скупштине ГО Гроцка,
у периоду од 01.01 до 31.12.2014.год на 9 одржаних седница Скупштине ГО Гроцка
разматрано је укупно 108 тачака и на истим је донето 18 Одлука, 72 Решења, 11
Закључака и 7 других аката.
Осим појединачних аката које је Служба за скупштинске послове припремала као
предлоге за седнице Општинског већа и седнице Скупштине, исте је обрађивала након
доношења.
Поједине акте је достављала Скупштини града Београда- Служби за
Скупштинске послове и прописе ради објављивања у „Службеном листу града Београда“,
у коме је објављено 90 аката. Конкурси и решења за именовање директора донети на
Седници скупштине прослеђивани су ЈП „Службени гласник РС“ ради објављивања.
Поред обрада материјала за наведене седнице, Служба у наслову вршила је
припрему аката за одржавање седница сталних радних тела Скупштине и то:
Административне комисије, Мандатне комисије, Комисије за доделу нових назива улица и
тргова на територији ГО Гроцка ,након чега их је обрађивала и достављала лицима на које
се односе.

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
У периоду од 01.01.2014.год. до 31.12.2014.год. одржано је девет седница
Скупштине градске општине Гроцка, на којима је разматрано укупно 108 тачака Дневног
реда.
СЕДАМНАЕСТА седница Скупштине градске општине Гроцка, а ПРВА у
претходној 2014.год. одржана је 07.03.2014.године. На овој седници разматрано је укупно
седамнаест тачака дневног реда.
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На седници су донети закључци о усвајању Извештаја о раду за 2013.годину и то
Скупштине ГО Гроцка, Општинског већа ГО Гроцка , Управе ГО Гроцка, Општинског јавног
правобранилаштва као и Извештаји о раду јавних предузећа чији је оснивач ГО Гроцка и
то: ЈП „Водовод и канализација“, ЈКП „Гроцка“, ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка
и ЈП за топлификацију ГО Гроцка. Донет је Локални акциони план запошљавања ГО
Гроцка за 2014.годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних и
постављених лица и накнадама и другиим примањима одборника у Скупштини ГО Гроцка.
На истој седници донета су решења о давању сагласности на План и програм пословања
ЈКП „Грочански комуналац“ и ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ за 2014.годину.
ОСАМНАЕСТА седница Скупштине градске општине Гроцка одржана је
18.03.2014.године са пет тачака дневног реда.
На овој седници донето је Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП
„Гроцка“, због поднете оставке као и Решење о именовању вршиоца дужности ЈКП
„Гроцка“.
ДЕВЕТНАЕСТА седница Скупштине ГО Гроцка одржана је 27.05.2014.године и на
истој се разматрало деветнаест тачака дневног реда.
Денете су Одлуке о престанку и потврђивању мандата одборника у Скупштини ГО
Гроцка са изборне листе „Драган Ђилас Избор за бољу Калуђерицу и Гроцку“ . Такође су
донете и Одлуке о о престанку и потврђивању мандата одборника у Скупштини ГО Гроцка
са изборне листе „Покренимо Гроцку – Томислав Николић“ . На седници су донета
Решења о разрешењу и избору заменика председника Скупштине ГО Гроцка . Донето
Решење о престанку функције председника ГО Гроцка због поднете оставке. Како
престанком функције председника Општине престаје функција заменика председника
општине ГО Гроцка и мандата чланова Општинског већа донета су решења о престанку
функције истих. Због поднете оставке донето је Решење о разрешењу секретара
Скупштине, а на предлог председника Скупштине ГО Гроцка постављен је секретар
Скупштине. Након спроведеног тајног гласања донета су решења о избору председника
ГО Гроцка, заменика председника ГО Гроцка и чланова Већа ГО Гроцка. На истој седници
донета је Одлука о завршном рачуну буџета ГО Гроцка за 2013.годину.
ДВАДЕСЕТА седница Скупштине ГО Гроцка одржана је 06.06.2014.године и на
истој разматрано је 8 тачака дневног реда.
На седници су донета решења о именовању ВД директора ЈКП „Грочански
комуналац“ и ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“. Донето је Решење о образовању Штаба за
ванредне ситуације на територији ГО Гроцка, Решење о образовању Комисија за израду
стратешког плана развоја ГО Гроцка и Решење о именовању Изборне комисије ГО Гроцка.
ДВАДЕСЕТПРВА седница Скупштине ГО Гроцка, одржана је дана
30.06.2014.године, на којој је разматрано укупно десет тачака дневног реда.
На наведеној седници донета је Одлука о буџету ГО Гроцка за 2014.годину. Донета
су решења којима су дате сагласности на Анексе плана и програма јавних предузећа чији
је оснивач ГО Гроцка. На овој седници донета је и Одлука о сахрањивању и гробљима на
територији ГО Гроцка.
ДВАДЕСЕТДРУГА седница Скупштине ГО Гроцка одржана је 15.09.2014.године,
са једанаест тачака дневног реда.
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На овој седници именован је ВД директор ЈКП „Гроцка“. Донета су решења о
разрешењу и избору члана Општинског већа као и решења о разрешењу и именовању
председника и члана Надзорног одбора ЈКП „Гроцка“. На овој седници усвојен је Извештај
о извршењу буџета ГО Гроцка за период од 01.01.-30.06.2014.године.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА седница Скупштине ГО Гроцка одржана је дана
20.10.2014.годинена којој је разматрано седамнаест тачака дневног реда.
На овој седници донете су Одлуке о промени Статута ГО Гроцка и промени
Пословника Скупштине ГО Гроцка као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о управи
ГО Гроцка. На истој седници донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
ЈП за топлификацију ГО Гроцка.
Образована је и Комисија за именовање директора јавних предузећа и донете су
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Пијаце и зеленило
Гроцка“ и ЈКП „Грочански комуналац“ као и Огласи о јавним конкурсима за наведена
предузећа. Донета су решења којим су дате Сагласности на Анексе програма пословања
ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ и ЈКП „Грочански комуналац“ као и на Предлог Правилника
о раду ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“.
На истој седници донета су решења о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, ЈКП „Грочански комуналац“ , ЈП за топлификацију
ГО Гроцка и ЈКП „Гроцка“.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА седница Скупштине ГО Гроцка одржана је дана
05.12.2014.године, на којој је разматрано петнаест тачака дневног реда.
На седници је донета Одлука о ребалансу буџета ГО Гроцка за 2014.годину . Донето
је Решење о разрешењу јавног правобраниоца ГО Гроцка због поднете оставке.
Након спроведеног и окончаног јавног конкурса за именовање директора ЈКП
„Грочански комуналац“ донето је Решење о именовању истог. На овој седници именован је
ВД директор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ и донета је Одлука о спровођјењу новог
Јавног конкурса за именовање директора наведеног предузећа као и Оглас о новом
јавном конкурсу.
Дата је сагласност на Предлог Правилника о раду, Измене и допуне Статута као и
на Анекс плана и програма пословања ЈП за топлификацију ГО Гроцка .
Донето је Решење о промени назива улице на територији ГО Гроцка у МЗ
Калуђерица које је прослеђено Министарству локалне самоуправе и регионалног развоја
на давање сагласности. Након добијања сагласноти наведено решење је објављено у
„Сл.листу града Београда“.
Усвојен је деветомесечни Извештај и дата сагласност на Измену програма
пословања ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка.
Последње скупштинско заседање у 2014.години одржано је 31.12.2014.год. и
разматрано је петнаест тачака Дневног реда.
Једна од значајнијих одлука које су донете на овој седници је Одлука о буџету за
2015.годину. У циљу усклађивања са Законом о правобранилаштву донета је Одлука о
општинском правобранилаштву ГО Гроцка . Донета су решења о давању сагласноти на
Програме пословања за 2015.г. свих шест јавних предузећа чији је оснивач ГО Гроцка.
Такође су донета решења о давању сагласности на ценовнике за 2015.годину и то ЈП
„Водовод и канализација“, ЈП за топлификацију ГО Гроцка и ЈП „Пијаце и зеленило
Гроцка“. Усвојен је Извештај о извршењу буџета Го Гроцка и донет је Локални акциони
план запошљавања за 2015.годину.
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Имајући у виду све напред наведено , утврђено је да је на девет седница
скупштинског заседања у претходној 2014.години донето 72 Решења, 18 Одлука , 11
Закључака и 7 других аката. С обзиром да се акти донети на седницама Скупштине
објављују у „Службеном листу града Београда“ сходно томе на објављивање је послато и
објављено 72 акта.
Како се Огласи о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа у
складу са Законом о јавним предузећима објављују у „Службеном гласнику РС“ у току
2014. године послата су и објављена 3 огласа о јавном конкурсу .
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Веће градске општине Гроцка је извршни орган власти.
Веће чине Председник општине, заменик председника општине и 11 чланова.
Председник општине је председник Већа, а заменик Председника општине је члан Већа по
функцији.
У оквиру своје надлежности Веће утврђује предлог статута, одлуке о буџету
општине и друге одлуке које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о
извршавању одлука и других аката Скупштине општине; доноси одлуку о привременом
финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом Управе, поништава или укида акте Управе који нису у сагласности
са законом, статутом општине и другим актима које доноси Скупштина општине; решава у
управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, установа
и других организација из изворног делокруга општине; покреће поступак за оцену
уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије ако се
појединачним актом или радњом државног органа односно органом града онемогућава
вршење надлежности градске општине; доноси појединачне акте за које је овлашћен
законом или одлуком Скупштине општине, стара се о извршавању поверених надлежности
из оквира права и дужности града Београда; помаже Председнику општине у вршењу
других послова из његове надлежности; поставља и разрешава начелника Управе.
Чланови Већа ГО Гроцка су: Живадин Митрић, Зоран Којић, Бојана Пауновић, Владо
Радовановић, Зоран Марков, Зоран Милићевић, Миодраг Ракић, Ненад Маринковић, Иван
Старчевић, Драгана Икодиновић и Оливера Кнежевић.
Чланови Већа ГО Гроцка обављају послове из делокруга Већа ГО Гроцка за које их
овласти Веће ГО Гроцка или председник Већа ГО Гроцка, и то:
 Живадин Митрић- задужен је за област просвете,образовања, социјалне и дечије
заштите и борачко-инвалидских права;
 Зоран Којић – задужен је за област комуналне делатнсоти и координацију рада са
Јавним предузећима чији је оснивач ГО Гроцка;
 Владо Радовановић – задужен је за област локалне самоуправе, привреде и
саобраћаја;
 Зоран Милићевић – задужен је за област екологије, пољопривреде и за
координацију са верским заједницама;
 Миодраг Ракић- задужен је за област спорта, лова и риболова;
 Драгана Икодиновић – задужен је за област саобраћаја;
 Зоран Марков - задужен је за област здравства;
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 Иван Старчевић – задужен је за област информисања;
 Бојана Пауновић – задужен је за област туризма;
 Ненад Маринковић – задужен је за област предузетништва и мале привреде;
 Оливера Кнежевић- задужен је за област културе;
Рад Општинског већа у периоду јануар – децембар 2014. године.
У периоду од 01.01. – 31.12.2014.године
одржанa je 31 седницa на којима је
разматранa 191 тачака дневног реда и у складу са тим Веће ГО Гроцка је донело 33
Одлуке, 65 Решења, 14 Закључака и 9 других аката.
Прва седница у 2014. години односно
32. седница Општинског већа одржана је 06.02.2014. године.
На седници је дата сагласност ЈКП “ГРОЦКА“ о повећању цена услуга изношења
смећа, повећању цена пијачних услуга у Гроцкој, Врчину и Умчарима и повећању цене
погребних услуга.
33. седница Општинског већа одржана је 13.02.2014. године
На овој седници донето је Решење о давању сагласност ЈКП “ГРОЦКА“ о изменама
одлука о повећању цена услуга изношења смећа, пијачних услуга у Гроцкој, Врчину и
Умчарима и погребних услуга.
34. седница Општинског већа одржана је 04.03.2014. године
На седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози Закључака
и Решења, која се достављају одборницима СО Гроцка на доношење. На истој седници
донета је Одлука о привременом финансирању ЈП Дирекције за изградњу општине
Гроцка, образован је савет за запошљавање.
35.седница Општинског већа одржана је 06.03.2014.године
На седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози Решења
која се достављају одборницима СО Гроцка на доношење. На истој седници донета су
Решења о давању сагласности ЈКП„ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ“ о утврђивању цене услуге
изношења смећа и ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ о утврђивању цене погребних
услуга.
36. седница Општинског већа одржана је 07.03.2014.године
На овој седници разматрана је могућност регулисања међусобних права и обавеза
између ЈКП „ГРОЦКА“, ЈКП „ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ“ и ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО
ГРОЦКА“.
37. седница Општинског већа одржана је 26.03.2014.године.
На овој седници донета је Одлука о уступању ЈП “ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“
на управљање и одржавање пловила- скеле за потребе превоза унутрашњим пловним
путевима на реци Дунав.
38. седница Општинског већа одржана је 31.03.2014. године
Општинско веће је донело Одлуку о измени одлуке о привременом финансирању
буџета ГО Гроцка за 2014. годину.
39.седница Општинског већа одржана је 01.04.2014. године
На наведеној седници Општинског већа као једна од тачака дневног реда била је
Одлука којим се налаже ЈКП „ГРОЦКА“ одржавање чистоће у насељеним местима
Бегаљица, Брестовик, Пударци, Умчари, Живковац, Дражањ и Камендол.
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40. седница Општинског већа одржана је 03.04.2014.године
На седници је донета Одлука о измени одлуке о привременом финансирању ГО
Гроцка за 2014. годину.
41. седница Општинског већа одржана је 07.04.2014. године
На овој седници је донет Закључак којим се одобрава ЈП Дирекцији за изградњу
општине Гроцка и ЈП „Водовод и канализација“ Гроцка да дају сагласност грађанима за
израду комуналне инфрастуктуре.
42. седница Општинског већа одржана је 17.04.2014. године
На овој седници утврђене су цене услуга превоза преко Дунава.
43. седница Општинског већа одржана је 24.04.2014. године
На овој седници усвојена је Измена концепта плана детаљне регулације за
изградњу спортско- рекреативног центра на приобаљу Дунава у Гроцкој, а такође је дата
сагласности на програм уклањања бесправно изграђених објеката на територији ГО
Гроцка за 2014. годину.
44. седница Општинског већа одржана је 13.05.2014. године
На седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози аката које
доноси СО Гроцка и достављени су одборницима у СО Гроцка, ради доношења. Такође је
дата сагласност на Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој
систематизацији радних места у Управи ГО Гроцка.
45. седница Општинског већа одржана је 23.05.2014. године
На овој седници Општинског већа утврђена је такса за издавање потврде о
поседовању гробног места, као и ценовник погребних радова.
46. седница Општинског већа одржана је 26.05.2014. године
Ова седница је одржана телефонским путем и на истој је утврђен предлог Одлуке о
подршци пројекта „Иновативне социјалне заштите у граничним београдским општинама“.
47. седница Општинског већа одржана је 27.05. 2014. године
На седници је донето Решење о разрешењу и постављењу начелника Управе ГО
Гроцка, као и Решење о постављењу заменика начелника Управе ГО Гроцка. На истој
седници донета је одлука о расписивању Јавног огласа за постављење начелника и
заменика начелника Управе ГО Гроцка.
48. седница Општинског већа одржана је 30.05. 2014. године
На овој седници, као једна од тачака је била и Решење о давању сагласности ЈКП
„ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ“ о утврђивању цена изношења смећа.
49. седница Општинског већа одржана је 03.06. 2014. године
На седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози аката које
доноси СО Гроцка и достављени су одборницима у СО Гроцка, ради доношења. Донето је
и Решење којим се даје сагласност на Правилник о изменама и допунама правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управио ГО Гроцка.
50. седница Општинског већа одржана је 17.06. 2014. године
На овој седници, на основу спроведеног јавног конкурса, донета су Решења о
постављењу начелника и заменика начелника Управе ГО Гроцка. На истој седници је
донето Решење о образовању организационог одбора за спровођење манифестације
„Грочанске свечаности 2014“.
51. седница Општинског већа одржана је 26.06. 2014. године
На овој седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози
Решења и Одлука који се достављају одборницима СО Гроцка на доношење.
52. седница Општинског већа одржана је 16.07. 2014. године
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На овој седници донето је Решење о давању сагласности ЈП „Водовод и
канализација“ Гроцка о повећању цена воде, канализације и накнаде за мерно место за
физичка лица и правна лица.
53. седница Општинског већа одржана је 28.07. 2014. године
На овој седници је донето Решење о ангажовању противградних ракета и Решење о
образовању Комисије за координацију безбедности саобраћаја на територији општине
Гроцка.
54. седница Општинског већа одржана је 28.08. 2014. године
На овој седници је донета одлука о уступању ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“
на управљање и одржавање пловила- скеле, за потребе превоза унутрашњим пловним
путевима на реци Дунав, као и Одлука којом се ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ даје
на управљање гробља и пијаце на територији ГО Гроцка.
55. седница Општинског већа одржана је 11.09. 2014. године
На овој седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози
решења који се достављају одборницима СО Гроцка на доношење. Донето је и Решење
којим се даје сагласност на Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Управи ГО Гроцка.
56. седница Општинског већа одржана је 09.10. 2014. Године
На овој седници је разматран скупштински материјал утврђени су предлози решења
и одлука који се достављају одборницима СО Гроцка на доношење.
57. седница Општинског већа одржана је 15.10. 2014. године
На овој седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози
решења који се достављају одборницима СО Гроцка на доношење.
58. седница Општинског већа одржана је 30.10. 2014. године
На овој седници је донето Решење о образовању штаба за зимску службу.
59. седница Општинског већа одржана је 02.12. 2014. године
На овој седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози аката
који се достављају одборницима СО Гроцка на доношење. Такође је донета Одлука о
промени пословника о раду општинског већа ГО Гроцка.
60. седница Већа ГО Гроцка одржана је 04.12. 2014. године
На овој седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози
Решења који се достављају одборницима СО Гроцка на доношење
61. седница Већа ГО Гроцка одржана је 12.12. 2014. године
На овој седници је донета Одлука о плаћању услуга СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, за
превоз ученика.
62. седница Већа ГО Гроцка одржана је 29.12. 2014. године
На овој седници је разматран скупштински материјал и утврђени су предлози аката
који се достављају одборницима СО Гроцка на доношење. Такође је дата сагласност на
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи ГО Гроцка.
Чланови Већа ГО Гроцка су у наведеном периоду у складу са својим задужењима
обављали низ активности у циљу што боље презентације општине Гроцка, упркос знатно
ограниченим финансијским средствима.
Чланови Већа ГО Гроцка учестовалу су у организацији „ БОГОЈАВЉЕЊЕ ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ - 2014“.
Манифестација „Грочанске свечаности 2014“, у чијој су организацији учествовали
сви чланови Већа ГО Гроцка, одржана је 47. пут и представља посебан значај за
општину Гроцка. Манифестација је била хуманитарног карактера и основни мотив је била
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помоћ становништву са територије ГО Гроцка и њиховој имовини која је била угрожена у
мајским поплавама, те су у ту сврху организована и два хуманитарна концерта. У оквиру
свечаности организован је Етно базар, изложба олд тајмера, Смотра фолклора,
такмичење у кувању гулаша и рибље чорбе, саветовање пољопривредника, као и програм
који је био намењен најмалђима.
У јулу месецу, градска општина Гроцка је била домаћин манифестације „Регата
река“, која је била и еколошког карактера и организована је у сарадњи са туристичком
организацијом „Стара Пазова“. У оквиру ове манифестације, у чијој су организацији
учествовали сви чланови Већа, ГО Гроцка је приредила богат културно- уметнички
програм и угостила око 200 учесника.
Почетком септембра испраћен је полазак деце у први разред у свим Основним
школама на територији ГО Гроцка и том приликом су првацима поклоњене Прварице.
Такође је уприличен пријем вуковаца основних и средње школе са територије ГО Гроцка
и уручени су прикладни поклони.
У месецу октобру, међународни тим Трке мира „Peace Run Serbia“, након што је
обишао 47 земаља Европе, посетио је и Гроцку и том приликом је приређен пригодан
програм.
По први пут је организована дечија манифестација „Новогодишња чаролија“ у
Калуђерици. Манифестација је организована у сарадњи са Канцеларијом за младе, а
учесници културно- забавног програма били су ученици основних школа и предшколских
установа са територије општине.
Како је на територији Републике Србије проглашена ванредна ситуација због
поплава, сви чланови Већа ГО Гроцка били су ангажовани на санирању последица штета
насталих услед поплава и клизишта и својим ангажовањем су пружали помоћ
становништву. Помоћ се састојала у прикупљању хуманитарне помоћи и подели исте
угроженим грађанима, као и у обиласку угроженог становништва. Организована је
дезинфекција јавних површина, дворишта, објеката и локалних бунара и уведена су
редовна дежурства на свим угроженим местима.
У току 2014. године, уз подршку Секретаријата за пољопривреду града Београда,
успешно је завршена санација два атарска пута у Умчарима и Ритопеку. У насељу Винча
је извршено чишћење Млакачког потока на делу Светосавске улице. Такође је извршено и
чишћење Бегаљичког потока на делу у насељу Гроцка код пекаре „АС“ , дуж улице Вучка
Милићевића, улице Бориса Кидрича у Бегаљици, као и Дубочајског потока. Осим тога,
извршено је и чишћење канала у Врчину, Ритопеку, Болечу и Бегаљици.
Председник скупштине ГО Гроцка, заменик председника скупштине ГО Гроцка ,
Председник ГО Гроцка, заменик председника ГО Гроцка и чланови Већа ГО Гроцка
сагласили су да се да им се део зараде одбије као донација за санацију штете настале
од поплава и клизишта на територији ГО Гроцка.
Успешно су реализовани и планови који се односе на реновирање зграда месних
заједница, као и на асфалтирање пута у Калуђерици, Гроцкој и Болечу.
У месној заједници у Калуђерици направљене су општинске испоставе, како би се
грађанима омогућило да на бржи и ефикаснији начин остварују своје потребе. С тим у
вези су тренутно активни: Завод за запошљавање, матичари, оверивачи и комунална
инспекција.
У Лештанима и Калуђерици изграђени су паркићи за децу, док је у Калуђерици у
дворишту О.Ш. „Алекса Шантић“ уређено и ограђено игралиште за рукомет, реновирани су
кошеви и направљено је игралиште за одбојку на песку.
У Калуђерици, у насељу Шугавац је, уз помоћ и подршку грађана и локалних
привредника, спроведена канализациона мрежа на дужини од 450 м2, док је у Врчину
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урађена и водоводна мрежа на коју ће се прикључити око 150 домаћинстава, што ће у
многоме олакшати снабдевање становништва водом.
Један од планова, чији је процес реализације започет током 2014. године је и
отварање пијаце у Калуђерици.
Током 2014. године организовала су се многа општинска, градска и републичка
такмичења у школама у којима је општина је активно учествовала како материјално, тако и
на друге начине.
Током априла месеца организован је Сајам образовања у згради ГО Гроцка.
Општина Гроцка је готово у свим школама са њене територије, омогућила
постављање видео надзора ради унапређења сигурности и безбедности деце.
Организован је сабор вероучитеља и том приликом су окупљени сви вероучитељи
са територије наше општине. Тим поводом гост је био Његова Светост Епископ
Јован.Такође је одржана и изложба посвећена Првом светском рату са посебним освртом
на логор Индриковице.
Градска општина Гроцка је имала успешну сарадњу са свештенством храмова и
цркава са њене територије и заједнички је организован низ манифестација, и то: прослава
школске славе „Свети Сава“, Мале Госпоине у манастиру Рајиновац у Бегаљици, Свете
Петке, а такође је организовано паљење бадњака и ломљење чеснице.
У току 2014. године на територији општине одржан је велики број турнира у малом
фудбалу, рукомету, кошарци, стоном тенису и шаху за кадете, на коме је ГО Гроцка
постигла завидне резултате.
Веће ГО Гроцка је образовало Комисију за координацију безбедности саобраћаја
која је сачинила „ Програм за унапређење безбедности саобраћаја на подручју градске
општине Гроцка“.
У сарадњи са АМСС и Асоцијацијом техничких прегледа, организована је бесплатна
контрола техничке исправности возила.
У циљу побољшања безбедности свих учесника у саобраћају, извршени су радови
на обележавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, са посебним
освртом на обележавање пешачких прелаза код школа, а постављене су и препреке за
успоравање саобраћаја- „лежећи полицајци“.
Покренута је и иницијатива за продужење линије градског превоза у правцу Врчина,
Лештана и ка Брестовику.
Градска општина Гроцка, поред тешке материјалне ситуације у којој се налази и
упркос мерама штедње које се спроводе, излазила је у сусрет социјално угроженим
грађанима са њене територије, и на њихов захтев додељивала је једнократне новчане
помоћи,
што
ће
чинити
и
даље
у складу
са
својим
могућностима.
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11. Подаци о приходима и расходима
11.1. Одлука о ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2014.годину

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 05. децембра 2014. године , на основу члана 43. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/09 и 73/10,101/2010,101/2011 и 93/2012), члана 32.Закона о локалној самоуправи (Сл.
гласник РС“ бр. 129/07) и члана 17. и 24. Статута градске општине Гроцка (''Сл. лист града Београда'', бр.42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и
80/14), донела је

О Д Л У К У
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Гоцка за 2014. годину ( „Сл.лист града Беграда“, бр. 60/2014 ), члан 1. мења се и
гласи:
Буџет општине Гроцка за 2014. годину ( у даљем тексту : буџет), састоји се од:
у
динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине:
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

565.873.410
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Текући приходи буџета укључујући и донације

514.388.910

Трансфери

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:
-

текући буџетски расходи укљујући и донације

-

Текући расходи из трансфера

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

51.484.500
529.851.397
478.366.897
51.484.500

11.300.000

- Текући издаци са донацијама
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ

11.300.000

24.722.013

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга

5.277.987
30.000.000

Нето финансирање
24.722.013
Средства на консолидованом рачуну општине Гроцка утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
ОПИС
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
БУЏЕТ 2014.
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1.
Текући приходи
510.288.910

7

1.1
Изворни приходи
189.428.910

7

Порез на земљиште

711

50.000
Порез на имовину

7131

105.000.000
Локалне комуналне таксе

714,741,716

Накнаде

714562,741534

52.360.000
18.653.910
Приходи од продаје добара и услуга

742

10.450.000
Приходи од камата

741

Новчане казне

743

50.000
15.000
Мешовити и неодређени приходи
2.850.000
1.2

745

Уступљени приходи
Порез на доходак грађана

320.860.000
711

267.860.000
Порез на имовину

7133,7134

53.000.000
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Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

___________________________________________________________________________________________________________________
__________
Економска класификација

ОПИС

Укупна средства

___________________________________________________________________________________________________________________
__________
41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411
412
413
414

415
4.700.000
416
2.342.500
42
421
38.160.000
422
26.045.000
423
35.450.000
424
12.350.000
425
16.464.410

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

206.842.500
167.200.000
30.170.000
630.000
1.800.000

Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

142.694.410

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
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Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА

44
441
444
45

СУБВЕНЦИЈЕ
451

46

Субвенције јавним предузећима
ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463
465
1.420.000
47
472
48

Дотације осталим нивоима власти
Донације и дотације другим нивоима власти

49

96.350.000
96.350.000
2.370.000
950.000

4.820.000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.820.000

Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете
РЕЗЕРВЕ

499

9.000.000
1.800.000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ОСТАЛИ РАСХОДИ
481
482
483
485

51

Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања

10.800.000

Средства резерве
ОСНОВНА СРЕДСТВА

7.562.000
2.280.000
2.600.000
1.482.000
1.200.000
50.000
50.000
5.300.000
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Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

2.700.000
2.600.000

ПРИРОДНА ИМОВИНА

3.500.000

Набавка грађевинског земљишта

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

30.000.000

611
Отплата главнице домаћим кредиторима
30.000.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНО
510.288.910
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Издаци за отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
У динарима
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОПИС
Износ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нето финансирање
24.722.013
Пренета средства из ранијих година
5.277.987
Издаци за отплату главнице дуга
30.000.000
Отплата главнице домаћим кредиторима
30.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.
Члан 2.

У чл. 3. износ „402.907.979“ замењује се износом од „446.471.397 “,а износ од „119.198.184“ замењује се
износом од „124.680.000“

Члан 3.
У члану 7. износ од „293.676“ замењује се износом од „0“ динара, а проценат од „0,22“ процентом од „0“.

Члан 4.

У члану 9. Табела којом су планирани приходи и примања буџета, мења се и гласи:
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
1

321311

ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ИЗНОС

2
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

5.277.987
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713000
713120
713310

I Текући приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на земљиште
Самодопринос према зарадама запослених
УКУПНО 711000
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

711000
711111
711120
711147
711181

УКУПНО 713000
714000
714431

Порез на добра и услуге
Комунална такса на рекламне паное

714513

Комунална такса за држање моторних возила

714457

Комунална такса на држање кућних животиња
Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

714562

УКУПНО 714000
716000
716110

50.000.000
158.000.000
300.000
39.000.000
60.000
260.000
39.620.000
12.000.000
12.000.000

Трансфери од других нивоа власти
Трансфери од Републике
Текући трансфери од Града Београда
УКУПНО 733000

741000
741100
741532
741534

105.000.000
3.000.000

Други порези
Комунална такса на Фирму
УКУПНО 716000

733000
733152
733157

190.000.000
77.000.000
860.000
50.000
267.910.000

Приходи од имовине
Камате
Комунална такса за паркирање
Накнада за коришћење градског грађ.земљишта

19.770.000
28.714.500
48.484.500
500.000
1.000.000
18.393.910
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742000
742152
742251
742351
743000
743351
743353
744000

744151
744251
745000
745151
771000
771111
772113

УКУПНО 741000
Продаја добара и услуга
Приходи од давања, закуп, односно на
коришћење
Општинске административне таксе
Приходи које својом делатношћу остваре органи
Општине
УКУПНО 742000
Новчане казне и одузета имонивнска корист
Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном
поступку
Приходи од мандатних казни
УКУПНО 743000
Добровољни трансфери од правних и физичких
лица
Текући добровољни трансфери од правних и
физичких лица у корист нивоа општине
Капитални добровољни трансфери од правних и
физичких лица у корист Општине
УКУПНО 744000
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити приходи у корист општине
УКУПНО 745000
Меморандумске ставке
Рефундација расхода
Рефундација расхода из претходне године
УКУПНО 771000
СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000772000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Јул 2015.
19.893.910
9.000.000
1.400.000
50.000
10.450.000
8.000

7.000
15.000

1.600.000
2.500.000
4.100.000
2.400.000
2.400.000
2.500.000
500.000
3.000.000
565.873.410
571.151.397
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Члан 5.

У посебном делу, члан 9. мења се и гласи:
Средства буџета Општине Гроцка за 2014. годину, утврђена су у износу од 571.151.397 динара, а обухватају средства на
подрачуну извршења буџета и средства на подрачуним индиректних корисника која се воде у оквиру консолидованог рачуна трезора
Општине Гроцка.
Укупна срества из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
-Текући приходи у износу од 510.288.910 динара-извор финансирања 01,
-Приходи од трансфера у износу од 51.484.500 динара-извор финансирања 07,
-Средства од донација у износу од 4.100.000 динара – извор финансирања 08,
-Нераспоређеног вишка прихода у износу од 5.277.987 динара –извор финансирања 13,
Средства из става 1.овог члана распоређују се по корисницима, и то :
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Функц Гла Пози Еконо Из
ија
ва ција мска вор
класи фи
фикац нан
ија
сир
ањ
а
1

2

3

4

Опис

Средства из буџета(01)

Средства из
осталих
извора

Укупна средства

6

7

8

9

5

Раздео 1.Скупштина општине и
Општинско веће

1.1

Извршни и законодавни органи

110

Финансијски и фискални трошкови
1

411

Плате,додаци и накнаде изборних лица

2

412

3

416

31.050.000

31.050.000

Социјални доприноси на терет
послодавца

5.670.000

5.670.000

Накнаде,бонуси и остали посебни
расходи

1.510.500

1.740.000
229.500

4

421

Стални трошкови

860.000

860.000

5

422

Трошкови путовања

780.000

780.000

6

423

Услуге по уговору

10.150.000

10.700.000
550.000

7

424

Специјализоване услуге

8

463

Донације и трансфери других нивоа
власти

8.1

465

Остале текуће донације, дотације и
трансфери

6.000.000

6.000.000

650.000

650.000

1.280.000

1.280.000
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481
483
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Донације невладиним организацијама и
политичким партијама

800.000
800.000

Трошкови извршења судских решења
1.302.000

10.1
11
12

485
499
499

Накнада штете за елементарне
непогоде

1.302.000
1.000.000

1.200.000

2.200.000

50.000

50.000

61.302.500

61.302.500

Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери других нивоа власти
1.229.500

1.229.500

08 Донације од организација и појединаца
550.000

550.000

УКУПНО за функцију 110
61.302.500

1.779.500

63.082.000

Трансакције јавног дуга

170
13
14
15

441
444
611

Отплата камата
9.000.000

9.000.000

200.000

200.000

30.000.000

30.000.000

Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице
Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета
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39.200.000

39.200.000

39.200.000

39.200.000

50.000.000

50.000.000

УКУПНО за функцију 170
Заштита животне средине

560
16
16.1

451
451

Текуће субвенције ЈКП Гроцка
Текуће субвенције ЈП Грочански
комуналац

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета
55.000.000

55.000.000

Остале делатности

470
16.2

451

Текуће субвенције ЈП Пијаце и
зеленило

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за функцију 470
01 Приходи из буџета
5.000.000

5.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Водоснабдевање

630
17

451

Текуће субвенције ЈП Водовод Гроцка
Извори финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета
УКУПНО за функцију 630

610

Стамбени развој
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Текуће субвенције ЈКП Топлификација
11.350.000

11.350.000

11.350.000

11.350.000

11.350.000

11.350.000

Извори финансирања за функцију 610
01 Приходи из буџета
УКУПНО за функцију 610
Култура

820
19

424

Културне манифестације
4.400.000

20

481

2.000.000

6.400.000

Дотације невладиним организацијама
60.000

60.000

4.460.000

4.460.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
07 Трансфери других нивоа власти
2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.460.000

УКУПНО за функцију 820
4.460.000
Рекреација,култура и вера

860
21

481

Дотација невладиним организацијама
1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Извори финансирања за функцију 860
01 Приходи из буџета
УКУПНО за функцију 860
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Образовање

912
22

422

Трошкови путовања ученика
25.200.000

23
24

472
463

Трошкови смештаја ученика у
специјалне школе

8.000.000

33.200.000

1.400.000

1.400.000

300.000

300.000

26.900.000

26.900.000

Текући трансфери школам
Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета
07 Трансфери других нивоа власти

8.000.000
8.000.000

УКУПНО за функцију 912
26.900.000

8.000.000

34.900.000

Социјална заштита неквалификована
на другом месту

090
25

472

Накнада за социјалну заштиту из
буџета

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

231.412.500

231.412.500

Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
УКУПНО за функцију 090
Извори финансирања за главу 1.1
01 Приходи из буџета
07 Трансфери дргих нивоа власти
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11.229.500

11.229.500

08 Донације од организације и појединаца
550.000

550.000

11.779.500

243.192.000

УКУПНО за главу1.1
231.412.500
ЈП Дирекција за изградњу општине
Гроцка

1.2

Развој заједнице

620
26
27
28

411
412
414

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

18.000.000

18.000.000

3.200.000

3.200.000

Социјална давања запосленима
200.000

29

415

500.000

Накнаде запосленима
500.000

30

421

31

422

Трошкови путовања

32

423

Услуге по уговору

34
35

424
425
426

500.000

Стални трошкови
20.200.000

33

700.000

12.000.000

-

32.200.000
-

2.800.000

2.800.000

200.000

200.000

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

8.335.590
11.764.410

20.100.000

1.950.000

1.950.000

Материјал
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Пратећи трошкови задуживања

444

Остале текуће донације, дотације и
трансфери

465

1.600.000

1.600.000

140.000

140.000

20.000

20.000

2.300.000

2.300.000

180.000

180.000

Дотације невладиним организацијама

481

Порези,обавезне таксе и казне

482

Новчане казне и пенали по решењу
судова

483

Изградња зграда и објеката

511

1.390.000
41
41.1

2.500.000

3.890.000

Машине и опрема

512

200.000

200.000

3.500.000

3.500.000

68.144.410

68.144.410

Откуп земљишта

541

Извори финансирања за функцију 620
01
07
08
13

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
16.100.000

27.500.000

2.500.000

2.500.000

4.735.590

4.735.590

23.335.590

91.480.000

Донације од организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
УКУПНО за функцију 620
68.144.410
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Извори финансирања за главу 1.2
01

Приходи из буџета
68.144.410

07
08
13

68.144.410

Трансфери других нивоа власти
16.100.000

16.100.000

2.500.000

2.500.000

4.735.590

4.735.590

23.335.590

91.480.000

Донације од организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
УКУПНО за главу 1.2
68.144.410
Извори финансирања за раздео 1

01

Приходи из буџета
299.556.910

07

299.556.910

Трансфери других нивоа власти
27.329.500

08

Донације од организација и појединаца

27.329.500

3.050.000
3.050.000

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

4.735.590

4.735.590

35.115.090

334.672.000

УКУПНО за раздео 1
299.556.910
Раздео 2. Општинска управа

2.3

Опште услуге

130
42

424

Специјализоване услуге

600.000
1.750.000

43

425

Текуће поправке и одржавање

2.350.000
542.397
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4.500.000

44

Материјал

426

9.500.000
45
46

5.042.397

Капитално одржавање зграда и
објеката

511

500.000

10.000.000

1.310.000

1.310.000

2.400.000

2.400.000

19.460.000

19.460.000

Набавка опреме

512

Извори финансирања за функцију 130
01
07
08
13

Приходи из буџета
Трансери других нивоа власти
750.000

750.000

350.000

350.000

542.397

542.397

1.642.397

21.102.397

Донације од организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
УКУПНО за функцију 130
19.460.000
Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада

410
47
48
49
50

411
412
413
414

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

118.150.000

118.150.000

21.300.000

21.300.000

630.000

630.000

Накнаде у натури
Социјална давања запослених
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1.600.000

51
52
53

55
56

4.100.000

Накнаде запосленима

415

4.200.000

4.200.000

832.000

832.000

Награде,бонуси и остали расходи

416

Стални трошкови

421

15.000.000
54

2.500.000

1.135.000

16.135.000

Трошкови путовања

422

65.000

65.000

22.500.000

22.500.000

300.000

300.000

184.577.000

184.577.000

Услуге по уговору

423

Порези,обавезне таксе и казне

482

Извори финансирања за функцију 410
01
07

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
3.635.000

3.635.000

3.635.000

188.212.000

УКУПНО за функцију 410
184.577.000
Извори финансирања за главу 2.3
01

Приходи из буџета
204.037.000

07

204.037.000

Трансфери других нивоа власти
4.385.000

08

4.385.000

Донације од организација и појединаца
350.000

350.000
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13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

542.397

542.397

5.277.397

209.314.397

-

-

УКУПНО за главу 2.3
204.037.000
Комесаријат за избеглице

2.4

Социјална помоћ угроженом
становништву

070
57

413

Накнаде у натури

58

421

Стални трошкови

500.000
500.000

59

424

Специјализоване услуге

60

426

Материјал

2.625.000

61

2.625.000

Накнаде за социјалну заштиту

472

1.620.000

19.270.000

20.890.000

Ивори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета
4.245.000

07

4.245.000

Трансфери других нивоа власти
19.770.000

19.770.000

19.770.000

24.015.000

УКУПНО за функцију 070
4.245.000
Извори финансирања за главу 2.4
01

Приходи из буџета
4.245.000

07

4.245.000

Трансфери других нивоа власти
19.770.000

19.770.000
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УКУПНО за главу 2.4
4.245.000

19.770.000

24.015.000

2.100.000

700.000

2.800.000

Месне заједнице

2.5

Опште јавне услуге

160
62
63
64

Стални трошкови

421

Текуће поправке и одржавање

425

200.000

200.000

150.000

150.000

2.450.000

2.450.000

Материјал

426

Извори финансирања за функцију 160
01
08

Приходи из буџета
Донације од организација и појединаца
700.000

700.000

700.000

3.150.000

УКУПНО за функцију 160
2.450.000
Извори финансирања за главу 2.5
01

Приходи из буџета
2.450.000

08

2.450.000

Донације од организација и појединаца
700.000

700.000

700.000

3.150.000

УКУПНО за главу 2.5
2.450.000
Извори финансирања за раздео 2
01

Приходи из буџета
210.732.000

210.732.000
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07
08
13

Трансфери других нивоа власти
24.155.000

24.155.000

1.050.000

1.050.000

542.397

542.397

25.747.397

236.479.397

Донације од организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
УКУПНО за раздео 2
210.732.000
УКУПНО извори финансирања

01

Приходи из буџета
510.288.910

07
08
13

510.288.910

Трансфери других нивоа власти
51.484.500

51.484.500

4.100.000

4.100.000

5.277.987

5.277.987

60.862.487

571.151.397

Донације од организација и појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
УКУПНИ извори финансирања буџета
510.288.910
Члан 6.

Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом Одлуком.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.
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СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Број: __________ од 5.децембра 2014.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Спасоје Живановић с.р.
За тачност оверава:
Секретар Скупштине градске општине Гроцка
Taтјана Вученовић, дипл.правник
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11.2. Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Гроцка за 2014.годину

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 29.маја 2015. године, на основу чл. 30 тачка 2 Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 ) чл. 77 до 79 Закона о буџетском систему („ Сл. Гласник РС“ бр.54/2009 и 73/2010,
101/2011 и 93/2012 ) и чл. 24. и 41. Статута градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, бр. 42/08 , 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) а
на предлог Општинског већа градске општине Гроцка донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
ЗА 2014. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета градске општине Гроцка за 2014. годину (у даљем
тексту:Одлука), износе у динара и то:
I Средства из буџета
1.Остварена примања:
-текући приходи (7)
503.978.028
-примања (8+9)
-средства из ранијих година
-укупна средства

5.995.507
509.973.535
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2.Извршени издаци
-текући расходи (4)

464.995.352

-издаци за набавку нефинансијске имовине (5)

8.039.736

-издаци –отплата кредита (6)

30.925.606

-укупни издаци (4+5+6)
3. Разлика укупних примања и

503.960.694
укупних издатака (1-2)

6.012.841

II Средства из осталих извора
1.Остварена примања из осталих извора (7+8+9)
2. Средства из ранијих година

80.096.196
2.666.778

3. Извршени издаци из осталих извора (4+5+6)

42.429.781

4. Разлика примања и издатака (1+2-3)

40.333.193

5. Остварени суфицит

46.346.034
Чл.2

У завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2014. годину ( у даљем тексту: завршни рачун), у билансу стања на дан
31.децембра 2014. године, утврђена је укупна актива у износу од 1.002.070 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1.002.070
хиљада динара.
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Струкутура активе и пасиве је исказана према економској класификацији у хиљадама динара

А К Т И В А
Опис

Економска

Износ у 000

Укупно у 000

класификација

253.324
011

Основна средства

014
015

Природна имовина
Нефинансијска имовина у припреми
и авансима

016
01

Нематеријална имовина
Нефинансијска имовина у сталним

82.756

171.829
61.232

средствима
0
111
11
121
122
123
12

Нефинансијска имовина
Дугорочна домаћа финансијска
имовина
Дугорочна финансијска имовина
Новчана средства, племенити
метали,
хартије од вредности
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани
Новчана средства, племенити
метали,
хартије од вредности потраживања и
краткорочни пласмани

569.141
569.141
1.644
1.644
26.982
16.970
7.973
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51.925

131
13
1

Активна временска разграничења
Активна временска разграничења
Финансијска имовина

379.360
379.360
432.929

УКУПНА АКТИВА

1.002.070

П А С И В А
Економска

Опис

класификација

214
21
231
234

237
23
245
24
252
254
25
291
29
2
311
31
321121
321311
321312

Обавезе по основу отплате главнице
Дугорочне обавезе
Обавезе за плате и додатке
Обавезе по основу социјалних
доприноса
на терет послодавца
Службена путовања и услуге по
уговору
Обавезе по основу расхода за
запослене
Обавезе за остале расходе
Обавезе по основу осталих расхода
Добављачи у земљи
Остале обавезе
Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења
Пасивна временска разграничења
Обавезе
Извори капитала
Извори капитала
Вишак прихода - суфицит
Нераспоређени вишак прихода и
примања
из ранијих година
Дефицит из ранијих година

42.346
42.346
105
19

533
657
129
129
350.265
17.420
367.685
35.832
35.832
446.649
570.784
570.784
52.608

22
67.993
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Извори капитала и утврђивање
резултата
пословања

555.421

УКУПНА ПАСИВА

1.002.070

Билансом стања обухваћена су средства на рачуну буџета и на рачунима подрачуна који су везани за директне буџетске кориснике.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2014. године утврђује се резултат пословања. ( у 000 динара)
1. Текући приходи и примања остварена по
Основу продаје нефинансијске имовине
584.074
2. Текући расходи и издаци за
Набавку нефинансијске имовине

515.465

3. Буџетски суфицит(1-2)
68.609
Буџетски суфицит биће распоређен Одлуком о буџету општине Гроцка за 2015. годину.
Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су

A

примања и издаци

екон.

план за

Остварено по завршном

буџета општине

класиф.

2014.год.

рачуну за 2014. годину

1

2

3

4

УКУПНА ПРИМАЊА

I
1.

Пренета неутрошена средства
Текући приходи

31
7

5.278
565.873

8.662
584.027

112

ИНФОРМАТОР О РАДУ
2.
3.
4.

II
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Уступљени приходи
Трансфери, донације и остали
приходи
Изворни приходи
Примања од продаје
непокретности
УКУПНИ ИЗДАЦИ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата камата
Субвенције
Текући трансфери
Издаци за социјалну заштиту
Остали расходи
Капитални расходи - издаци за

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ
Примарни суфицит-дефицит
( буџетски суфицит-дефицит
коригован

5

80.096
151.698

528.945
207.906
177.796
10.650
96.350
3.873
23.658
8.712

11.280

505.468
207.444
174.683
10.467
96.150
3.748
4.684
8.292

9.997

I-II (7+8) - (4+5)

Б

Финансијски резултат III+
Примања и издаци по основу
продаје
и набавке финансијске имовине и датих
кредита

IV

Примања по основу продаје
финансијске
имовине и отплате датих кредита
Издаци по основу датих позајмица
и

55.584
189.429
47

4
41
42
44
45
46
47
48,49

за износ камате ) (7+8)-(4+5-44)

V

352.233

8

нефинансијску имовину
III

320.860

68.609

58.142
58.142

92

62
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набавке финансијске имовине

VI

В

Примања по основу продаје
финансијске
92-62
имовине и отплате кредита минус издаци
по основу датих кредита и набавке
финансијске имовине ( IV-V )
Задужење и отплата дуга

IX

Примања од задуживања
- примања од домаћих
задуживања
Отплата главнице
отплата главнице домаћим
кредиторима
Промена стања на рачуну

X

( III+VI+VII+VIII )
Нето финансирање ( VI+VII-VIIIIX=III )

VII

VIII

91
911
61

30.926

30.925

611

30.926

30.925

37.684

68.609

Члан 4.
У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31.12.2014. године утврђени су ( у 000 динара )укупна
примања у износу од 47 динара, укупни издаци од 40.922 динара и мањак примања од 40.875 динара.
Структура извора финансирања издатака:
I Извори финансирања
811 Приходи од продаје непокретности
81 Примања од продаје основних средстава
8 Примања од продаје нефинансијске имовине

47
47
47
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911 Примања од домаћих задуживања
91 Примања од задуживања
921 Примања од продаје домаће финансијске
Имовине
92 Примања од продаје финансијске имовине
9 Примања од задуживања и продаје финансијске
Имовине
I УКУПНА ПРИМАЊА(8+9)
47
_______________________________________________________________________________________
II Издаци
511 Зграде и грађевински објекти
3.916
512 Машине и опрема
513 Остала основна
515 Нематеријална имовина
51 Основна средства
541 Земљиште
54 Земљиште
5 Издаци за нефинансијску имовину
_____________________________________________________________________________
611 Отплата главнице домаћим кредиторима
61 Отплата
6 Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
II Издаци (5+6)
Мањак примања
( I-II)

2.603

6.519
3.478
3.478
9.997

30.925
30.925

30.925
40.922

40.875

115

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.
Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014.године утврђени су укупни новчани приливи (у 000
динарима) у износу од 584.074 динара, укупни новчани одливи у износу од 546.390 динара и салдо готовине на крају године у износу
од 46.346 динара.
Структура новчаних токова је:
I Новчани прилив се састоји:
7. Текући приходи
8. Примања од продаје нефинансијке имовине
9. Примања од задуживања и продаје финансијке имовине
I Укупан новчани прилив
_
II Новчани одлив се састоји:
4. Текући расходи
5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине

584.027
47
__________________ _ 584.074______

_

505.468
9.997
30.925
546.390

II Укупни новчани одливи
III Вишак новчаних прилива ( I -II)
IV Салдо готовине на почетку године
V Кориговани приливи за примљена
средства у обрачуну.
VI Кориговани одливи за исплаћена
Средства у обрачуну.
Салдо готовине на крају године(IV+V- III )

37.684
8.662

46.346
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Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета ( консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године утврђена је укупна разлика у
000 динара у износу од 37.684 динара, између укупних прихода и примања у износу од 584.074 динара и укупних расхода и издатака
у износу од 546.390
динара по нивоима финансирања из : Републике, града, општине и осталих извора.
Структура прихода и примања
Екон.
класиф.
1
7

Приходи и
примања
2
Текући приходи

73

Трансфери

74

Други приходи

771

Меморандумске ставке
Примања од продаје
основних средстава
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

81

Општина
3
503.978

Град

Република

4

5

Остали
извори
6

Укупно
7
503.978

31.813

22.253

16.458

70.524

6.037
2.590

898

3.488

47
503.978

6.037

31.813

47

24.843

23.440

584.074

Структура расхода и издатака

Екон.
класиф.
1
41
42
44

Расходи и
издаци
2
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Остала камата

Општина
3
203.575
139.587
10.468

Град

Република

4

5
276
30.812

3.125

Остали
извори
6
3.592
1.159

Укупно
7
207.443
174.683
10.468

117

ИНФОРМАТОР О РАДУ

47

Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног
осигурања

48

Остали расходи

4

Укупни текући расходи

45
46

Екон.
класиф.
1
51
54
5
61
6

Расходи и
издаци
2
Основна средства
Природна имовина
Издаци за нефинансијску
имовину
Отплата главнице
Издаци за отплату
главнице
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

Јул 2015.
96.150
3.747

96.150
3.747

3.267
7.292

1.418

4.685

1.000

8.292

464.086

31.812

3.401

Општина

Град

Република

3

4

5

6.169

Остали
извори
6

6.519
2.430

505.468

Укупно
7
6.519
3.478

1 .048

8.949
30.925

1.048

9.997
30.925

30.925

30.925

503.960

31.812

3.401

7.217

546.390

Чл. 7.
Завршни рачун садржи и:
I Одступања између одобрених средстава и извршења код буџетских корисника.
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Није било значајнијих одступања од укупно планираних средстава. У оквиру извора средстава учињена су незнатна одступања
код појединих позиција. Код извршења буџета из прихода корисника из осталих извора, односно прихода који су се налазили ван
оквира буџетске потрошње извршаване су обавезе у складу са потребама тих корисника , а апропријације су мењане без ограничења.
II Извештај о извршеним отплатама дугова.
У 2014. години Општина Гроцка је на име главнице по кредитима из ранијих година вратила
динара.
Обавезе по кредитима код пословних банака без камате износе и то:
1.Обавезе према КБЦ банци 24.640.430,35 динара, и
2.Обавезе према RAIFFEISEN банци 42.508.262,26 динара
III Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве.

пословним банкама 30.925.606

У току 2014. године средства сталне резерве нису коришћена.
IV Извештај о коришћењу средстава текуће резерве
У току 2014.године ангажована су средства текуће резерве у износу од 750.000 динара и то:

I За недовољно предвиђене расходе у буџету општине износ од 750.000 динара, и то:
1. За донације другим нивоима власти износ од 150.000 динара, и
2. За трошкове извршења судских решења износ од 600.000 динара
У К У П НО

750.000 динара

V Консолидовани завршни рачун буџета општине Гроцка за 2014. годину подлеже ревизији Државне ревизорске институције.
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Државна ревизорска институција започела је ревизију пословања буџета општине Гроцка за 2014 годину, али још није
завршила свој рад и сачинила записник па ће након завршетка ревизије бити доставњен Извештај о извршеној ревизији.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан. 8
Одлукa о буџету општине Гроцка за 2014. године извршена је према следећем у динарима:
1. Укупно остварени приходи и примања
2. Укупно распоређени расходи и издаци
3. Финансијски резултат

592.736.509
546.390.475
46.346.034
Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања Општине су исказани према економским класификацијама у следећим
износима:
Екон.класиф.

311
711

ВРСТЕ ПРИМАЊА

Пренета средства из 2013 . године
Свега класа 3
Порез на доходак,добит и капиталне
добитке

712

Порез на фонд зарада

ПЛАН 2014.год.

5.277.987
5.277.987
267.910.000

ОСТВАРЕЊЕ 2014.год.

8.662.285
8.662.285

265.398.678
5.941
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713
714
716
733
741
742
743
744

Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Свега 71
Трансфери од других нивоа власти
Свега 73
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска
корист
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

745
771
772

811
911
921

Мешовити и неодређени приходи
Свега 74
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године
Свега 77
Свега класа 7
Примања од продаје непокретности
Свега класа 81
Примања од домаћих задуживања
Примања од продаје домаће
финансијске
имовине
Свега класа 9
Укупни приходи и примања текуће
године
УКУПНО БУЏЕТ

Јул 2015.
158.000.000
39.620.000
12.000.000
477.530.000
47.984.500
47.984.500
19.893.910
10.450.000
15.000

4.100.000

156.906.491
37.683.213
10.269.881
470.264.204
70.523.865
70.523.865
21.307.981
9.944.665
14.500

6.037.070

2.400.000
36.858.910

1.963.784
39.268.000

3.000.000

3.488.262

500.000
3.500.000
565.873.410

482.893
3.971.155
584.027.224
47.000
47.000

565.873.410

584.074.224

571.151.397

592.736.509

Члан 10.
Разлике између одобрених средстава из буџета и извршења буџета код буџетских корисника
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класиф.

Опис
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Одобрена средства
из буџета
3
207.905.800

Извршење код
корисника
4
207.443.704

Разлика

1
41

2
Расходи за запослене

42
44

Коришћење роба и услуга
Отплата камате

177.796.597
10.650.000

174.682.681
10.467.531

45
46
47
48
49

Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
Средства резерве
40 Текући расходи

96.350.000
3.873.000
23.658.000
8.662.000
50.000
528.945.397

96.150.000
3.747.682
4.684.165
8.292.537
505.468.300

200.000

Одобрена средства
из буџета
3
7.780.000

Извршење код
корисника
4
6.518.569

Разлика

Економска
класиф.

Опис

1
51

2
Основна средства

54

Природна имовина
50 Издаци за нефинансијску
имовину
Отплата главнице
60 Издаци за отплату главнице и
набавку
нефинансијске имовине
УКУПНО

61

3.500.000

3.478.000
11.280.000
30.926.000

9.996.569
30.925.606

30.926.000
571.151.397

30.925.606
546.390.475

5
462.096
3.113.916
182.469

125.318
18.973.835
369.463
50.000
23.477.097

5
1.261.431
22.000
1.283.431
394

394
24.760.922

Члан 11.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према економској класификацији и изворима финансирања
износ
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Расходи – општи део
Врста расхода

Економска
класификација
1

2

Средства из буџета

Средства из осталих
извора

Укупно остварење

Планирано
3

Остварено
4

Планирано
5

Остварено
6

Планирано
7

Остварено
8

3.776.300

3.868.676

207.905.800

207.443.704

164.364.000
30.293.000
630.000
5.300.000
4.700.000

164359.362
30.284.208
625.449
5.091.492
4.642.549

41

Расходи за запослене

204.129.500

203.575.028

411
412
413
414
415

164.364.000
30.293.000
630.000
1.800.000
4.700.000

164.359.362
30.284.208
625.449
1.499.116
4.642.549

416

Плате, додаци и накнаде запослени
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи

2.342.500

42

Коришћење роба и услуга

421

3.500.000

3.592.376

2.164.344

276.300

276.300

2.618.800

2.440.644

142.980.010

140.558.585

34.816.587

34.124.097

177.796.597

174.682.682

Стални трошкови

37.949.600

36.611.371

17.835.400

17.691.212

55..785.000

54.302.583

422
423
424
425

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

26.045.000
36.375.000
12.233.000
16.140.410

25.956.802
36.151.730
11.856.979
15.912.852

8.000.000
550.000
2.803.200
5.277.987

8.000.000
532.935
2.253.535
5.276.745

34.045.000
36.925.000
15.036.200
21.418.397

33.956.802
36.684.665
14.110514
21.189.597

426

Материјал

14.237.000

14.068.851

350.000

369.670

14.587.000

14.438.521

44

Oтплата камата

10.650.000

10.467.531

10.650.000

10.467.531

441
444

Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања

8.850.000
1.800.000

8.818.771
1.648.760

8.850.000
1.800.000

8.818.771
1.648.760

45

Субвенције

96.350.000

96.150.000

96.350.000

96.150.000

451

Субвенције јавним предузећима

96.350.000

96.150.000

96.350.000

96.150.000
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46

Донације и трансфери

463

Трансфери другим нивоима власти

465
47

Остале текуће донације
Права из социјалног осигурања

2.923.000
4.888.000

2.875.381
3.265.989 18.770.000

1.418.176

2.923.000
23.658.000

2.875.381
4.684.165

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.888.000

3.265.989

18.770.000

1.418.176

23.658.000

4.684.165

48

Остали расходи

7.662.000

7.230.537

1.000.000

1.062.000

8.662.000

8.292.537

481
482
483

Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова

2.400.000
2.500.000
1.482.000

2.131.685
2.421.567
1.400.360

62.000

2.400.000
2.500.000
1.482.000

2.131.685
2.421.567
1.462.360

484
485
49

Накнада штете услед елементарних непогода
Остале накнаде штете
Средства резерве

1.280.000

1.276.925

2.280.000

2.276.925

499

Средства резерве

51

Основна средства

5.280.000

4.561.736

2.500.000

1.956.833

7.780.000

6.518.569

511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

2.635.000
2.645.000

1.959.226
2.602.510

2.500.000

1.956.833

5.135.000
2.645.000

3.916.059
2.602.510

Природна имовина

3.500.000

3.478.000

3.500.000

3.478.000

541

Набавка земљишта

3.500.000

3.478.000

3.500.000

3.478.000

61

Отплата главнице

30.926.000

30.925.606

30.926.000

30.925.606

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

30.926.000

30.925.606

30.926.000

30.925.606

510.288.910

503.960.694

571.151.397

546.390.475

54

Свега

3.873.000

950.000

3.747.681

872.300

1.000.000 1.000.000

3.873.000

3.747.681

950.000

872.300

50.000

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

60.862.487

42.429.781
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Члан 12.

Расходи - посебан део

Функција

1

Глава Позиција Економ.

2

Извор

класиф.

финанс.

3

4

5

1

411

110

Опис
6
Раздео 1-Скупштина општине и
Општинско веће
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде изабраних и

Средства из буџета
Планирано
7

Извршено
8

Средства из осталих
извора
Планирано Извршено
9
10

Укупно
Планирано
11

Извршено
12

2

412

3

416

именованих лица
Социјални доприноси на терет
послодавца
Награде,бонуси и остали посебни
расходи

4

421

Стални трошкови

860.000

871.564

860.000 871.564

5

422

Трошкови путовања

780.000

739.515

780.000 739.515

6
7

423
424

10.681.000
6.000.000

10.484.307
5.920.238

8

463

650.000

610.000

8.1
9

465
481

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Донације и трансфери другим
нивоима власти
Остале текуће донације, дотације и
трансфери
Дотације невладиним организацијама

2.780.000

2.732.495

760.000

524.997

Трошкови извршења судских решења
Накнада штете настале услед

1.302.000

1.301.009

eлементарних непогода

1.280.000

1.276.925

и политичким партијама
10
10.1

483
484

30.930.000

30.926.763

30.930.000 30.926.763

5.690.000

5.686.250

5.690.000 5.686.250

1.510.500

1.333.684

276.300

276.300

550.000 532.935

1.786.800 1.609.984

11.231.000 11.017.242
6.000.000
5.920.238
650.000 610.000
2.780.000 2.732.495

760.000 524.997
1302.000 1.301.009

1.000.000

1.000.000

2.280.000 2.276.925
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499
499

01
07
08
170

Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за функцију
110:
Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и
појединаца
Укупно за функцију 110
Трансакције јавног дуга

50.000

63.273.500

50.000

62.407.747

63.273.500

62.407.747

8.850.000

8.818.771

200.000

101.927

63.273.500
1.276.300

1276.300

550.000
1.8263.00

532.935
1.809.235

62.407.747

1.276.300 1.276.300
550.000 532.935
65.099.800
64.216.982

13

441

Отплата камата

14

444

Пратећи трошкови задуживања

15

611

Отплата главнице
Извори финансирања за функцију
170:

30.926.000

30.925.606

30.926.000 30.925.606

Приходи из буџета

39.976.000

39.846.304

39.976.000 39.846.304

Укупно за функцију 170
Заштита животне средине

39.976.000

39.846.304

39.976.000 39.846.304

Текуће субвенције ЈКП Гроцка
Текуће субвенције ЈП Грочански
комуналац
Извори финансирања за функцију
560:

50.000.000

49.800.000

50.000.000 49.800.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000 5.000.000

Приходи из буџета

55.000.000

54.800.000

55.000.000 54.800.000

Остале делатности
Текуће субвенције ЈП Пијаце и
зеленило
Извори финансирања за функцију
470

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

5.000.000 5.000.000

01
560

16

451

16.1

451

01
470
16.2

451

01

8.850.000 8.818.771
200.000 101.927

5.000.000
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630
17

451

01
610

18

451

01
820

Водоснабдевање
Текуће субвенције ЈП Водовод и
канализација
Извори финансирања за функцију
630:
Приходи из буџета

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Укупно за функцију 630

25.000.000

25.000.000

25.000.000 25.000.000

Станбени развој
Текуће субвенције ЈП Топлификација
Гроцка
Извори финансирања за функцију
610

11.350.000

11.350.000

11.350.000 11.350.000

Приходи из буџета

11.350.000

11.350.000

11.350.000 11.350.000

Укупно за функцију 610
Култура

11.350.000

11.350.000

11.350.000 11.350.000

4.400.000

4.339.044

60.000

30.000

4.460.000

4.369.044

19

424

Културне манифестације

20

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију
820:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

860
21

481

01

2.000.000

2.000.000

25.000.000

25.000.000

6.400.000 6.339.044
60.000 30.000

4.460.000 4.369.044
2.000.000

2.000.000

2.000.000 2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.460.000 6.369.044

Укупно за функцију 820
Рекреација, култура и вере

4.460.000

4.369.044

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију
860:

1.560.000

1.558.700

1.560.000 1.558.700

Приходи из буџета
Укупно за функцију 860

1.560.000
1.560.000

1.558.700
1.558.700

1.560.000 1.558.700
1.560.000
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1.558.700
Образовање

912
22

422

23
24

472
463

Трошкопви путовања ученика
Трошкови смештаја ученика у
школама
Текући трансфери школама
Извори финансирања за функцију
912:

25.200.000

25.156.729

1.422.000
300.000

1.420.497
262.300

01

Приходи из буџета

26.922.000

26.839.526

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 912
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Извори финансирања за функцију
090:

26.922.000

26.839.526

1.846.000

1.845.492

1.846.000

1.846.000
1.846.000

1.845.492
1.845.492

1.846.000 1.845.492
1.846.000
1.845.492

234.387.500

233.016.813

090

25

472

01

01
07
08

620

1.2

Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за главу 1.1
Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и
појединаца
Укупни извори финансирања за
главу 1.1
ЈП Дирекција за изградњу општине
Гроцка

26

411

27

412

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца

28

414

Социјална давања запосленима

8.000.000

8.000.000

33.200.000 33.156.729
1.422.000 1.420.497
300.000
262.300

26.922.000 26.839.526
8.000.000
8.000.000

8.000.000
8.000.000

8.000.000 8.000.000
34.922.000
34.839.526

1.845.492

234.387.500
11.276.300 11.276.300
550.000

532.935

11.826.300 11.809.235

213.016.813

11.276.300 11.276.300
532.
550.000 935

234.387.500

233.016.813

18.112.000

18.111.080

18.112.000

18.111.080

3.243.000

3.242.186

3.243.000

3.242.186

200.000

116.512

500.000

759.000

246.213.800

244.826.048

700.000 875.512
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29

415

Накнада запосленима

30
31
32

421
422
423

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

33

424

Специјализоване услуге

34

425

Текуће поправке и одржавање

35

426

36

444

36.1

500.000

481.995

20.130.000
2.800.000

19.965.125

200.000

151.239

11.314.410

11.284.665

Материјал

1.950.000

1.899.854

1.600.000

1.546.833

465

Пратећи трошкови задуживања
Остале донације, дотације и
трансфери

143.000

142.887

143.000 142.887

37

481

Дотације невладиним организацијама

20.000

17.988

20.000 17.988

38

482

2.200.000

2.179.374

39

483

Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу
судова

180.000

99.351

40

511

Изградња зграда и објеката

1.390.000

1.379.726

41

512

Машине и опрема

200.000

160.503

41.1

541

Откуп земљишта

3.500.000

3.478.000

67.682.410

67.032.427

01
07
08
13

Извори финансирања за функцију
620:
Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и
појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 1.2:

500.000 481.995
15.500.000 15.500.000

2.775.109
13.000
4.735.590 4.734.348

67.032.427

200.000 164.239
16.050.000 16.019.013
1.950.000

1.899.854

1.600.000 1.546.833

2.200.000 2.179.374
62.000
2.500.000

1.956.833

180.000 161.351
3.890.000

3.336.559

200.000

160.503

3.500.000 3.478.000

16.000.000 16.334.000

67.682.410

35.630.000 35.465.125
2.800.000
2.775.109

67.682.410
16.000.000

67.032.427
16.334.000
1.956.833

2.500.000

1.956.833

2.500.000

4.735.590

4.734.348

4.735.590 4.734.348

23.235.590 23.025.181

90.918.000 90.057.608
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01
07
08
13

01
07
08
13

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и
појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

67.682.410

Укупно за главу 1.2
Извори финансирања за раздео 1:

67.682.410

67.032.427

302.069.910

300.049.240

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти

16.000.000 16.334.000

302.069.910

300.049.240

67.682.410 67.032.427
16.000.000
16.334.000

2.500.000

1.956.833

2.500.000 1.956.833

4.735.590

4.734.348

4.735.590 4.734.348

23.235.590 23.025.181

27.276.300 27.610.300

Дотације од организација и
појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
претходних година
Укупно за раздео 1:
Раздео 2. Општинска управа

2.3

67.032.427

90.918.000 90.057.608

302.069.910 300.049.240
27.726.300
27.610.300

3.050.000

2.489.768

3.050.000

4.735.590

4.734.348

4.735.590 4.734.348

35.061.890 34.834.416

2.489.768

337.131.800 334.883.656

Опште услуге

130

42
43

424
425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

1.633.000
4.500.000

1.446.459
4.302.982

803.200
542.397

240.534
542.397

44

426

9.500.000

9.383.907

350.000

334.870

45

511

Материјал
Капитално одржавање зграда и
објеката

1.245.000

579.500

46

512

Набавка опреме

2.445.000

2.442.007

19.323.000

18.154.855

2.436 .200
5.042.397

1.686.993
4.845.379

9.850.000 9.718.777
1.245.000

579.500

2.445.000 2.442.007

Извори финансирања за функцију
130:
01
07

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти

803.200

240.534

19.323.000
803.200

18.154.855
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240.534
08
13

Донације од организација и
појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупно за функцију 130
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси натерет
попслодавца

47

411

48

412

49
50
51

413
414
415

52

416

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и остали посебни
расходи

53

421

Стални трошкови

54

422

Трошкови путовања

55
56

423
482

Услуге по уговору
Порези, обавезне таксе и казне
Извори прихода за функцију 410:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и
појединаца
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за главу 2.3.
Приходи из буџета

08

01
07
08
13

Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и
појединаца
Нераспоређени вишак прихода из

19.323.000
115.322.000

18.154.855
115.321.519

21.360.000

21.355.772

630.000
1.600.000
4.200.000

625.449
1.382.604
4.160.554

832.000

830.660

15.000.000

14.594.023

65.000

60.557

22.894.000
300.000

182.203.000

350.000

334.870

350.000

542.397

542.397

542.397 542.397

1.695.597

1.117.801

3.000.000

2.833.376

201.526.000

199.620.499

21.355.772

630.000 625.449
4.600.000
4.215.980
4.200.000
4.160.554
832.000 830.660

1.135.000

1.130.000

16.135.000
15.724.023
65.000 60.557
22.894.000
300.000

181.465.644

181.465.644

21.018.597 19.272.656
115.322.000
115.321.519
21.360.000

22.892.313
242.193

182.203.000

334.870

22.892.313
242.193

182.203.000
181.465.644
4.135.000

3.963.376

4.135.000

3.963.376

4.938.200

4.203.910

350.000
542.397

334.870
542.397

4.135.000 3.963.376

186.338.000

185.429.020

201.526.000

199.620.499

4.938.200 4.203.910
350.000
542.397

334.870
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претходне године

2.4

Укупно за главу 2.3.
Комесаријат за избеглице
Социјална помоћ угроженом
становништву

070

201.526.000

199.620.499

5.830.597

5.081.177

500.000

376.559

500.000 376.559

25.000

2.625.000 2.650.000

1.418.176

20.390.000 1.418.176

19.270.000

1.819.735

4.245.000
19.270.000

19.270.000

1.819.735

23.515.000 4.444.735

19.270.000

1.819.735

4.245.000 2.625.000
19.270.000
1.819.735

1.819.735

23.515.000 4.444.735

413

Накнаде у натури

58
59

421
424

Стални трошкови
Специјализоване услуге

60

426

Материјал

2.625.000

61

472

Накнаде за социјалну заштиту
Извори финансирања за функцију
070:
Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Укупни извори финансирања за
функцију 070
Извори финансирања за главу 2.4:

1.620.000

4.245.000

2.625.000

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Укупни извори финансирања за
главу 2.4
Месне заједнице
Опште јавне услуге

4.245.000

2.625.000

4.245.000

2.625.000

19.270.000

1.960.000

1.180.658

700.00

01
07

160

-

4.245.000

2.625.000
18.770.000

2.625.000

62

421

Стални трошкови

63

425

Текуће поправке и одржавање

326.000

325.205

64

426

Материјал
Извори финансирања за функцију
160:

162.000

160.092

2.448.000

1.665.955

01
08

Приходи из буџета
Донације од организација и

206.814.200 204.701.676

-

57

01
07

2.5

542.397

2.625.000
1.819.735

684.653 2.660.000

1.865.311

326.000 325.205
9.800

700.000

694.453

162.000 169.892

2.448.000 1.665.955
700.000
694.453
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појединаца
Укупно за функцију 160

01
07
08
13

01
07
08
13

Извори финансирања за раздео 2
Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и
појединаца
Нераспоређени ВП из претходне
године
Укупно за раздео 2.
Укупни извори финансирања :
Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и
појединаца
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупни извори финансирања
буџета

2.448.000

1.665.955

208.219..000

203.911.454

700.000

694.453

208.219.000
24.208.200

6.023.645

1.050.000 1.029.323

208.219.000

203.911.454

510.288.910

503.960.694

510.288.910

503.960.694

3.148.000

542.397
25.800.597

2.360.408

203.911.454

24.208.200 6.023.645
1.050.000 1.029.323

542.397
7.595.365

542.397
208.761.397

542.397
211.506.819

51.484.500 33.633.945

510.288.910
51.484.500

503.960.694
33.633.945

4.100.000

3.519.091

4.100.000

3.519.091

5.277.987

5.276.745

5.277.987

5.276.745

60.862.487 42.429.781

571.151.397

546.390.475
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11.3. Одлука о буџету градске опшине Гроцка за 2015.годину

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 31.децембра 2014.године , на основу члана 43. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/09 и 73/10,101/2010,101/2011 и 93/2012), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/07) и члана 17. и 24. Статута градске општине Гроцка (''Сл. лист града Београда'', бр.42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), донела
је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2015. ГОДИНУ

I/ ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет општине Гроцка за 2015. годину ( у даљем тексту : буџет), састоји се од:
у
динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине:

558.567.873

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
-Текући приходи буџета укључујући и донације

544.667.873
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- Трансфери

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- Текући буџетски расходи укљујући и донације
-Текући расходи из трансфера

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

Јул 2015.

13.900.000

512.367.873

498.467.873
13.900.000

15.900.000

- Текући издаци са донацијама

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

15.900.000

30.300.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Процењени суфицит из 2014. године
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга
Нето финансирање

30.300.000
30.300.000
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Средства на консолидованом рачуну општине Гроцка утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Економска
класификација

О П И С

буџет 2015.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

I
1.
1.1.

Текући приходи

7

539.367.873

Изворни приходи

7

221.900.650

7131
714, 741, 716
742
741
743
745

154.760.633
58.595.932
7.499.647
200.000
8.000
836.438

Порез на имовину
Локалне комуналне таксе
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од камата
Новчане казне
Мешовити и неодређени приходи
Уступљени приходи

1.2

317.467.223

Порез на доходак грађана
Порез на имовину
Накнаде

711
7133, 7134
714534

260.121.456
53.470.767
3.875.000

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Економска

О П И С

Укупна средства

класификација
41

Расходи за запослене

188.472.632
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151.759.215
27.313.417
850.000
1.600.000
4.700.000

416

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи

421
422
423
424
425
426

Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

177.371.884
48.050.000
20.980.000
38.040.000
22.858.884
34.100.000
13.343.000

441
444

Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови одржавања

9.400.000
9.200.000
200.000

451

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним предузећима

86.500.000
86.500.000
18.980.000
700.000

465

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Дотације осталим нивоима власти
Остале дотације, донације и трнсфери
Републици

472

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

5.500.000
5.500.000

481
482
483
484

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнаде штете

7.290.000
3.990.000
2.400.000
700.000
200.000

411
412
413
414
415

42

44

45

46
463

47

48

49

Јул 2015.

РЕЗЕРВЕ

2.250.000

18.280.000

2.653.357
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499

Средства резерве

2.653.357

511
512

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

9.900.000
7.500.000
2.300.000

515

Нематеријална имовина

541

ЗЕМЉИШТЕ
Набавка грађевинског земљишта

51

54

61
611

100.000
3.000.000
3.000.000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО

30.300.000
30.300.000
539.367.873

Члан 2.
Средства буџетског суфицита распоредиће се за отплату главнице по кредитима код пословних банака.

Члан 3.

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се програмске активности за следеће програме:

Назив програма

Износ у динарима

Локални развој и просторно планирање
52.405.000
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Комунална делатност
126.335.000
Локални економски развој
500.000
Развој туризма
Развој пољопривреде
2.800.000
Заштита животне средине
Путна инфраструктура
15.000.000
Предшколско васпитање
Основно образовање
22.000.000
Средње образовање
Социјална и дечја заштита
4.200.000
Примарна здравствена заштита
Развој културе
11.816.516
Развој спорта и омладине
2.000.000
Локална самоуправа
302.311.357
Укупно
539.367.873

Члан 4.

Планирани капитални издаци у периоду од 2015-2017 године исказују се у табелама - прилозима 2 и 2а и то
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Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године
27.500.000

Приоритет

1
1
2
3
4

Назив капиталног
пројекта

2
Израда инвестиципнптехнишке дпкументације
Израда планске
дпкументације
Капиталнп пдржаваое
зграда и ппслпвнпг прпстпра
Рекпнструкција бунара за
впдпснабдеваое у Вршину

Година
Година
завршетка
почетка
финансира
финансира
ња
ња пројекта
пројекта
3

4

Укупна
вредност
пројекта

5
5.000.000

0

Реали
зован
о
закљу
201
чно са
4
31.12.2
013.
године
6
7

13.500.000 10.000.000

4.000.000

2015

2016

2017

Нак
он
2017

9

10

11

12

1.500.000

1.500.000

2.000.000

3.000.000

1.000.000

1.500.000

500.000

5.500.000

3.500.000

1.500.000

500.000

5.000.000

3.500.000

1.500.000
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5
6
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Рекпнструкција
канализаципне мреже
Откуп земљищтљ за
прпщиреое грпбаља

3.000.000

1.000.000

1.000.000

6.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

7

Прилог 2a
Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године
Укупно 27.500.000 13.500.000 10.000.000 4.000.000

Р.бр. Назив капиталног пројекта
1
1
2
3
4
5
6

2
Израда инвестиципнптехнишке дпкументације
Израда планске
дпкументације
Капиталнп пдржаваое зграда
и ппслпвнпг прпстпра
Рекпнструкција бунара за
впдпснабдеваое у Вршину
Рекпнструкција бунара за
впдпснабдеваое у Вршину
Рекпнструкција
канализаципне мреже

Конто 3. Конто
ниво
4. ниво
3
4
511

5114

511

5114

511

5113

511

5112

511

5112

511

5112

Опис конта

Извор

4а
Прјектнп
планираое
Прпјектнп
планираое
Капиталнп
пдржаваое зграда и
пбјеката
Изградоа зграда и
пбјеката
Изградоа зграда и
пбјеката
Изградоа зграда и
пбјеката

5
01
01
01
01
08
01

Опис
извора
5а
Прихпди из
бучета
Прихпди из
бучета
Прихпди из
бучета
Прихпди из
бучета
Дпнације
Прихпди из
бучета

2014

2015

2016

2017

6

7

8

9

1.500.000

1.500.000 2.000.000

1.000.000

1.500.000

500.000

3.500.000

1.500.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.500.000
500.000

1.000.000 1.000.000
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Након
2017
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7
8

Рекпнструкција
канализаципне мреже
Откуп земљищта за
прпщиреое грпбаља

Јул 2015.
511

5112

541

5411

Изградоа зграда и
пбјеката
Земљищте

08
01

Дпнације
Прихпди из
бучета

500.000
3.000.000

3.000.000

9

Члан 5.
Приходи од накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта распоређују се и усмеравају за реализацију програма
комуналне потрошње, програма путне привреде и одржавања сеоских, пољских и некатегорисаних путева, програма израде урбанистичке
документације и спровођења других урбанистичких планова и пројеката.
Приходи од давања у закуп пословног простора користиће се за намене предвићене законом.

Члан 6.
Део остварених прихода од прихода од пореза на доходак грађана-зараде у висини од 72,55% усмериће се за финансирање
потреба изградње, одржавање, управљање и коришћење сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и за комуналну делатност као
и за класичне функције индиректних корисника буџета.

Члан 7.
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У сталну буџетску резерву издвајају се средства од 500.000 динара.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у висини од 2.653.357 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељенa су у износу од 0,49% прихода буџета.
О коришћењу средстава сталне и текуће резерве одлучује Председник општине на предлог Одељења за финансије, привреду и
друштвене делатности.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријација корисника буџета за одређене намене и програме и
исказују се на класификацији намена за коју су средства усмерена.

Члан 8.

Приходи и примања буџета, планирају се у следећим износима:

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
1
321311
711000
711111
711120

ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ИЗНОС

2
Процењени нераспорећени вишак прихода из претходне године
I Текући приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
УКУПНО

182.276.055
77.845.401
260.121.456
143

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.

713000

711000
Порез на имовину

713120

Порез на имови ну

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

154.760.633
2.600.000
50.870.767
УКУПНО 713000

714000

Порез на добра и услуге

714431

Комунална такса за држање рекламних паноа

714513

Комунална такса за држање моторних возила

716000

Други порези

716110

Комунална такса на Фирму

733000

Трансфери од других нивоа власти

733141

Трансфери града Београда

733151

Текући трансфери од других нивоа власти

УКУПНО 714000

1.200.000
46.395.932
47.595.932

УКУПНО 716000

11.000.000
11.000.000

900.000
10.000.000
УКУПНО 733000

741000

Приходи од имовине

741100

Камате

741534

Накнада за коришћење граћевинског земљишта

742000
742152

741000
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп непокретности

208.231.400

10.900.000

200.000
3.875.000
Укупно
4.075.000
6.257.825
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742251

Општинске административне таксе

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи Општине

743000
743351

742000
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку

1.200.000
41.822
УКУПНО

7.499.647
8.000

УКУПНО
744000
744151
744251

743000
Добровољни трансфери од правних и физичких лица
Текући добровољни трансфери од правних и физичких лица

2.300.000

Капитални добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист Општине
УКУПНО 744000

745000
745151

Мешовити и неодређени приходи
Мешовити приходи у корист општине
УКУПНО 745000

771000
771111

Меморандумске ставке
Рефундација расхода
УКУПНО 771000
СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000-771000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

8.000

3.000.000
5.300.000
836.438
836.438
3.000.000
3.000.000
558.567.873
558.567.873

II - ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9
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Средства буџета Општине Гроцка за 2015. годину, утврђена су у износу од 558.567.873 динара, а обухватају средства на подрачуну
извршења буџета и средства на подрачунима индиректних корисника која се воде у оквиру консолидованог рачуна трезора Општине
Гроцка.
Укупна срества из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
-Текући приходи у износу од 539.367.873 динара-извор финансирања 01,
-Приходи од трансфера у износу од 13.900.000 динара-извор финансирања 07,
-Средства од донација у износу од 5.300.000 динара – извор финансирања 08,

Члан 10.
Средства буџета ГО Гроцка у износу од 539.367.873 динара и средства из осталих извора у износу од 19.200.000
динара у 2015. години утврђени су и распоређени по програмској класификацији, а циљане вредности буџета општине Гроцка
за 2016. и 2017. годину у укупном износу од 1.042.300.000 динара распорећене су по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПA
/ Пројекат
1

Шифр
а
2

Циљ

3

Индикатор

Вредн
ост у
базно
ј
годин
и
(2014)

4

Циљана
вредност
201 5

Циљана
вредност
2016

6

7

Циљана
вреднос
т 2017
8

Средства
из буџета
9

Сопстве
ни и
други
приходи
10

Укупна
средства
Укупно

5
1 - Локални

1101

Развој локалне

1. Усвојена
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развој и
просторно
планирање
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заједнице у складу
са стратегијом
развоја
2.Плански и
урбанистички развој
локалне заједнице

стратегија
развоја

1.Број
усвојених
акционих
планова
2,Број
усвојених
планова
детаљнљ
регулације
2.Број
опремљених
локација за
привредну
делатност
3.Проценат
реализације
годишњег
програма

Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

0001

1. Локални развој
кроз израду
стратешке
документације
2.Израда планске и
зрбанистичкотехничке
документације

Уређивање
грађевинског
земљишта

0002

1.опремање локација
за привредну
делатност
2.Опремање
локација за зоне
јавне намене

Пројекат 11011001
Пројекат 11011002
Пројекат 11011003
Пројекат 11011004
Пројекат 11011005
Пројекат 11011006
Пројекат 1101-

3.Повечање
покривености
територије
планском
документацијо
м
.

31.905.00
0

32.000.00
0

32.500.00
0

96.405.000

500.000

96.905.000

20.500.00
0

25.000.00
0

25.000.00
0

70.500.000

3.000.000

73.000.000

2.500.000

3.500.000

3.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
2.500.000
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1007
Пројекат 11011008
Пројекат 11011009
Пројекат 11011010
Свега ПА
Програма 1
2 - Комунална
делатност

3.500.000
500.000

500.000 1.000.000

3.000.000
52.405.00
0
0601

Водоснабдева
ње
0001

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Управљање
отпадним
водама
0002

Одржавање
депонија

Јул 2015.

0003

1.Максимална
покривеност
услугама комуналне
делатност
3.Ефикасно и
рационално
спровоћење
комуналне
делатности
1.Максимална
могућа покривеност
корисника слугама
водоснабдевања
3. Ефикасно и
рационално
спровоћење
водоснабдевања

1.Максимална
могућа покривеност
територије услугама
уклањања отпадних
вода
3. Ефикасно и
рационално
уклањање отпадних
вода
1.Максимална
могућа покривеност
услугама уклањања
чврстог отпада

1. Степен
покривености
корисника
услугама
комуналне
делатности
3.Степен
наплате
комуналних
услуга
3.Проценат
покривености
корисника
услугама
водоснабдева
ња
2. Степен
наплате

Степен
покривености
корисника
услугом
канализације
3.Ниво цене
услуге у
односу на
просечну
зараду
1.Степен
покривености
услугама
уклањања

57.000.00
0

30.000.000 25.000.00
0

1.000.000

57.500.00
0

166.905.000

20.000.00
0

75.000.000

1.500.000

3.500.000

75.000.000

1.000.000

35.000.00
41.500.000 0

3.500.000 169.905.000

3.500.000

30.000.00
0

106.500.000
106.500.000
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2.Адекватан
квалитет пружених
услуга

Даљинско
грејање

0004

1.Оптимална
покривеносткорисник
а даљинског грејања
2.Ефикасно и
рационално
спровоћење
даљинског грејања

отпа
Да
4. Укупна
количина
сакупљеног
отпада
1. Степен
покривености
корисника
услугом
даљинског
грејања
2.Ниво цене
услуге у
односу на
просечну
зараду

10.000.00
0

8.000.000

3.000.000

3.000.000

5.000.000

23.000.000
23.000.000

Јавни превоз
0005
Паркинг сервис 0006
Пројекат бр. 3

Уређивање,
одржавање и
коришћење
пијаца

0007

Јавна хигијена

0008

Уређење и

0009

1. Оптимална
покривеност
територијеуслугама
урећења и
коришћења пијаца
3.Ефикасно и
рационално
спровођење
уређивања,
одржавања и
коришћења пијаца

Максимална
покривеност
територије услугама
одржавања чистоће
јавних површина
2. Адекватан
квалитет пружених
услуга чистоће
јавних површина
1.Максимална

1, Број
насеља у
којима постоји
и одржава се
пијаца сваког
дана
2.Остварени
приходи од
пружене
услуге
уређивања,
одржавања и
коришћења
пијаца
1. Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
чистоће
2.Динамика
чишћења
јавних
површина
1. Укупан број

2.000.000

8.000.000
8.000.000

6.000.000

6.000.000

7.000.000

19.000.000
19.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

12.000.000
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покривеност насеља
услугама уређења и
одржавања зеленила
2. Адекватан
квалитет пружених
услуга уређења и
одржавања зеленила

урбаних
целина/парко
ва у којима се
одржава и
уређује
зеленило
2. Динамика
уређења
јавних
зелених
површина

1. Оптимална
покривеност
територије услугама
јавне расвете
2. Адекватан
квалитет
Пружених услуга
јавне расвете

1. Број км
улица и
саобраћајниц
а које су
покривене
јавним
осветљењем
светиљки

12.000.000

Пројекат бр. 4
Пројекат бр. 5

Јавна
осветљење

Пројекат бр.6
Одржавање
гробаља и
погребне
услуге
Пројекат бр. 7
Одржавање
стамбених
зграда
Ауто-такси
превоз путника
Пројекат бр. 8
Остале
комуналне
услуге
Свега ПА
Програма 2
3- Локални
економски

0010

29.835.00
0

40.000.00
0

40.000.00
0

109.835.000

126.335.000 122.000.00 108.500.0
0
00

356.835.000

109.835.000

0011

0012
0013
П-1005
0014

1501

1.Повећање
запослености на

356.835.000

1. Број
становника
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развој

Подршка
постојећој
привреди
Унапређење
привредног
амбијента
Подстицаји за
развој
предузетништв
а
Одржавање
економске
инфраструктур
е
Финансијска
подршка
локалном
економском
развоју
Свега ПА
програма 3
4- Развој
туризма
Управљање
развојем
туризма
Туристичка

Јул 2015.
територији Општине
2. Повећање
просечне плате на
територији општине

који су
запосленина
новим радним
местима
2. Број нових
предузећа и
предузетничк
их радњи

1.Успостављање
механизма за
финансијску подршку
самозапошљављњу
4. Успостављање
механизма за
финансијску подршку
професионалних
радних пракса

1. Број
новозапослени
х уз помоћ
успостављених
механизама
2. Број
реализованих
радних пракса

0001

0002

0003

0004

0005

500.000

400.000

1.400.000

500.000

1.400.000

500.000

1.400.000
500.000

400.000

1.400.000

1502
0001

0002
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промоција
Свега ПА
програма 4
5 - Развој
пољопривред
е

Унапређење
услова за
пољопривредн
у делатност
Подстицаји
пољопривредн
ој производњи
Рурални развој
Свега ПА
програма 5
6 - Заштита
животне
средине
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности
Управљање
комуналним
отпадом
Праћење
квалитета
елемената
животне
средине

0101

0001

Јул 2015.

1. Спровођење
усвојене
пољопривредне
политикена подручју
локалне самоуправе
1.Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем

2. Проценат
остварења
мера усвојене
стратегије
развоја
1. Проценат
буџетских
средстава
који се
издваја за
програме
развоја
пољопривред
е

2.800.000

2.800.000

2.000.000

7.600.000
7.600.000

0002
0003
2.800.000

7.600.000
2.800.000

2.000.000

7.600.000

0401

0001

0002

0003
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Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима
Свега ПА
програма 6
7 - Путна
инфраструкту
ра
Управљање
саобраћајном
инфраструктур
ом
Одржавање
путева

Јул 2015.

0004

0701

1.Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју

0001

1, Повећање путне
мреже и адекватна
покривеност
територије

0002

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Свега
програмске
активности
програма 7
8–
Предшколско
васпитање
Функционисањ
е
предшколских
установа

2001

9 – Основно
образовање

2002

1. Одржавање
квалитета улица кроз
редовно одржавање

1. Дужина
изграђених
саобраћајниц
ау
надлежности
Општине
1. Број км
новоизграђен
их путева
3. Износ
трошкова
одржавања
улица по км

9.000.000

6.000.000

12.000.00
0

10.000.00
0

31.000.000

8.000.000

8.000.000

22.000.000

31.000.000

22.000.000

15.000.00
0

53.000.000
20.000.00
0

18.000.00
0

53.000.000

0001

1. Потпуни обухват
основним
обрзовсњем и

1. Број деце
која су
обухваћена
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васпитањем
2.Унапређење
доступности
основног
образовања

Функционисањ
е основних
школа

0001

2. Унапрешење
квалитета
образовањаи
васпитања у
основним школама
2. Повећање
доступности
основног
образовања деци са
сметњама у развоју

основним
образовањем
2. Број деце
са додатним
образовним
потребама
2. Број
ученика по
успеху
7. Број
талентоване
деце
подржане од
стране
Општине
1. Број деце
укључених у
инклузивно
образовање

22.000.00
0

25.000.00
0

25.000.00
0

72.000.000

22.000.00
0

25.000.00
0

25.000.00
0

72.000.000

72.000.000

Пројекат бр. 1
Пројекат 2
Пројекат бр. 3
Пројекат бр. 4
Пројекат бр. 5
Ројекат бр. 6
Свега ПА
програма 9
10 – Средње
образовање
Функционисањ
е средњих
школа
Пројекат бр. 1
11 - Социјална
и дечја
заштита

72.000.000

2003
0001

0901

1,Унапређење
положаја грађана
који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем
мера материјалне
подршке

1. Број
грађана
корисника
мера
материјалне
подршке
средствима
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Социјалне
помоћи

Прихватилишт
а, прихватне
станице и
друге врсте
смештаја

0001

0002

Подршка
социохуманитарним
организацијам
а

0003

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне
услуге

0004

Активности
Црвеног крста

Дечја заштита
Пројекат 09011002

0005

Јул 2015.
1. Унапређење
заштите сиромашних
2, Побољшљње
социјално-економских
услова живота
грађана

1. Обезбеђивање
привременог
смештаја,
задовољавање
основних потреба
породицама којима је
потребно осигурати
безбедност
1. Подстицање
развоја социјалних
услуга и
укључивање
пружања услуга што
више различитих
социјалних актера

1. Социјално
деловањеолакшавање људске
патње пружањем
помоћи лицима у
невољи
организовањем
различитих облика
помоћи

буџета
1. Број
корисника
једнократне
новчане
помоћи
2. Висина
буџетских
издвајања за
мере
материјалне
подршке
1. Број лица
која су
боравила у
прихватилишт
у
3. Висина
буџетских
издвајања
1. Број
удружења и
хуматирних
организација
која добијају
средства из
буџета

1. Број акција
на
прикупљању
различитих
врста помоћи
4. Број
волонтера
Црвеног крста

1.800.000

2.000.000

2.000.000

5.800.000
5.800.000

1.700.000

2.000.000

400.000

2.000.000

500.000

5.700.000

10.000.00
0

1.400.000

500.000

300.000

15.700.000

1.400.000

500.000

1.300.000

500.000

1.300.000

0006
1.700.000

8.000.000

9.700.000
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4.200.000

Свега ПА
програма 11
12 - Примарна
здравствена
заштита
Функционисањ
е установа
примарне
здравствене
заштите

1801

13 - Развој
културе

1201

Функционисањ
е локалних
установа
културе

Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву
Пројекат 12011002

14.200.000
5.000.000

5.000.000

9.000.000

9.000.000

10.000.00
0

24.200.000

001

0001

0002

1. Подстицање
развоја културе кроз
јачање капацитета
културне
инфраструктуре
1. Подстицање
развоја културе кроз
јачње установа
културе
2. Унапређење
ефикасности
установа културе

1. Повећање
интересовања
грађана за развој
културе
2. Подстицање
развоја културе код
младих

1. Усвојена
стратегија
културе и
остварења
мера усвојене
стратегије
2. Проценат
учешћа
издвјања за
културне
програме у
буџету
3. Учешће
сопствених
прихода
установа
културе
1. Укупан број
посетилаца
на свим
културним
догађајима
2. Број
реализованих
програма за
младе

7.816.516

25.816.516
25.816.516

4.000.000

4.000.000

5.000.000

13.000.000
13.000.000

4.000.000

+

Пројекат бр. 2
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Пројекат бр. 3
Свега ПА
програма 13
14 - Развој
спорта и
омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијам
а, удружењима
и савезима

11.816.51
6
1301

0001

Подршка
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту и
масовној
физичкој
култури

0002

Одржавање
спортске

0003

Планско
2.
подстицање Проценат
и креирање
реализације
услова за
мер и циљева
бављење
постојећег
спортом
програма
2. Остваривање
развоја спорта
омладинске политике 2. 4. Проценат
на локалном нивоу
буџета
намењен за
спорт
1. Обезбеђивање
1. Број
услова за рад и
организација
унапређење
и удружења у
капацитета спортских области
удружења и
спорта
организација
2. Проценат
буџета
намењен
финансирању
спортских
организација
1. Максимална
1. број
доступност
објеката
постојећих спортских доступан за
објеката
коришћење
предшколском,
предшколском
школском и
, школском и
рекреативном спорту рекреативном
и масовној физичкој
спорту
култури
2. Број
годишњих и
посебних
програма
намењених
развоју
школског
спорта

14.000.00
0

38.816.516

2.000.000 3.000.000

6.500.000

13.000.00
0

38.816.516

1.

1.500.000

6.500.000

500.000

1.000.000
1.000.000

2.500.000
2.500.000
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инфраструктур
е
Свега ПА
програма14
15 - Локална
самоуправа

Функционисањ
е локалне
самоуправе и
градских
општина

Јул 2015.

9.000.000
2.000.000
0602

0001

1. Одрживо управно
и финансијско
функционисање
општине у складу са
надлежностима и
пословима Општине

1.Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
Општине
2. Унапређење и
модернизација рада
управе

1. Стабилност
локалног
буџета
2. Однос
броја
запослених и
законом
утврђеног
максимума
2. Број
донетих аката
1. Број седнца
Скупштине и
Општинског
већа
2. Проценат
решених
предмета
3. Број
службеника и
функционера

Пројекат 06021001

Месне
заједнице

3.000.000

0002

1. Обезбешивање
ззадовољења
потреба локалног
становништва
деловањем месних
заједница

1. Проценат
буџета који се
користи за
трошкове и
планове рада
месних
заједница
5. Број акција
организовани
х од стране
месних
заједница

4.000.000

251.458.00 240.000.00 230.000.0 721.458.000
0
0
00

2.000.000
3.500.000 3.000.000

9.000.000

3.000.000

4.700.000

726.158.000

9.500.000
1.000.000

10.500.000

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
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Управљање
јавним дугом

Општинско
јавно
правобранила
штво
Заштитник
грађана
Информисање

0003

0004

39.700.000

37.000.000 30.000.00
0

106.700.000
106.700.000

800.000
200.000

300.000

4.800.000

5.000.000

300.000

800.000

006

Пројекат бр. 1
Програми
националних
мањина
Правна помоћ

0008

Укупно за

7. Учешће
издатака за
сервисирање
дугова у
текућим
приходима
11. Годишњи
износ камата
на јавни дуг
1. Број
предмета у
раду
правобранила
штва
2.
Финансијски
ефекат рада у
односу на
буџет

0005

0007

Свега ПА
програма 15

1. Одржавање
финансијске
стабилности
Општине и
финансирање
капиталних
инвестиционих
радова
1. Заштита
имовинских права и
интереса Општине

Канцеларија за
младе

Резерве

Јул 2015.

1. Успостављање
услова за подршку
активном
укључивању младих
у различитим
друштвеним
активностима

1. Број
корисника
канцеларије
за младе
2. Број
организовани
х активности

1, Обезбеђење и
осигурање потреба
Општине у
ванредним
ситуацијама

1. Усвојен
годишњи план
за
остваривање
програма

5.000.000

14.800.000
14.800.000

0009
0010

3.000.000 3.000.000
2.653.357

302.311.357 288.300.00
0
539.367.87 536.600.00
3
0

8.653.357
8.653.357

271.300.0 861.911.357
867.611.357
00
5.700.000
505.700.0 1.581.667.873 19.200.00
00
0
1.600.867.873
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буџет

Члан 11.
Средства из члана 9. распоређују се по корисницима, и то :

Гла фу Програмска
Позиц Екон Из
ва нкц класификација ија
омск вор
ија
а
фи
клас нан
ифик сир
ациј анј
а
а
1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета(01)

Средства
из осталих
иѕвора

Укупна
средства

7

8

9

10

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Програмска активност 0001 – ПА 0001
Функционисање локалне самоуправе

0602-0001

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови

110
1

411

Плате, додаци и накнаде изабраних лица

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

416

Награде запосленима и посебни расходи

4

421

5
6

3.800.000

3.800.000

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000

Стални трошкови

850.000

850.000

422

Трошкови путовања

750.000

750.000

423

Услуге по уговору

200.000

200.000
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7

426

Материјал

500.000

500.000

8

481

Дотације политичким партијама

570.000

570.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

29.000,000

29.000.000

5.220.000

5.220.000

100.000

100.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 15
01 Приходи из буџета
Укупни извори финансирања за Раздео 1
01 Приходи из буџета
РАЗДЕО 2- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15 –ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Програмска активност 0001 – ПА 0001
Функционисање локалне самоуправе

0602-0001

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови

110
9

411

Плате, додаци и накнаде изабраних лица

10

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11

422

Трошкови путовања

12

423

Услуге по уговору

8.400.000

13

424

Специјализоване услуге

6.700.000

6.700.000

14

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

200.000

200.000

15

465

Остале донације, дотације и трансфери
Републици

16.000.000

16.000.000

600.000

9.000.000
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16

481

Дотације невладиним организацијама

200.000

200.000

17

483

Трошкови извршења судских решења

500.000

500.000

66.320.000

66.320.000

Извори финансирања за функцију ПА 0001
01 Приходи из буџета
08 Приходи из донација
Укупни извори финансирања за ПА 0001

66.320.000

600.000

600.000

600.000

66.920.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета

66.320.000

08 Приходи из донација
Укупни извори финансирања за функцију 110

170

66.320.000

66.320.000
600.000

600.000

600.000

66.920.000

Трансакције јавног дуга
Програмска активност 0003 – ПА 0003

0602-0003

Управљање јавним дугом
18

441

Отплата камата

19

444

Пратећи трошкови задуживања

20

611

Отплата главнице

9.200.000

9.200.000

200.000

200.000

30.300.000

30.300.000

39.700.000

39.700.000

39.700.000

39.700.000

500.000

500.000

Извори финансирања за ПА 0003
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета
Програмска активност 0010 - Резерве

0602-0010

Финансијски и фискални послови

112
21

499

Стална буџетска резерва
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22

499

Текућа буџетска резерва

2.153.357

2.153.357

Извори финансирања за ПА 0010
01 Приходи из буџета

2.653.357
2.653.357

Извори финансирања за функцију 112
01 Приходи из буџета

2.653..357

2.653.357

108.673.357

108.673.357

Извори финансирања за ПА програма 15
01 Приходи из буџета
08 Приходи од донација
Укупно за ПА програма 15

0601

108.673.357

600.000

600.000

600.000

109.273.357

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0001 – ПА 0001

0601-0001

Водоснабдевање

630

Водоснабдевање
23

451

Субвенције ЈП водовод и канализација Гроцка

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

40.000.000

40.000.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета
Програмска активност 0003 – ПА 0003

0601-0003

Одржавање депонија

560

Заштита животне средина
24

451

Субвенције ЈКП Гроцка
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25

Субвенције ЈКП Грочански комуналац Гроцка

451

1.500.000

1.500.000

41.500.000

41.500.000

41.500.000

41.500.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за ПА 0003
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 560
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0004 – ПА 0004

0601-0004

Даљинско грејање

610

Станбени развој
26

Субвенције ЈП Топлификација Гроцка

451

Извори финансирања за ПА 0004
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 610

01

Приходи из буџета
Програмска активност 0009 ПА-0009

0601-0009

Уређење и одржавање зеленила

540

Заштита биљног и животињског света и
крајолика
27

Субвенције ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

451

Извори финансирања за ПА 0009
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 540

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за програм 2
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Укупно за ПА програма 2

86.500.000

86.500.000

500.0000

500.0000

500.000

500.000

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупно за ПА програма 3

500.000

500.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

1501

Програмска активност 0005 – ПА 0005
Финансијска подршка локалном економском
развоју

1501-0005

Незапосленост

050
28

Учешће Општине у програмима за
запошљавање

472

Извори финансирања за ПА 0005
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 050

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 3

01

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну
делатност

540

Заштита биљног и животињског света
29

Услуге по уговору

424

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 540
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01

Приходи из буџета

2.800.000

2.800.000

Приходи из буџета

2.800.000

2.800.000

Укупно за ПА програма 5

2.800.000

2.800.000

20.000.000

20.000.000

1.500.000

1.500.000

500.000

500.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

Приходи из буџета

22.000.000

22.000.000

Укупно за ПА програма 9

22.000.000

22.000.000

Извори финансирања за ПА програма 5
01
2002

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001

2002-0001

Функционисање основних школа

912

Основно образовање
30

422

Трошкови путовања ученика

31

472

Трошкови смештаја ученика у основне школе

32

463

Текући трансфери школама
Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 912

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 9

01
0901

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
0901-0001
090

Програмска активност 0001 – ПА 0001
Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на
другом месту
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33

472

Ученичке награде

34

472

Накнаде за социјалну помоћ из буџета

500.000

500.000

1.300.000

1.300.000

1.800.000

1.800.000

400.000

400.000

400.000

400.000

300.000

300.000

300.000

300.000

2.500.000

2.500.000

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

Укупно за ПА програма 11

2.500.000

2.500.000

Извори финансирања за ПА 0001
01

Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0003
090

Приходи из буџета

35

Дотације социо-хуманитарним организацијама

481

Извори финансирања за ПА 0003
01

Активности Црвеног крста

0901-0005
090

Приходи из буџета

36

Дотације Црвеном крсту Гроцка

481

Извори финансирања за ПА 0005
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 090
програма 11

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 11

01
1201

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0002 – ПА 0002

820

1201-0002

Подстицај културном и уметничком
стваралаштву

1201-1002

Пројекат 1201-1002 – Грочанске свечаности
Услуге културе
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37

424

Културне манифестације

38

481

Дотације организацијама и удружењима

3.500.000

3.500.000

500.000

500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

Укупно за ПА програма 13

4.000.000

4.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Извори финансирања за пројекат 1201-1002
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 820

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 13

01
1301

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

1301-0001

Услуге рекреације и спорта

810
39

Дотације спортским
организацијама,удружењима и савезима

481

Извори финансирања за ПА 0001
01

Подршка предшколском,школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури

1301-0002

810

Приходи из буџета

40

Дотације општинским организацијама

481

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета
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Извори финансирања за функцију 810 за
програм 14
01

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за ПА програма 14
01

Приходи из буџета

2.000.000
2.000.000

Укупно за ПА програма 14

2.000.000

2.000.000

228.973.357

228.973.357

Извори финансирања за раздео 2
01

Приходи из буџета

08

Приходи од донација
Укупно за раздео 2

228.973.357

600.000

600.000

600.000

229.573.357

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА

3.1

Глава 3.1 – Општинска управа

0602

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 – ПА 0001

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе
Опште услуге

130

Опште услуге
41

411

Плате, додаци и накнаде запослених

42

412

Социјални доприноси на терет послодавца

43

413

Накнаде у натури

44

414

Социјална давања запосленима

1.500.000

45

415

Накнаде запосленима

4.200.000

4.200.000

46

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

1.000.000

1.000.000

101.150.000

101.150.000

18.200.000

18.200.000

600.000

600.000
2.500.000

4.000.000
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47

421

Стални трошкови

48

422

Трошкови путовања

49

423

Услуге по уговору

50

424

Специјализоване услуге

1.658.000

200.000

1.858.000

51

425

Текуће поправке и одржавање

4.900.000

200.000

5.100.000

52

426

Материјал

8.500.000

500.000

9.000.000

53

482

Порези, обавезне таксе и казне

300.000

54

484

Накнада штете нанете од стране државних
органа

200.000

14.500.000

700.000

15.200.000

60.000

60.000

18.000.000

18.000.000

300.000
200.000

Пројекат 0602-1001 – Набавка опреме

0602-1001
55

Машине и опрема

512

2.000.000
2.000.000

Извори финансирања за пројекат 0602-1001
01

Приходи из буџета

2.000.000
2.000.000

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација
Укупно за ПА 0001

176.768.000

176.768.000

176.768.000
3.400.000

3.400.000

700.000

700.000

4.100.000

180.868.000

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

176.768.000

176.768.000
3.400.000

3.400.000

700.000

700.000
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Укупно за функцију 130

176.768.000

4.100.000

180.868.000

Извори финансирања за главу 3.1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

176.768.000

176.768.000
3.400.000
3.400.000

08

Приходи из донација
Укупно за главу 3.1

3.2

700.000

700.000

176.768.000

1.600.000

180.868.000

2.500.000

1.000.000

3.500.000

Глава 3.2 – Месне заједнице

0602-0002

Месне заједнице
Опште јавне услуге

160
56

421

Стални трошкови

57

425

Текуће поправке и одржавање

500.000

500.000

58

426

Материјал

500.000

500.000

3.500.000

3.500.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација
Укупно за ПА 0002

3.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.500.000

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација
Укупно за функцију 160

3.500.000
3.500.000

3.500.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.500.000

Извори финансирања за главу 3.2
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

3.500.000

3.500.000
1.000.000

1.000.000
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Укупно за главу 3.2

3.500.000

1.000.000

4.500.000

Глава 3.3 – Општинско јавно
правобранилаштво

3.3

Општинско јавно правобранилаштво

0602-0004

Судови

330
59

422

Трошкови путовања

60

482

Порези, обавезне таксе и казне

61

512

Набавка опреме

50.000

50.000

100.000

100.000

50.000

50.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Приходи из буџета

200.000

200.000

Укупно за главу 3.3

200.000

200.000

Извори финансирања за ПА 0004
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 330

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за главу 3.3

01
3.4

Глава 3.4 – Канцеларија за младе
Канцеларија за младе

0602-0007

Опште услуге

130
62

421

Стални трошкови

200.000

200.000

63

423

Услуге по уговору

4.400.000

4.400.000

64

426

Материјал

200.000

200.000

4.800.000

4.800.000

Извори финансирања за ПА 0007
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
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Укупно за ПА 0007

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

185.268.000

185.268.000

Укупно за функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за главу 3.4

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за главу 3.4
Извори финансирања за ПА програма 15

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

3.400.000

3.400.000

08

Приходи из донација

1.700.000

1.700.000

5.100.000

190.368.000

Укупно за ПА програма 15

3.5

185.268.000

Глава 3.5 – Комесаријат за избеглице

0901

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0002 – ПА 0002

0901-0002

Прихватилишта,прихватне станице и друге
врсте смештаја

070

Социјална помоћ угроженом становништву

0901-1002

65

421

Стални трошкови

1.000.000

1.000.000

66

426

Материјал

1.000.000

1.000.000

Пројекат 0901-1002 – Социјално збрињавање
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избеглих и расељених лица
67

Накнаде за социјалну заштиту

472

1.700.000

8.000.000

9.700.000

Извори финансирања за пројекат 0901-1002
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за пројекат 0901-1002

1.700.000
1.700.000

1.700.000
8.000.000

8.000.000

8.000.000

9.700.000

Извори финансирања за ПА 002
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за ПА 0002

1.700.000

1.700.000

1.700.000
10.000.00
0

10.000.000

10.000.00
0

11.700.000

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 070

1.700.000

1.700.000

1.700.000
10.000.00
0

10.000.000

10.000.00
0

11.700.000

Извори финансирања за главу 3.5
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за главу 3.5

3.6

1.700.000

1.700.000

1.700.000
10.000.00
0

10.000.000

10.000.00
0

11.700.000

Глава 3.6 – Дирекција за изградњу Гроцка
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ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101

Програмска активност 0001 – ПА 0001
Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање

1101-0001

Развој заједнице

620
68

411

Плате, додаци и накнаде запослених

69

412

Социјални доприноси на терет послодавца

70

414

Социјална давања запослених

100.000

71

415

Накнаде трошкова запослених

500.000

72

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

15.800.000

15.800.000

2.850.000

2.850.000
500.000

600.000
500.000
250.000

250.000
73

421

Стални трошкови

74

422

Трошкови путовања

75

423

Услуге по уговору

76

424

77

2.465.000

2.465.000

20.000

20.000

4.000.000

4.000.000

Специјализоване услуге

200.000

200.000

425

Текуће поправке и одржавање

200.000

200.000

78

426

Материјал

1.000.000

1.000.000

79

465

Остале донације, дотације и трансфери
Републици

2.000.000

2.000.000

80

481

Дотације невладиним организацијама

20.000

20.000

81

482

Порези, обавезне таксе , казне и пенали

2.000.000

2.000.000

82

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

200.000

200.000

83

512

Машине и опрема

200.000

200.000

84

515

Нематеријална имовина

100.000
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Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за ПА 0001

31.905.000
31.905.000

31.905.000
500.000

500.000

500.000

32.405.000

Програмска активност 0002 –ПА 0002
1101-0002

Уређивање грађевинског земљишта

1101-1001

Пројекат 1101-1001 – Адаптација Дома
здравља у Бегаљици
Развој заједнице

620
85

Текуће поправке и одржавање

425

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1001
01

Приходи из буџета
Пројекат 1101-1002 –Одржавање пословних
зграда и просторија

1101-1002

Развој заједнице

620
86

Текуће поправке и одржавање

425

Извори финансирања за пројекат 1101-1002
01

Приходи из буџета

2.000.000
2.000.000

Пројекат 1101-003 – Одржавање основних
школа

1101-1003

Развој заједнице

620
87

425

Текуће поправке и одржавање
2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1003
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01

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Пројекат 1101-1004 – Одржавање топловода

1101-1004

Развој заједнице

620
88

Текуће поправке и одржавање

425

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1004
01

Приходи из буџета
Пројекат 1101-1005 – Одржавање канала

1101-1005

Развој заједнице

620
89

Текуће одржавање канала

425

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1005
01

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Пројекат 1101-1006 – Реконструкција бунара у
Врчину

1101-1006

Развој заједнице

620
90

Изградња зграда и објеката

511

1.000.000

2.500.000
3.500.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1006
01

Приходи из буџета

08

Приходи од донација
Укупно за пројекат 1101-1006

1.000.000

1.000.000
2.500.000

1.000.000

2.500.000

2.500.000
3.500.000

Пројекат 1101-1007 – Израда инвестиционотехничке и планске документације

1101-1007

Развој заједнице

620
91

511

Пројектно планирање

2.500.000

2.500.000
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Извори финансирања за пројекат 1101-0007
01

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

3.500.000

3.500.000

Пројекат 1101-1008 – Капитално одржавање
зграда и пословног простора

1101-1008

Развој заједнице

620
92

Капитално одржавање зграда и пословног
простора

511

Извори финансирања за пројекат 1101-1008
01

Приходи из буџета

3.500.000

3.500.000

Пројекат 1101-1009 – Реконструкција
канализационе мреже

1101-1009

Развој заједнице

620
93

Изградња зграда и објеката

511

500.000

1.000.000
500.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1009
01

Приходи из буџета

500.000
500.000

08

Приходи из донација

500.000

500.000

Укупноза пројекат 1101-1009

500.000

1.000.000

500.000
Пројекат 1101-1010 – Откуп земљишта

1101-1010

Развој заједнице

620
94

Откуп земљишта

541

3.000.000
3.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1010
01

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000
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Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

20.500.000

20.500.000
3.000.000

Укупно за ПА 0002

20.500.000

3.000.000
23.500.000

3.000.000
Извори финансирања за функцију 620 за ПА
програма 1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

52.405.000

52.405.000
13.900.00
0

08

Приходи из донација

13.900.000
3.000.000

3.000.000
Укупно за функцију 620 за ПА програма 1

52.405.000
3.500.000

55.905.000

Извори финансирања за ПА програма 1

0601

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

52.405.000

52.405.000
500.000

500.000

3.000.000

3.000.000

3.500.000

55.905.000

Укупно за ПА програма 1
52.405.000
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0002
620

Програмска активност 0002 – ПА 0002
Управљање отпадним водама
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Развој заједнице
95

Специјализоване услуге

424

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

26.835.000

26.835.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0007 – ПА 0007
Урећивање, одржавање и коришћење пијаца

0601-0007

Развој заједнице

620
96

Текуће поправке и одржавање

425

Извори финансирања за ПА 0007
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0008 – ПА 0008
Јавна хигијена

0601-0008

Развој заједнице

620
97

Специјализоване услуге

424

Извори финансирања за ПА 0008
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0010 – ПА 0010
Јавна расвета

0601-0010

Развој заједнице

620
98

421

Стални трошкови

99

425

Текуће поправке и одржавање

1.500.000

1.500.000

100

426

Материјал

1.500.000

1.500.000

Извори финансирања за ПА 0010
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01

Приходи из буџета

29.835.000

29.835.000

Приходи из буџета

39.835.000

39.835.000

Укупно за функцију 620 за ПА програма 2

39.835.000

39.835.000

Приходи из буџета

39.835.000

39.835.000

Укупно за ПА програма 2

39.835.000

39.835.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

Укупни извори финансирања за функцију 620
за ПА програма 2
01

Извори финансирања за ПА програма 2
01

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност – Управљање
саобраћакном инфраструктуром- локални и
некатегорисани путеви – ПА 0001

0701-0001

Развој заједнице

620
101

Одржавање локалних и некатегорисаних
путева

425

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета
Програмска активност – Одржавање путева у
зимском периоду – ПА 0002

0701-0002

Развој заједнице

620
102

425

Текуће поправке и одржавање

5.000,000

5.000.000

103

426

Материјал

1.000.000

1.000,000

6.000.000

6.000.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 0002
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6.000.000

6.000.000

Извори финансирања за функцију 620 за ПА
програма 7
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 620 за ПА програма 7

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Извори финансирања за ПА програма 7
01

Приходи из буџета

15.000.000
15.000.000

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за ПА програма 7

15.000.000
15.000.000

Извори финансирања за главу 3.6
01

Приходи из буџета
107.240.000

07

Трансфери других нивоа власти

102.240.000
500.000
500.000

08

Приходи из донација

3.000.000
3.000.000

Укупно за главу 3.6
107.240.000

3.500.000

110.740.000

Глава 3.7 – Културни центар Гроцка

3.7
1201

ПРОГРАМ 13 –РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001 –ПА 0001

1201-0001
820

Функционисање локакних уатанова културе
Услуге лултуре
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104

Плате, додаци и накнаде запослених

411

2.009.215
2.009.215

105

Социјални допринос на терет послодавца

412

343.417
343.417

106
107
108
109
110

Накнаде у натури

413

250.000

250.000

700.000

700.000

Стални трошкови

421

Услуге по уговору

423

3.040.000

3.040.000

1.000.884

1.000.884

Специјализоване услуге

424

Материјал

426

143.000
143.000

111
112

Остале текуће донације, дотације и
трансфери Републици

465

280.000

Машине и опрема

512

280.000
50.000

50.000
Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџет

7.816.516
7.816.516

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

7.816.516
7.816.516

Извори финансирања за главу 3.7
01

Приходи из буџета
7.816.516

7.816.516
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Укупно за главу 3.7
7.816.516

7.816.516

Извори финансирања за Раздео 3
01

Приходи из буџета
302.024.516

07

302.024.516

Трансфери других нивоа власти
13.900.000 13.900.000

08

Приходи из донација
4.700.000

4.700.000

Укупно за Раздео 3
302.024.516

18.600.000 320.624.516

539.367.873

539.367.873

Укупни извори финансирања буџета
01
07

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
13.900.000 13.900.000

08

Приходи из донација
5.300.000

5.300.000

Укупна средства
539.367.873

19.200.000 558.567.873

III –ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 12.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину, које је донео министар надлежан за послове
финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12), и Закона о
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одређивању максималнмог броја запослених у локалној администрацији („Сл. гласник РС“, бр.104/09), број запослених код корисника
буџета општине Гроцка (директни и индиректни корисници) не може прећи максимални број запослених на неодређено и одређено време,
и то:

Ред. Директни и индиректни корисници
Бр. Буџетских средстава локалне власти
1
1

2
3

4
5

6

7
8

9

2
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Остале установе из области јавних служби
које се финансирају из буџета (осим
предшколских установа;навести назив:
установа у области културе и сл.)
Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне
власти
Укупно за све кориснике буџета на које
се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији
Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт(индиректни корисници
буџета-навести назив)
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

Број запослених
На неодређено
време
3
15
7
120
3

Именована 1
Запослени 17

163

Број запослених на
одређено време

Укупан број
запослених

4

5(3+4)

5

20
7
120
3

2

1
19

7

170

185
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ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину

Директни и индиректни
Ред.
корисници буџетских средстава
бр.
локалне власти
1

2

4

Органи и организације локалне
власти
Установе културе
Остале установе из области
јавних служби (навести називе:
на пр: установе у области
културе и сл.)
Месне заједнице

5

Дирекције основане од стране
локалне власти

1
2

3

6

7

Маса средстава за плате планирана
за 2014. годину

Tабела 1.
Маса средстава за плате планирана за 2015.
годину

Буџетска
средства

Остали извори

Буџетска средства

Остали извори

3

4

5

6

177.450.000

158.070.000
2.352.632

21.340.000

18.650.000

Предшколске установе
Јавна предузећа основана од
стране локалне власти који се
финансирају из јавних прихода
чија је намена утврђена
посебним законом
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Остали индиректни корисници
буџета (навести називе)
-

Укупно за све кориснике
буџетских средстава

198.790.000

0

179.072.632

0

Члaн 13.
Приходи и примања буџета општине Гроцка прикупљају се и наплаћују у складу са Законом и другим прописима независно од износа
утврђених овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања 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.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у чл. 9. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих
прихода неће се извршавати на терет средстава из буџета.
Члан 14.
Председник Општине је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за извршење ове Одлуке.
Председник Општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и
расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Председник Општине може донети Одлуку о промени апропријација у складу са чл.61. Закона о буџетском систему.
Корисници буџетских средстава уз одобрења Одељења за финансије могу вршити преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода до 5% вредности апропријација за расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода буџета, док се из осталих извора могу мењати без
ограничења.
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Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник Општине може
донети 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 5. овог члана не може бити већи од разлике између буџетом одобрених средстава
текуће буџетске резерве и половине максималног могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом.

Члaн 15.
Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности непосредно врши контролу законитости, рационалности и наменског
коришћења средстава распоређених директним и индиректим корисницима буџета.
Ако се контролом утврди да се средства не користе законито, наменски и рационално Одељење неће извршити поднете налоге за
плаћање.
Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев за плаћање доставе Одељењу за финансије документацију на основу које се
врши финансирање њихових издатака.
Одељење за финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по
истеку шестомесечног и деветомесечног периода информише председника Општине.
У року од 15 дана по подношењу Извештаја, председник Општине усваја и доставља Извештај скупштини Општине.

Члан.16.
У случају да се буџету општине из другог буџета (града или Републике) определе наменска трансферна средства чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке , Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по
том основу.
Члaн 17.
У оквиру распоређених средстава у чл.9. ове Одлуке, старешина органа и Директори Јавних предузећа могу у име Општине
закључити
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уговоре и преузети обавезе само до износа средстава расположивих у буџету.
Буџетски корисници могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им, по њиховом захтеву, 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 извора.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском
систему не могу се извршавати на терет средстава буџета.
За закониту,наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација одговоран је руководилац директног,односно
индиректног корисника буџетских средстава .
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2015. години, а неизвршене у тој години, преносе се и имају статус
пренетих обавеза и у 2016. години и извршавају се на терет одобрених апропријација одобрених овом Одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог
рачуна трезора осим ако је Законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члaн 18.
Средства текуће резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису донете или за сврхе за које се у току године
покаже да планиране апропријације нису биле довољне.
Средства сталне резерве користиће се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности као што су поплава
,суша, земљотрес,пожар,клизишта, град и друге елементарне непогоде који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету
већих размера.
Члан 19.
Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о
буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови коприсници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан Законом и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 20.
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Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком, дође до измене у прописима који дефинишу стандардни
класификациони оквир и контни план за буџетски систем, Председник општине ће извршити одговарајуће измене ове Одлуке на предлог
Одељења за финансије.
Члaн 21.
Директи корисници средстава буџета општине Гроцка, дужни су да, средства утврђена овом Одлуком, годишњим финансијским
планом, на који сагласност даје Председник опшптине, распореде по наменама.
Годишњи финансијски план из става 1. овог члана доставља се Председнику општине најкасније 10 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије.
Годишњим финансијским планом средства буџета распоређују се по ближим наменама у складу са економском, функционалном и
програмском класификацијом и по изворима финансирања.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација утврђених чланом 11. ове Одлуке у складу
са Законом.
Измене финансијског плана у оквиру апропријација утврђених чланом 14. ове Одлуке могу се вршити највише једанпут месечно.
Члaн 22.
Директи и индиректни 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.

Члaн 23.
Јавне набавке врше сe у складу са одредбама Закона о јавним набавкама .
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом којим се
уређује буџет Републике Србије за 2015. годину.
Члан 24.
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У случају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измиривање обавеза, буџет може користити краткорочне позајмице.
За финансирање капиталних инвестиционих расхода општина се може задуживати код домаћих или иностраних поверилаца у
складу и под условима утврђених у чл.33-37. Закона о јавном дугу.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Београда '', а примењује се од 01.јануара
2015. године.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Број: ________________ од 31.децембра 2014.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Спасоје Живановић с.р.

За тачност оверава:
Секретар Скупштине градске општине Гроцка:
Татјана Вученовић,дипл.правник
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Извештај о извршењу Одлуке о буџета општине Гроцка за 2014. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 14.
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Одлука о завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2014. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине
Гроцка за 2014. годину, доставити Секретаријату за финансије Града Београда, најкасније до 15. јуна 2015. године.
Члан 15.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Број: ________________ од 29.маја 2015.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Спасоје Живановић с.р.
За тачност оверава:
Секретар Скупштине градске општине Гроцка:
Татјана Вученовић,дипл.правник
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11.4. Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 03. јула 2015. године , на основу члана 47. Закона о буџетском
систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/09 и 73/10,101/2010,101/2011 и 93/2012), члана 32.Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС“ бр.
129/07) и члана 17. и 24. Статута градске општине Гроцка (''Сл. лист града Београда'', бр.42/08, 17/10, 59/11 и 36/13 ), донела је

О Д Л У К У
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2015. ГОДИНУ

I/ ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци буџет општине Гроцка за 2015. годину ( Сл. лист Града Београда“, бр. 104/1 ), члан 1. мења се и гласи:
у
динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине:

552.067.873

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
-Текући приходи буџета укључујући и донације

544.667.873

- Трансфери

400.000
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2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- Текући буџетски расходи укљујући и донације

514.081.873

506.681.873

-Текући расходи из трансфера

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

7.400.000

7.686.000

- Текући издаци са донацијама

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

7.686.000

29.098.003

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга
Нето финансирање

1.201.997
30.300.000
29.098.003

Средства на консолидованом рачуну општине Гроцка утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
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Економска
класификација

О П И С

буџет 2015.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

I
1.
1.1.

Текући приходи

7

539.367.873

Изворни приходи

7

221.900.650

7131
714, 741, 716
742
741
743
745

154.760.633
58.595.932
7.499.647
200.000
8.000
836.438

Порез на имовину
Локалне комуналне таксе
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од камата
Новчане казне
Мешовити и неодређени приходи
Уступљени приходи

1.2

317.467.223

Порез на доходак грађана
Порез на имовину
Накнаде

711
7133, 7134
714534

260.121.456
53.470.767
3.875.000

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Економска

О П И С

Укупна средства

класификација
41
411
412
413

Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

187.972.632
151.759.215
27.313.417
850.000
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416

Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи

421
422
423
424
425
426

Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

172.663.884
46.850.000
21.030.000
38.040.000
23.200.884
28.700.000
13.843.000

441
444

Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови одржавања

9.400.000
9.200.000
200.000

451

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним предузећима

86.500.000
86.500.000
22.730.000
4.300.000

465

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Дотације осталим нивоима власти
Остале дотације, донације и трнсфери
Републици

472

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481
482
483
484

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнаде штете

499

Средства резерве

414
415

42

44

45

46
463

47

48

2.250.000

17.830.000
5.500.000
5.500.000
20.417.903
4.990.000
2.400.000
12.665.903
362.000

РЕЗЕРВЕ

1.297.454
1.297.454

ОСНОВНА СРЕДСТВА

2.586.000

49

51

1.100.000
4.700.000
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511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

541

ЗЕМЉИШТЕ
Набавка грађевинског земљишта

54

61
611

186.000
2.300.000
100.000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО

30.300.000
30.300.000
539.367.873

Издаци за отплату главнице дуга утврђују се у рачуну финансирања у следећим износима:
_____________________________________________________________________________________________
ОПИС
ИЗНОС
_____________________________________________________________________________________________
Нето финансирање
Пренета средства из ранијих година
Издаци за отплату главнице дуга
Отплата главнице кредиторима

29.098.003
1.201.997
30.300.000
30.300.000
Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се програмске активности за следеће програме:

Назив програма

Износ у динарима

Локални развој и просторно планирање
37.405.000
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Комунална делатност
124.835.000
Локални економски развој
500.000
Развој туризма
Развој пољопривреде
2.800.000
Заштита животне средине
Путна инфраструктура
17.500.000
Предшколско васпитање
Основно образовање
23.200.000
Средње образовање
Социјална и дечја заштита
4.200.000
Примарна здравствена заштита
Развој културе
10.816.516
Развој спорта и омладине
3.000.000
Локална самоуправа
315.111.357
Укупно
539.367.873

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци у периоду од 2015-2017 године исказују се у табелама - прилозима 2 и 2а и то
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Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године
20.000.000

Приоритет

1
1
2
3
4

Назив капиталног
пројекта

2
Израда инвестиципнптехнишке дпкументације
Израда планске
дпкументације
Капиталнп пдржаваое
зграда и ппслпвнпг прпстпра
Рекпнструкција бунара за

Година
Година
завршетка
почетка
финансира
финансира
ња
ња пројекта
пројекта
3

4

Укупна
вредност
пројекта

5
4.000.000

0

Реали
зован
о
закљу
201
чно са
4
31.12.2
013.
године
6
7

2.500.000

10.000.000

7.500.000

2015

2016

2017

Нак
он
2017

9

10

11

12

500.000

1.500.000

2.000.000

3.000.000

1.000.000

1.500.000

500.000

3.000.000

1.000.000

1.500.000

500.000

1.500.000

3.500.000

5.000.000
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впдпснабдеваое у Вршину
5
6

Рекпнструкција
канализаципне мреже
Откуп земљищтљ за
прпщиреое грпбаља

2.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

7

Прилог 2a
Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године
Укупно 20.000.000

Р.бр. Назив капиталног пројекта
1
1
2

3

2
Израда инвестиципнптехнишке дпкументације
Израда планске
дпкументације
Капиталнп пдржаваое зграда
и ппслпвнпг прпстпра
За капиталнп пдржаваое
зграда и пбјеката

Конто 3. Конто
ниво
4. ниво
3
4
511

5114

511

5114

511

5113

Опис конта

Извор

4а
Прјектнп
планираое
Прпјектнп
планираое
Капиталнп
пдржаваое зграда и
пбјеката

5
01
01

01

Опис
извора
5а
Прихпди из
бучета
Прихпди из
дпнација
Прихпди из
бучета
Прихпди
бучета из
дпнација

2.500.000 10.000.000

7.500.000

2014

2015

2016

2017

6

7

8

9

500.000

1.500.000 2.000.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

1.500.000

500.000

500.000

200
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2017
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4
5
6
7
8

Рекпнструкција бунара за
впдпснабдеваое у Вршину
Рекпнструкција бунара за
впдпснабдеваое у Вршину
Рекпнструкција
канализаципне мреже
Рекпнструкција
канализаципне мреже
Откуп земљищта за
прпщиреое грпбаља

Јул 2015.
511

5112

511

5112

511

5112

511

5112

541

5411

Изградоа зграда и
пбјеката
Изградоа зграда и
пбјеката
Изградоа зграда и
пбјеката
Изградоа зграда и
пбјеката
Земљищте

01
08
01
08
01

Прихпди из
бучета
Дпнације
Прихпди из
бучета
Дпнације
Прихпди из
бучета

1.500.000 1.000.000
2.500.000
1.000.000 1.000.000

3.000.000

9

Члан 4.
У Чл.7. износ од „500.000“ замењује се износом од „200.000“ , износ од „2.653.357“ замењује се износом од „1.097.454“ , а
проценат „0,49“ замењује се процентом од „0,20% „ .

Члан 5.
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Члан 8. мења се и гласи:
Приходи и примања буџета, планирају се у следећим износима:

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
1

ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ИЗНОС

2

711000
711111
711120

I Текући приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности

713000

УКУПНО 711000
Порез на имовину

713120

Порез на имови ну

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

182.276.055
77.845.401
260.121.456

154.760.633
2.600.000
50.870.767
УКУПНО 713000

714000

Порез на добра и услуге

714431

Комунална такса за држање рекламних паноа

714513

Комунална такса за држање моторних возила
УКУПНО 714000

716000
716110

208.231.400

1.200.000
46.395.932
47.595.932

Други порези
Комунална такса на Фирму
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УКУПНО 716000

733000

Трансфери од других нивоа власти

733141

Трансфери града Београда

733151

Текући трансфери од других нивоа власти

900.000
3.500.000
УКУПНО 733000

741000

Приходи од имовине

741100

Камате

741534

Накнада за коришћење граћевинског земљишта

11.000.000
11.000.000

4.400.000

200.000
3.875.000
Укупно

742000
742152

741000
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп непокретности

742251

Општинске административне таксе

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи Општине

743000
743351

УКУПНО 742000
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку

4.075.000
6.257.825
1.200.000
41.822
7.499.647
8.000
УКУПНО

744000
744151
744251

743000
Добровољни трансфери од правних и физичких лица
Текући добровољни трансфери од правних и физичких лица

8.000

2.300.000

Капитални добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист
Општине
УКУПНО 744000

3.000.000
5.300.000
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745000
745151

Мешовити и неодређени приходи
Мешовити приходи у корист општине

771000
771111

Меморандумске ставке
Рефундација расхода

УКУПНО 745000
УКУПНО 771000
СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000-771000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
УКУПНО БУЏЕТ

836.438
836.438
3.000.000
3.000.000
552.067.873
552.067.873

46.346.034
598.413.907

Пренета средства из претходне године састоје се из:
1.Вишак прихода корисника буџета у износу од 1.201.997 динара – извор финансирања 13
2.Неутрошених средстава трансфера и донација из претходне
године у износу од 45.144.037 динара - извор финансирања 15 , а која су намењена за:
-финансирање потреба Комесријата за избеглице у износу од 34.273.800 динара,
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- побољшање безбедности у саобраћају у износу од 3.000.000 динара,
- санацију и отклањање последица од поплава од 7.088.000 динара,
- рушење бесправно подигнутих објеката од 650.000 динара, и
- остала неутрошена средства у износу од 132.237 динара

II - ПОСЕБАН ДЕО
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Члан 6.

Члан 9. мења се и гласи:
Средства буџета Општине Гроцка за 2015. годину, утврђена су у износу од 598.413.907 динара, а обухватају средства на подрачуну
извршења буџета и средства на подрачунима индиректних корисника која се воде у оквиру консолидованог рачуна трезора Општине
Гроцка.
Укупна срества из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
-Текући приходи у износу од 539.367.873 динара-извор финансирања 01,
-Приходи од трансфера у износу од 7.400.000 динара-извор финансирања 07,
-Средства од донација у износу од 5.300.000 динара – извор финансирања 08,
- Средстава вишка прихода из претходне године у износу од 1.201.997 динара – извор финансирања 13, и
- Неутрошених средстава трансфера и донација из претходне године у износу од 45.144.037 динара – извор финансирања 15
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Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
Средства буџета ГО Гроцка у износу од 539.367.873 динара и средства из осталих извора у износу од 59.046.034
динара у 2015. години утврђени су и распоређени по програмској класификацији, а циљане вредности буџета општине Гроцка
за 2016. и 2017. годину у укупном износу од 1.042.300.000 динара распорећене су по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПA
/ Пројекат
1

Шифр
а
2

Циљ

3

Индикатор

Вредн
ост у
базно
ј
годин
и
(2014)

4

Циљана
вредност
201 5

Циљана
вредност
2016

6

7

Циљана
вреднос
т 2017
8

Средства
из буџета
9

Сопстве
ни и
други
приходи
10

Укупна
средства
Укупно

5
1 - Локални
развој и
просторно
планирање

1101

Развој локалне
заједнице у складу
са стратегијом
развоја
2.Плански и
урбанистички развој
локалне заједнице

1. Усвојена
стратегија
развоја
3.Повечање
покривености
територије
планском
документацијо
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м
.

Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

0001

1. Локални развој
кроз израду
стратешке
документације
2.Израда планске и
зрбанистичкотехничке
документације

Уређивање
грађевинског
земљишта

0002

1.опремање локација
за привредну
делатност
2.Опремање
локација за зоне
јавне намене

Пројекат 11011001
Пројекат 11011002
Пројекат 11011003
Пројекат 11011004
Пројекат 11011005
Пројекат 11011006
Пројекат 11011007
Пројекат 11011008
Пројекат 11011009
Пројекат 11011010

1.Број
усвојених
акционих
планова
2,Број
усвојених
планова
детаљнљ
регулације
2.Број
опремљених
локација за
привредну
делатност
3.Проценат
реализације
годишњег
програма

31.905.00
0

32.000.00
0

32.500.00
0

96.405.000

548.422

96.953.422

5.500.000

25.000.00
0

25.000.00
0

55.500.000

1.000.000

56.500.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000
1.000.000
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Програма 1
2 - Комунална
делатност

39.405.00
0
0601

Водоснабдева
ње
0001

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Управљање
отпадним
водама
0002

Одржавање
депонија
0003

Даљинско
грејање

Јул 2015.

0004

1.Максимална
покривеност
услугама комуналне
делатност
3.Ефикасно и
рационално
спровоћење
комуналне
делатности
1.Максимална
могућа покривеност
корисника слугама
водоснабдевања
3. Ефикасно и
рационално
спровоћење
водоснабдевања

1.Максимална
могућа покривеност
територије услугама
уклањања отпадних
вода
3. Ефикасно и
рационално
уклањање отпадних
вода
1.Максимална
могућа покривеност
услугама уклањања
чврстог отпада
2.Адекватан
квалитет пружених
услуга

1.Оптимална
покривеносткорисник
а даљинског грејања

1. Степен
покривености
корисника
услугама
комуналне
делатности
3.Степен
наплате
комуналних
услуга
3.Проценат
покривености
корисника
услугама
водоснабдева
ња
2. Степен
наплате

Степен
покривености
корисника
услугом
канализације
3.Ниво цене
услуге у
односу на
просечну
зараду
1.Степен
покривености
услугама
уклањања
отпа
Да
4. Укупна
количина
сакупљеног
отпада
1. Степен
покривености
корисника

57.000.00
0

30.000.000 25.000.00
0

1.000.000

57.500.00
0

153.905.000

20.000.00
0

75.000.000

1.500.000

3.500.000

75.000.000

1.000.000

3.500.000

35.000.00
41.500.000 0

30.000.00
0

106.500.000

10.000.00
0

5.000.000

23.000.000

8.000.000

1.548.422 155.453.422

106.500.000

23.000.000
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2.Ефикасно и
рационално
спровоћење
даљинског грејања

услугом
даљинског
грејања
2.Ниво цене
услуге у
односу на
просечну
зараду

1. Оптимална
покривеност
територијеуслугама
урећења и
коришћења пијаца
3.Ефикасно и
рационално
спровођење
уређивања,
одржавања и
коришћења пијаца

1, Број
насеља у
којима постоји
и одржава се
пијаца сваког
дана
2.Остварени
приходи од
пружене
услуге
уређивања,
одржавања и
коришћења
пијаца
1. Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
чистоће
2.Динамика
чишћења
јавних
површина
1. Укупан број
урбаних
целина/парко
ва у којима се
одржава и
уређује
зеленило
2. Динамика
уређења
јавних

Јавни превоз
0005
Паркинг сервис 0006
Пројекат бр. 3

Уређивање,
одржавање и
коришћење
пијаца

Јавна хигијена

Уређење и
одржавање
зеленила

0007

0008

0009

Максимална
покривеност
територије услугама
одржавања чистоће
јавних површина
2. Адекватан
квалитет пружених
услуга чистоће
јавних површина
1.Максимална
покривеност насеља
услугама уређења и
одржавања зеленила
2. Адекватан
квалитет пружених
услуга уређења и
одржавања зеленила

1.000.000

3.000.000

2.000.000

6.000.000
6.000.000

6.000.000

6.000.000

7.000.000

19.000.000
19.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

12.000.000
12.000.000
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зелених
површина

Пројекат бр. 4
Пројекат бр. 5

Јавна
осветљење

Пројекат бр.6
Одржавање
гробаља и
погребне
услуге
Пројекат бр. 7
Одржавање
стамбених
зграда
Ауто-такси
превоз путника
Пројекат бр. 8
Остале
комуналне
услуге
Свега ПА
Програма 2
3- Локални
економски
развој

Подршка

0010

1. Оптимална
покривеност
територије услугама
јавне расвете
2. Адекватан
квалитет
Пружених услуга
јавне расвете

1. Број км
улица и
саобраћајниц
а које су
покривене
јавним
осветљењем
светиљки

30.335.00
0

40.000.00
0

40.000.00
0

110.335.000

124.835.000 122.000.00 108.500.0
0
00

355.335.000

110.335.000

0011

0012
0013
П-1005
0014

1501

1.Повећање
запослености на
територији Општине
2. Повећање
просечне плате на
територији општине

355.335.000

1. Број
становника
који су
запосленина
новим радним
местима
2. Број нових
предузећа и
предузетничк
их радњи

0001
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постојећој
привреди
Унапређење
привредног
амбијента
Подстицаји за
развој
предузетништв
а
Одржавање
економске
инфраструктур
е
Финансијска
подршка
локалном
економском
развоју
Свега ПА
програма 3
4- Развој
туризма
Управљање
развојем
туризма
Туристичка
промоција
Свега ПА
програма 4
5 - Развој
пољопривред
е

Јул 2015.

0002

0003

0004

0005

1.Успостављање
механизма за
финансијску подршку
самозапошљављњу
4. Успостављање
механизма за
финансијску подршку
професионалних
радних пракса

1. Број
новозапослени
х уз помоћ
успостављених
механизама
2. Број
реализованих
радних пракса

500.000

400.000

1.400.000

500.000

1.400.000

500.000

1.400.000
500.000

400.000

1.400.000

1502
0001

0002

0101

1. Спровођење
усвојене
пољопривредне
политикена подручју
локалне самоуправе

2. Проценат
остварења
мера усвојене
стратегије
развоја
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Унапређење
услова за
пољопривредн
у делатност
Подстицаји
пољопривредн
ој производњи
Рурални развој
Свега ПА
програма 5
6 - Заштита
животне
средине
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности
Управљање
комуналним
отпадом
Праћење
квалитета
елемената
животне
средине
Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

Јул 2015.
1.Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем

0001

1. Проценат
буџетских
средстава
који се
издваја за
програме
развоја
пољопривред
е

2.800.000

2.800.000

2.000.000

7.600.000
7.600.000

0002
0003
2.800.000

7.600.000
2.800.000

2.000.000

7.600.000

0401

0001

0002

0003

0004
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Свега ПА
програма 6
7 - Путна
инфраструкту
ра
Управљање
саобраћајном
инфраструктур
ом
Одржавање
путева

Јул 2015.

0701

1.Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском
развоју

0001

1, Повећање путне
мреже и адекватна
покривеност
територије

0002

1. Одржавање
квалитета улица кроз
редовно одржавање

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Свега
програмске
активности
програма 7
8–
Предшколско
васпитање
Функционисањ
е
предшколских
установа

2001

9 – Основно
образовање

2002

1. Потпуни обухват
основним
обрзовсњем и
васпитањем
2.Унапређење
доступности
основног
образовања

Функционисањ
е основних

0001

2. Унапрешење
квалитета

1. Дужина
изграђених
саобраћајниц
ау
надлежности
Општине
1. Број км
новоизграђен
их путева
3. Износ
трошкова
одржавања
улица по км

11.500.00
0

12.000.00
0

10.000.00
0

33.500.000

6.000.000

8.000.000

8.000.000

22.000.000

5.000.000

38.500.000

22.000.000

17.500.00
0

55.500.000
20.000.00
0

18.000.00
0

25.000.00
0

25.000.00
0

5.000.000

60.500.000

0001

1. Број деце
која су
обухваћена
основним
образовањем
2. Број деце
са додатним
образовним
потребама
2. Број
ученика по

23.200.00
0

73.200.000
73.200.000
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образовањаи
васпитања у
основним школама
2. Повећање
доступности
основног
образовања деци са
сметњама у развоју

успеху
7. Број
талентоване
деце
подржане од
стране
Општине
1. Број деце
укључених у
инклузивно
образовање

Пројекат бр. 1
Пројекат 2
Пројекат бр. 3
Пројекат бр. 4
Пројекат бр. 5
Ројекат бр. 6
Свега ПА
програма 9
10 – Средње
образовање
Функционисањ
е средњих
школа
Пројекат бр. 1
11 - Социјална
и дечја
заштита

Социјалне
помоћи

23.200.00
0

25.000.00
0

25.000.00
0

73.200.000

1.800.000

2.000.000

2.000.000

5.800.000

73.200.000

2003
0001

0901

0001

1. Број
грађана
корисника
мера
материјалне
подршке
средствима
буџета
1. Унапређење
1. Број
заштите сиромашних корисника
2, Побољшљње
једнократне
социјално-економских новчане
услова живота
помоћи
грађана
2. Висина
буџетских
1,Унапређење
положаја грађана
који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем
мера материјалне
подршке

5.800.000
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Прихватилишт
а, прихватне
станице и
друге врсте
смештаја

0002

Подршка
социохуманитарним
организацијам
а

0003

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне
услуге

0004

Активности
Црвеног крста

0005

Дечја заштита

0006

Пројекат 09011002

1. Обезбеђивање
привременог
смештаја,
задовољавање
основних потреба
породицама којима је
потребно осигурати
безбедност
1. Подстицање
развоја социјалних
услуга и
укључивање
пружања услуга што
више различитих
социјалних актера

1. Социјално
деловањеолакшавање људске
патње пружањем
помоћи лицима у
невољи
организовањем
различитих облика
помоћи

издвајања за
мере
материјалне
подршке
1. Број лица
која су
боравила у
прихватилишт
у
3. Висина
буџетских
издвајања
1. Број
удружења и
хуматирних
организација
која добијају
средства из
буџета

1. Број акција
на
прикупљању
различитих
врста помоћи
4. Број
волонтера
Црвеног крста

1.700.000

2.000.000

400.000

2.000.000

500.000

5.700.000

37.773.80
0

300.000

1.400.000

500.000

1.300.000

500.000

1.300.000

4.200.000

14.200.000
5.000.000

43.473.800

1.400.000

500.000

1.700.000

Свега ПА
програма 11
12 - Примарна
здравствена
заштита
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5.000.000

35.773.80
0
37.773.80
0

37.473.800

51.973.800

1801
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Функционисањ
е установа
примарне
здравствене
заштите

001

13 - Развој
културе

1201

Функционисањ
е локалних
установа
културе

Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву

0001

0002

Јул 2015.

1. Подстицање
развоја културе кроз
јачање капацитета
културне
инфраструктуре
1. Подстицање
развоја културе кроз
јачње установа
културе
2. Унапређење
ефикасности
установа културе

1. Повећање
интересовања
грађана за развој
културе
2. Подстицање
развоја културе код
младих

1. Усвојена
стратегија
културе и
остварења
мера усвојене
стратегије
2. Проценат
учешћа
издвјања за
културне
програме у
буџету
3. Учешће
сопствених
прихода
установа
културе
1. Укупан број
посетилаца
на свим
културним
догађајима
2. Број
реализованих
програма за
младе

Пројекат 12011002

6.816.516

9.000.000

9.000.000

24.816.516
24.816.516

4.000.000

4.000.000

5.000.000

13.000.000
13.000.000

4.000.000
4.000.000

Пројекат бр. 2
Пројекат бр. 3
Свега ПА
програма 13
14 - Развој

10.816.51
6
1301

1.

Планско
подстицање

13.000.00
0

14.000.00
0

37.816.516
37.816.516

2.
Проценат
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спорта и
омладине

Подршка
локалним
спортским
организацијам
а, удружењима
и савезима

Подршка
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту и
масовној
физичкој
култури

Одржавање
спортске
инфраструктур
е
Свега ПА
програма14
15 - Локална
самоуправа

0001

0002

Јул 2015.
и креирање
реализације
услова за
мер и циљева
бављење
постојећег
спортом
програма
2. Остваривање
развоја спорта
омладинске политике 2. 4. Проценат
на локалном нивоу
буџета
намењен за
спорт
1. Обезбеђивање
1. Број
услова за рад и
организација
унапређење
и удружења у
капацитета спортских области
удружења и
спорта
организација
2. Проценат
буџета
намењен
финансирању
спортских
организација
1. Максимална
1. број
доступност
објеката
постојећих спортских доступан за
објеката
коришћење
предшколском,
предшколском
школском и
, школском и
рекреативном спорту рекреативном
и масовној физичкој
спорту
култури
2. Број
годишњих и
посебних
програма
намењених
развоју
школског
спорта

2.500.000

2.000.000 3.000.000

7.500.000
7.500.000

500.000

1.000.000

2.500.000

1.000.000

2.500.000

0003
3.000.000

10.000.000
3.000.000

0602

1. Одрживо управно
и финансијско
функционисање

10.000.000

4.000.000

1. Стабилност
локалног
буџета
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општине у складу са
надлежностима и
пословима Општине

Функционисањ
е локалне
самоуправе и
градских
општина

0001

1.Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
Општине
2. Унапређење и
модернизација рада
управе

2. Однос
броја
запослених и
законом
утврђеног
максимума
2. Број
донетих аката
1. Број седнца
Скупштине и
Општинског
већа
2. Проценат
решених
предмета
3. Број
службеника и
функционера

13.555.91
2

750.369.815

2.000.000

Пројекат 06021001

Месне
заједнице

266.813.90 240.000.00 230.000.0 736.813.903
3
0
00

2.000.000
2.300.000

0002

1. Обезбешивање
ззадовољења
потреба локалног
становништва
деловањем месних
заједница

1. Проценат
буџета који се
користи за
трошкове и
планове рада
месних
заједница
5. Број акција
организовани
х од стране
месних
заједница

1. Одржавање
финансијске
стабилности
Општине и
финансирање
капиталних
инвестиционих
радова

7. Учешће
издатака за
сервисирање
дугова у
текућим
приходима
11. Годишњи
износ камата

3.000.000

3.000.000

8.300.000
1.167.900

9.467.900

Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2

Управљање
јавним дугом

0003

39.700.000

37.000.000 30.000.00
0

106.700.000
106.700.000
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Општинско
јавно
правобранила
штво
Заштитник
грађана
Информисање

1. Заштита
имовинских права и
интереса Општине

0004

Пројекат бр. 1
Програми
националних
мањина
Правна помоћ

0008

Укупно за
буџет

800.000
200.000

300.000

4.800.000

5.000.000

300.000

800.000

006

0007

Свега ПА
програма 15

на јавни дуг
1. Број
предмета у
раду
правобранила
штва
2.
Финансијски
ефекат рада у
односу на
буџет

0005

Канцеларија за
младе

Резерве

Јул 2015.

1. Успостављање
услова за подршку
активном
укључивању младих
у различитим
друштвеним
активностима

1. Број
корисника
канцеларије
за младе
2. Број
организовани
х активности

1, Обезбеђење и
осигурање потреба
Општине у
ванредним
ситуацијама

1. Усвојен
годишњи план
за
остваривање
програма

5.000.000

14.800.000
14.800.000

0009
0010

1.297.454

3.000.000 3.000.000

7.297.454
7.297.454

315.111.357 288.300.00
0
539.367.87 536.600.00
3
0

271.300.0 874.711.357
889.435.169
00
14.723.812
505.700.0 1.581.667.873 59.046.03
00
4
1.640.713.907
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Члан 8.

Члан 11. мења се и гласи :
Средства из члана 9. распоређују се по корисницима, и то :

Гла фу Програмска
Позиц Екон Из
ва нкц класификација ија
омск вор
а
фи

Опис

Средства из
буџета(01)

Средства
из осталих

Укупна
средства
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ија

1

2

клас нан
ифик сир
ациј анј
а
а
3

4

5

иѕвора

6

7

8

9

10

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Програмска активност 0001 – ПА 0001
Функционисање локалне самоуправе

0602-0001

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови

110
1

411

Плате, додаци и накнаде изабраних лица

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

416

Награде запосленима и посебни расходи

4

421

5

3.800.000

3.800.000

700.000

700.000

1.000.000

1.000.000

Стални трошкови

850.000

850.000

422

Трошкови путовања

750.000

750.000

6

423

Услуге по уговору

200.000

200.000

7

426

Материјал

500.000

500.000

8

481

Дотације политичким партијама

570.000

570.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

8.370.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 15
01 Приходи из буџета
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Укупни извори финансирања за Раздео 1
01 Приходи из буџета

8.370.000

8.370.000

29.000,000

29.000.000

5.220.000

5.220.000

150.000

150.000

РАЗДЕО 2- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15 –ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Програмска активност 0001 – ПА 0001
Функционисање локалне самоуправе

0602-0001

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови

110
9

411

Плате, додаци и накнаде изабраних лица

10

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11

422

Трошкови путовања

12

423

Услуге по уговору

9.400.000

13

424

Специјализоване услуге

6.700.000

6.700.000

14

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

3.200.000

200.000

15

465

Остале донације, дотације и трансфери
Републици

15.550.000

15.550.000

16

481

Дотације невладиним организацијама

200.000

200.000

17

483

Трошкови извршења судских решења

12.465.903

1.034.097

13.500.000

17.1

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода

162.000

7.088.000

7.250.000

600.000

10.000.000

Извори финансирања за функцију ПА 0001
01 Приходи из буџета
08 Приходи из донација
13 Средства вишка прихода из претходне године

82.047.903

82.047.903
600.000

600.000

1.034.097

1.034.097
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15 Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупни извори финансирања за ПА 0001

82.047.903

7.088.000

7.088.000

8.722.097

90.770.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета

82.047.903

08 Приходи из донација

82.047.903
600.000

600.000

13 Средства вишка прихода из претходне године

1.034.097

1.034.097

15 Неутрошена средства донација и трансфера
из претходне године

7.088.000

7.088.000

8.722.097

90.770.000

Укупни извори финансирања за функцију 110

82.047.903

Трансакције јавног дуга
Програмска активност 0003 – ПА 0003

0602-0003

Управљање јавним дугом

170
18

441

Отплата камата

19

444

Пратећи трошкови задуживања

20

611

01 Отплата главнице

9.200.000

9.200.000

200.000

200.000

30.300.000

30.300.000

39.700.000

39.700.000

39.700.000

39.700.000

Извори финансирања за ПА 0003
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 170
01 Приходи из буџета
Програмска активност 0010 - Резерве

0602-0010

Финансијски и фискални послови

112
21

499

Стална буџетска резерва

200.000

200.000

22

499

Текућа буџетска резерва

1.097.454

1.097.454
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Извори финансирања за ПА 0010
01 Приходи из буџета

1.297.454

1.297.454

1.297.454

1.297.454

123.045.357

123.045.357

Извори финансирања за функцију 112
01 Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 15

630

01 Приходи из буџета
08 Приходи из донација

600.000

600.000

13 Средства вишка прихода из претходне године

1.034.097

1.034.097

15 Неутрошена средства трансфера и донација
из претходне године

7.088.000

7.088.000

8.722.097

131.767.454

Укупно за ПА програма 15

123.045.357

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601

01 Програмска активност 0001 – ПА 0001

0601-0001

Водоснабдевање

630
23

451

Субвенције ЈП водовод и канализација

30.000.000

30.000.000

Извори финансирања за ПА 0001
01 Приходи из буџета

30.000.000

30.000.000

Извори финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета

30.000.000

30.000.000

40.000.000

40.000.000

Програмска активност 0003 – ПА 0003

0601-0003

Заштита животне средине

560
24

451

Субвенције ЈКП Гроцка
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25

Субвенције ЈКП Грочански комуналац Гроцка

451

1.500.000

1.500.000

41.500.000

41.500.000

41.500.000

41.500.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

86.500.000

86.500.000

Извори финансирања за ПА 0003
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 560

01

Приходи из буџета
Програмска активност 0004 – ПА 0004

0601-004

Даљинско грејање
Станбени развој

610
26

Субвенције ЈП Топлификација Гроцка

451

Извори финансирања за ПА 0004
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 610

01

Приходи из буџета
Програмска активност 0009 ПА-0009

0601-0009

Уређење и одржавање зеленила

540

Заштита биљног и животињског света и
крајолика
27

Субвенције ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

451

Извори финансирања за ПА 0009
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 540

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за програм 2

01

Приходи из буџета
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Укупно за ПА програма 2

1501
01

86.500.000

86.500.000

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
Програмска активност 0005 – ПА 0005

1501-0005

Финансијска подршка локалном економском
развоју

050

Незапосленост
28

Учешће Општине у програмима за
запошљавање

472

500.000
500.000

Извори финансирања за ПА 0005
01

Приходи из буџета

500.000

500.000

500.000

500.000

Приходи из буџета

500.000

500.000

Укупно за ПА програма 3

500.000

500.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Извори финансирања за функцију 050
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 3

01

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

Програмска активност 0001 – ПА 0001

540
01

Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Заштита биљног и животињског света

29

Специјализоване услуге

424

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета
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Извори финансирања за функцију 540
01

Приходи из буџета

2.800.000

2.800.000

Приходи из буџета

2.800.000

2.800.000

Укупно за ПА програма 5

2.800.000

2.800.000

Извори финансирања за ПА програма 5
01

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФАСТРУКТУРА

0701

Програмска активност – Управљање
саобраћајном инфраструктуром

0701-0001

Друмским тзранспорт

451
29.1

423

Услуге по уговору

29.2

424

29.3

426

300.000

300.000

Специјализоване услуге

1.580.000

1.580.000

Материјал

1.120.000

1.120.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Извори финансиорања за функцију 451
15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Извори финансирања за ПА 0701-0001

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Извори финансирања за ПА програма 7

15
2002
2002-0001

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 – ПА 0001
Функционисање основних школа
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Основно образовање

912
30

422

Трошкови путовања ученика

31

472

32

463

20.000.000

20.000.000

Трошкови смештаја ученика у основне школе

1.500.000

1.500.000

Текући трансфери школама

1.700.000

1.700.000

23.200.000

23.200.000

23.200.000

23.200.000

Приходи из буџета

23.200.000

23.200.000

Укупно за ПА програма 9

23.000.000

23.000.000

500.000

500.000

1.300.000

1.300.000

1.800.000

1.800.000

400.000

400.000

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 912

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 9

01
0901

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901-0001

Програмска активност 0001 – ПА 0001
Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
33

472

Ученичке награде

34

472

Накнаде за социјалну помоћ из буџета
Извори финансирања за ПА 0001
01

Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0003
090

Приходи из буџета

35

481

Дотације социо-хуманитарним организацијама
Извори финансирања за ПА 0003
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01

400.000

400.000

300.000

300.000

300.000

300.000

2.500.000

2.500.000

Приходи из буџета

2.500.000

2.500.000

Укупно за ПА програма 11

2.500.000

2.500.000

3.500.000

3.500.000

500.000

500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Активности Црвеног крста

0901-0005
090

Приходи из буџета

36

Дотације Црвеном крсту Гроцка

481

Извори финансирања за ПА 0005
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 090
програма 11

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 11

01

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201

Програмска активност 0002 – ПА 0002

1201-0002

Подстицај културном и уметничком
стваралаштву
Пројекат 1201-1002 – Грочанске свечаности

1201-1002

Услуге културе

820
37

424

Културне манифестације

38

481

Дотације организацијама и удружењима
Извори финансирања за пројекат 1201-1002
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 820

01

Приходи из буџета
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Извори финансирања за ПА програма 13
01

Приходи из буџета

4.000.000

4.000.000

Укупно за ПА програма 13

4.000.000

4.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

3.000.000

3.000.000

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Укупно за ПА програма 14

3.000.000

3.000.000

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1301

Програмска активност 0001 – ПА 0001

1301-0001

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

810
39

Дотације спортским
организацијама,удружењима и савезима

481

Извори финансирања за ПА 0001
01

Подршка предшколском,школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури

1301-0002

810

Приходи из буџета

40

Дотације општинским организацијама

481

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 810 за
програм 14

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА програма 14

01
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Извори финансирања за раздео 2
01

Приходи из буџета

08

Приходи од донација

13

Средства вишка прихода из претходне године

1.034.097

1.034.097

15

Неутрошена средства донација и трансфера
из претходне године

10.088.00
0

10.088.000

11.722.09
7

257.267.454

Укупно за раздео 2

245.545.357

245.545.357
600.000

245.545.357

600.000

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА
Глава 3.1 – Општинска управа
ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Програмска активност 0001 – ПА 0001
Функционисање локалне самоуправе

0602-001

Опште услуге

130
41

411

Плате, додаци и накнаде запослених

42

412

Социјални доприноси на терет послодавца

43

413

Накнаде у натури

44

414

Социјална давања запосленима

1.000.000

45

415

Накнаде запосленима

4.200.000

4.200.000

46

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

1.000.000

1.000.000

47

421

Стални трошкови

48

422

Трошкови путовања

49

423

Услуге по уговору

101.150.000

101.150.000

18.200.000

18.200.000

600.000

600.000

14.500.000

2.583.815

700.000

3.583.815

15.200.000

60.000
18.000.000

60.000
18.000.000
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50

424

Специјализоване услуге

2.000.000

850.000

2.850.000

51

425

Текуће поправке и одржавање

4.000.000

200.000

4.200.000

52

426

Материјал

8.500.000

500.000

9.000.000

53

482

Порези, обавезне таксе и казне

54

485

54.1
54.2

300.000

300.000

Накнада штете нанете од стране државних
органа

200.000

200.000

511

Изградња зграда и објеката

586.000

586.000

511

Капитално одржавање зграда и објеката

100.000

100.000

2.000.000

2.000.00

2.000.000

2.000.000

176.396.000

176.396.000

Пројекат 0602-1001 – Набавка опреме

0602-1001
55

Машине и опрема

512

Извори финансирања за пројекат 0602-1001
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08
15

3.400.000

3.400.000

Приходи из донација

700.000

700.000

Неутрошена средства трансфера из
претходне године

733.815

733.815

4.833.815

181.229.815

Укупно за ПА 0001

176.396.000

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

176.396.000

176.396.000
3.400.000

3.400.000

700.000

700.000
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15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно за функцију 130

176.396.000

733.815

733.815

4.833.815

181.229.815

Извори финансирања за главу 3.1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08
15

176.396.000
3.400.000

3.400.000

Приходи из донација

700.000

700.000

Неутрошена средства трансфера из
претходне године

733.815

733.815

176.396.000

4.833.815

181.229.815

1.300.000

1.167.900

2.467.900

Укупно за главу 3.1

3.2

176.3 96.000

Глава 3.2 – Месне заједнице
Месне заједнице

0602-0002

Опште јавне услуге

160
56

421

Стални трошкови

57

425

Текуће поправке и одржавање

500.000

500.000

58

426

Материјал

500.000

500.000

2.300.000

2.300.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

13

Средства вишка прихода из претходне године
Укупно за ПА 0002

2.300.000

1.000.000

1.000.000

167.900

167.900

1.167.900

3.467.900

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

2.300.000

2.300.000
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08

Приходи из донација

13

Средства вишка прихода из претходне године
Укупно за функцију 160

2.300.000

1.000.000

1.000.000

167.900

167.900

1.167.900

3.467.900

Извори финансирања за главу 3.2
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

13

Средства вишка прихода из претходне године
Укупно за главу 3.2

3.3

2.300.000

2.300.000

2.300.000
1.000.000

1.000.000

167.900

167.900

1.167.900

3.467.900

Глава 3.3 – Општинско јавно
правобранилаштво
Општинско јавно правобранилаштво

0602-0004

Судови

330
59

422

Трошкови путовања

60

482

Порези, обавезне таксе и казне

61

512

Набавка опреме

50.000

50.000

100.000

100.000

50.000

50.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Приходи из буџета

200.000

200.000

Укупно за главу 3.3

200.000

200.000

Извори финансирања за ПА 0004
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 330

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за главу 3.3

01

Глава 3.4 – Канцеларија за младе

3.4
0602-0007

Канцеларија за младе
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Опште услуге

130
62

421

Стални трошкови

200.000

200.000

63

423

Услуге по уговору

4.400.000

4.400.000

64

426

Материјал

200.000

200.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

4.800.000

183.696.000

183.696.000

Извори финансирања за ПА 0007
01

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Укупно за ПА 0007
Извори финансирања за функцију 130

01

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за главу 3.4

01

Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Укупно за главу 3.4
Извори финансирања за ПА програма 15

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

3.400.000

3.400.000

08

Приходи из донација

1.700.000

1.700.000

13

Средства вишка прихода из претходне године

167.900

167.900

15

Неутрошена средства трансфера из
претходних година

733.815

733.815
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Укупно за ПА програма 15

183.696.000

6.001.715

189.697.715

Глава 3.5 – Комесаријат за избеглице

3.5
0901

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901-0002

Програмска активност 0002 – ПА 0002
Прихватилишта,прихватне станице и друге
врсте смештаја
Социјална помоћ угроженом становништву

070
65

421

Стални трошкови

1.000.000

1.000.000

66

426

Материјал

1.000.000

1.000.000

35.773.80
0

37473.800

Пројекат 0901-1002 – Социјално збрињавање
избеглих и расељених лица

0901-1002
67

Накнаде за социјалну заштиту

472

1.700.000

Извори финансирања за пројекат 0901-1002
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

1.500.000

1.500.000

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године

34.273.80
0

34.273.800

35.773.80
0

37.473.800

Укупно за пројекат 0901-1002

1.700.000

1.700.000

1.700.000

Извори финансирања за ПА 002
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

3.500.000

3.500.000

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године

34.273.80
0

34.273.800

1.700.000

1.700.000
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Укупно за ПА 0002

1.700.000

37.773.80
0

39.473.800

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

3.500.000

3.500.000

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године

34.273.80
0

34.273.800

37.773.80
0

39.473.800

Укупно за функцију 070

1.700.000

1.700.000

1.700.000

Извори финансирања за главу 3.5
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

3.500.000

3.500.000

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године

34.273.80
0

34.273.800

37.773.80
0

39.473.800

Укупно за главу 3.5

1.700.000

1.700.000

1.700.000

Глава 3.6 – Дирекција за изградњу Гроцка

3.6

ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101

Програмска активност 0001 – ПА 0001

1101-0001

Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Развој заједнице

620
68

411

Плате, додаци и накнаде запослених

69

412

Социјални доприноси на терет послодавца

70

414

Социјална давања запослених

15.800.000

15.800.000

2.850.000

2.850.000

100.000

548.422

648.422
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71

415

Накнаде трошкова запослених

500.000

500.000

72

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

250.000

250.000

73

421

Стални трошкови

2.465.000

2.465.000

74

422

Трошкови путовања

20.000

20.000

423

Услуге по уговору

4.000.000

4.000.000

76

424

Специјализоване услуге

200.000

200.000

77

425

Текуће поправке и одржавање

200.000

200.000

78

426

Материјал

1.000.000

1.000.000

79

465

Остале донације, дотације и трансфери
Републици

2.000.000

2.000.000

80

481

Дотације невладиним организацијама

81

482

Порези, обавезне таксе , казне и пенали

2.000.000

2.000.000

82

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

200.000

200.000

83

512

Машине и опрема

84

515

Нематеријална имовина

75

20.000

20.000

200.000

200.000

100.000

100.000

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне

31.905.000

31.905.000
500.000

500.000

31.905.000

48.422

31.953.422

31.905.000

548.422

32.453.422

године
Укупно за ПА 0001
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Програмска активност 0002 –ПА 0002

1101-0002

Уређивање грађевинског земљишта
Пројекат 1101-1001 – Адаптација Дома
здравља у Бегаљици

1101-1001

Развој заједнице

620
85

Текуће поправке и одржавање

425

Извори финансирања за пројекат 1101-1001
01

Приходи из буџета
Пројекат 1101-1002 –Одржавање пословних
зграда и просторија

1101-1002

Развој заједнице

620
86

Текуће поправке и одржавање

425

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1002
01

Приходи из буџета
Пројекат 1101-003 – Одржавање основних
школа

1101-1003

Развој заједнице

620
87

Текуће поправке и одржавање

425

Извори финансирања за пројекат 1101-1003
01

Приходи из буџета
Пројекат 1101-1004 – Одржавање топловода

1101-1004

Развој заједнице

620
88

425

Текуће поправке и одржавање
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Извори финансирања за пројекат 1101-1004
01

Приходи из буџета
Пројекат 1101-1005 – Одржавање канала

1101-1005

Развој заједнице

620
89

Текуће одржавање канала

425

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1005
01

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Пројекат 1101-1006 – Реконструкција бунара у
Врчину

1101-1006

Развој заједнице

620
90

Изградња зграда и објеката

511

Извори финансирања за пројекат 1101-1006
01

Приходи из буџета

08

Приходи од донација
Укупно за пројекат 1101-1006
Пројекат 1101-1007 – Израда инвестиционотехничке и планске документације

1101-1007

Развој заједнице

620
91

Пројектно планирање

511

1.000.000

500.000

1.500.000

Извори финансирања за пројекат 1101-0007

1101-1008

01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

1.000.000

1.000.000
500.000

500.000

Пројекат 1101-1008 – Капитално одржавање
зграда и пословног простора
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Развој заједнице

620
92

Капитално одржавање зграда и пословног
простора

511

500.000

500.000

1.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-1008
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација

500.000

500.000
500.000

500.000

Пројекат 1101-1009 – Реконструкција
канализационе мреже

1101-1009

Развој заједнице

620
93

Изградња зграда и објеката

511

Извори финансирања за пројекат 1101-1009
01

Приходи из буџета
Укупноза пројекат 1101-1009
Пројекат 1101-1010 – Откуп земљишта

1001-1010

Развој заједнице

620
94

Откуп земљишта

541

Извори финансирања за пројекат 1101-1010
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА 0002

01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација
Укупно за ПА 0002

7.500.000
7.500.000

7.500.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

8.500.500

Извори финансирања за функцију 620 за ПА
програма 1
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01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

15

Нетрошена средства трансфера из претходне
године
Укупно за функцију 620 за ПА програма 1

39.405.000

39.405.000

39.405.000
500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

48.422

48.422

1.548.422

40.953.422

Извори финансирања за ПА програма 1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

15

Неутрошена средства из претходне године
Укупно за ПА програма 1

39.405.000

39.405.000

39.405.000
500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

48.422

48.422

1.548.422

40.953.422

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601

Програмска активност 0002 – ПА 0002

0601-0002

Управљање отпадним водама
Развој заједнице

620
95

Специјализоване услуге

424

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0007 – ПА 0007

0601-0007

Урећивање, одржавање и коришћење пијаца

620

Развој заједнице
96

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за ПА 0007
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01

Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

26.835.000

26.835.000

Програмска активност 0008 – ПА 0008

0601-0008

Јавна хигијена
Развој заједнице

620
97

Специјализоване услуге

424

Извори финансирања за ПА 0008
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0010 – ПА 0010

0601-0010

Јавна расвета
Развој заједнице

620
98

421

Стални трошкови

99

425

Текуће поправке и одржавање

100

426

Материјал

1.500.00

1.500.000

2.000.000

2.000.000

30.335.000

30.335.000

38.335.000

38.335.000

Приходи из буџета

38.835.000

38.835.000

Укупно за ПА програма 2

38.835.000

38.835.000

Извори финансирања за ПА 0010
01

Приходи из буџета
Укупни извори финансирања за функцију 620
за ПА програма 2

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620 за ПА програма 2
Извори финансирања за ПА програма 2

01

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701-0001

Програмска активност – Управљање
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саобраћакном инфраструктуром- локални и
некатегорисани путеви – ПА 0001
Развој заједнице

620
101

Одржавање локалних и некатегорисаних
путева

425

9.500.000

2.000.000

11.500.000

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

08

Приходим из донација
Укупно за ПА 0001

620

9.500.000
9.500.000

9.500.000
2.000.000

2.000.000

2.000.000

11.500.000

Програмска активност – Одржавање путева у
зимском периоду – ПА 0002

0701-0002
102

425

Текуће поправке и одржавање

5.000.000

5.000.000

103

426

Материјал

1.000.000

1.000.000

Приходи из буџета

6.000.000

6.000.000

Укупно за ПА 0002

6.000.000

6.000.000

Приходи из буџета

15.500.000

15.500.000

Укупно за функцију 620 за ПА програма 7

15.500.000

15.500.000

15.500.000

15.500.000

Извори финансирања за ПА 0002
01

Извори финансирања за функцију 620 за ПА
програма 7
01

Извори финансирања за ПА програма 7
01

Приходи из буџета

08

Приходи из донација
Укупно за ПА програма 7

15.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

17.500.000
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Извори финансирања за главу 3.6
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

08

Приходи из донација

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године
Укупно за главу 3.6

93.240.000

93.240.000

93.240.000
500.000

500.000

3.000.000

3.000.000

48.422

48.422

3.548.422

96.788.422

Глава 3.7 – Културни центар Гроцка

3.7

ПРОГРАМ 13 –РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001 –ПА 0001
Функционисање локалих установа културе
Услуге културе

820
104

411

Плате, додаци и накнаде запослених

105

412

106

2.009.215

2.009.215

Социјални допринос на терет послодавца

343.417

343.417

413

Накнаде у натури

250.000

250.000

107

421

Стални трошкови

700.000

700.000

108

423

Услуге по уговору

2.040.000

2.040.000

109

424

Специјализоване услуге

1.000.884

1.000.884

110

426

Материјал

143.000

143.000

111

465

Остале текуће донације, дотације и
трансфери Републици

280.000

280.000

112

512

Машине и опрема

50.000

50.000

Извори финансирања за ПА 0001
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01

Приходи из буџет

6.816.516

6.816.516

6.816.516

6.816.516

6.816.516

6.816.516

285.452.516

285.452.516

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за главу 3.7

01

Приходи из буџета
Укупно за главу 3.7
Извори финансирања за Раздео 3

01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

7.400.000

7.400.000

08

Приходи из донација

4.700.000

4.700.000

13

Средства вишка прихода из претходне године

167.900

167.900

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године

35.056.037

35.056.037

285.452.516 47.323.937

332.776.453

539.367.873

539.367.873

Укупно за Раздео 3
Укупни извори финансирања буџета
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

7.400.000

7.400.000

08

Приходи из донација

5.300.000

5.300.000

13

Средства вишка прихода из претходне године

1.201.997

1.201.997

15

Неутрошена средства трансфера из
претходне године

45.144.037

45.144.037

539.367.873 59.046.034

598.413.907

Укупна средства
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Члан 9.
Јавна комунална предузећа чији је оснивач општина Гроцка, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће године део од
најмање
50% добити остварене по завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет Општине.
Изузетно, обавезе по основу уплате добити нема јавно предузеће, које уз сагласност Општинског већа, донесе одлуку да из
добити повећа капитал, односно средства употреби за финансирање инвестиција.

Члан 10.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом Одлуком.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објсвљивања у „Сл. листу града Београда“.
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СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Број :_________ од 03. јула 2015.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Спасоје Живановић с.р

За тачност оверава:
Секретар Скупштине градске општине Гроцка:
Татјана Вученовић,дипл.правник
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12. Подаци о јавним набавкама
12.1. Извештај о спроведеним јавним набавкама у 2014. години ГО Гроцка
Ред.
бр.

Позиц. у
плану ЈН

Процењ.
Вредност
ЈН

Економ.
класиф.

Предмет
набавке

Вр.угов.без
ПДВ-а

426411/130
426111/130
426411/130

Перио
д
спров
ођ.
02-03
04-06
07-12

1
2
3

1.1.1
1.1.1
1.1.1

750.000
500.000
1.072.000-

4

1.1.2

5

Бензин
Бензин
Бензин

701.997

426111/130

04-06

1.1.2

432.000

426111/130

07-12

6
7

1.1.3
1.1.5

604.000
328.000

426822/130
426919/130

07-12
07-12

8
9

121.000
560.000
275.000
950.000
400.000
1.697.000
1.462.000
2.500.000

426812/130
421211-410
421211-160
421211-410
421211-160
421211-410
421211-160
423911/410

07-12
02-03

12

1.1.6
1.2.3
1.2.7
1.2.3
1.2.7
1.2.3
1.2.7
1.2.5

13

1.2.5

2.500.000

423911/410

04-06

14

1.1.10

9.170.000

472931/070

2014/
15

Канцел.
Матер.
Канцел.
Матер.
Кафа,пиће
Потрош.
Матер.
Сред.хигијене
Елек.
енергија
Елек.
енергија
Елек.
енергија
Чишћење,
курири, порт.
Чишћење,кури
ри, порт.
Грађев. матер.
избеглице

475.660,80
475.039,20
1.060.875,5
0
180.325,50

10
11

04-06
07-12
02-03

Вр.у
гов.
са
ПДВ-ом
570.784,00
570.044,00
1.273.080,00

Врста
набавке

Број
ЈН

Врста
поступка

добро
добро
добро

01/2014
05/2014
12/2014

6
6
6

216.042,60

добро

07/2014

6

377.723,00

453.267,60

добро

14/2014

6

590.544,00
279.920,00

708.652,80
335.904,00

добро
добро

09/2014
16/2014

6
6

118.507,53
481.339,80

142.209,04
577.607,76

добро
услуге

13/2014
03/2014

6
6

724.492,80

869.391,36

услуге

04/2014

6

1.544.708,4
0
2.498.333,3
4
2.498.000,0
0
8.211.711,0
0

1.854.127,20

услуге

10/2014

1

2.998.000,00

услуге

02/2014

6

2.997.600,00

услуг

08/2014

1

9.854.053,20

добра

17/2014

1

Набавке су се спроводиле ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходним годинама,рачунајући пораст цена на тржишту.
Измена бр.1:усвојена 03.02.2014године на основу плана јавних набавки од 28.01.2014године
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Измена бр.2:полугодишњи план јануар-јун од 10.04.2014године.Образложење измене по Одлуци о привременом финансирању бр.401-97/31.03.2014године
Измена бр.3:годишњи план јануар-децембар од 08.07.2014године.Образложење измене:финансијски план јануар-децембар 2014године

НАБАВКЕ СЕ НЕ СПРОВОДЕ ПО ОСНОВУ ЧЛ.39.СТАВ 2.ЗЈН

1

2.2.22
2.2.23

100.000
200.000

421511/410
421521/410

2

1.2.2

470.000

424000/110

3

2.

300.000

512-130

2014/
15
2014/
15
2014

Осиг.им
Осиг.
лица
Услуге
стрелаца
Противгр
адне
ракете

100.324,38
234.840,00
470.000,00

564.000,00

217.500,00

217500,00

Усл. осигурања
/

/

Услуге стрелаца

/

/

добро

/

/

Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходним годинама,рачунајући пораст цена на тржишту.
Набавка се не спроводи на основу чл.39.став2.ЗЈН
Образложење основаности:Процењена вредност је нижа од 400.000,00динара
Гроцка,23.06.2015год.

Одсек за јавне набавке
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12.2. Извештај о спроведеним јавним набавкама у 2015. години ГО Гроцка
Ре
д.б
р.
1

2

3
4
5

6

Позиц. Процењ.
у плану Вреднос
ЈН
т
ЈН
1.1.1
1.625.00
0
1.1.2
2.490.00
0
1.1.3
726.000
1.1.4
725.000
1.2.3
12.500.0
00

Економ.
класиф.

Пери
од
спров
ођ.
02-12

Предмет
набавке

Вр.угов.без
ПДВ-а

Канц.матер
ијал

426411/1
30

02-12

426911/1
30
426822/1
30
423911/4
10

03-12

1.2.5

422411

02-12

421414

424911/4
51

426111/1
30

Врста
набавке

Број
ЈН

Врста
поступка

1.145.048,00

Вр.у
гов.
са
ПДВ-ом
1.373.933,60

добро

01/2015

6

Бензин

2.219.040,00

2.662.900,00

добро

03/2015

6

Потрош.
Матер
Кафа, пиће

712.790,00

855.348,00

добро

08/2015

6

698.682,40

833.109,08

добро

05/2015

6

Чишћење,ку
рири,
портири
Превоз
ученика

36.000.000,00

43.200.000,00

услуге

07/2015

1

15.444.000,00

18.532.800,00

услуге

02/2015

1

02-12

.Мобилни
телефони.

2.200.000,00

2.640.000,00

услуге

06/2015

6

04-06

Едукација у
саобраћ.

1.000.000,00

1.000.000,00

услуге

09/2015

6

02-12
02-12

15.920.0
00
7

1.2.7
2.200.00
0

8

1.2.10
833.000

Набавке су се спроводиле ради обављања редовних активности прописаних законом.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходним годинама,рачунајући пораст цена на тржишту.
Измена бр.1:усвојена 24.02.2015године на основу плана јавних набавки од 30.01.2015године
Измена бр.2:усвојена 09 .04.2014године.План јавних набавки за 2015годину од 30.01.2015године Образложење измене:
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Финансирање унапређења саобраћаја .
НАБАВКЕ СЕ НЕ СПРОВОДЕ ПО ОСНОВУ ЧЛ.39.СТАВ 2.ЗЈН
Ре
д.б
р.

Економ
.
класиф
.
425229
/130

Период Предмет
спрово набавке
ђ.

1

Позиц. Процењ.
у плану Вреднос
ЈН
т
ЈН
1.1.7
400.000

2

1.1.5

400.000

426919

04-12

3

1.1.5

400.000

426919

04-12

4

1.1.7

180.000

425229

06-12

5

2.1.6

333.334

06-12

6

2.1.11

400.000

400.00
0
480.00
0

04-12

06

Сервисирање
фотокопир
апарата
Израда,уградња
дрвених врата
Израда и
постављање
теретане у
парку
Сервисирање
климе
Сред,за
хигијену
Услуге
стрелаца

Вр.угов.без
ПДВ-а

Врста
набавке

Број
ЈН

Врста
поступка

400.000,00

Вр.у
гов.
са
ПДВ-ом
480.000,00

услуге

/

/

400.000,00

480.000,00

услуге

/

/

400.000,00

480.000,00

услуге

/

/

180.000,00

216.000,00

услуге

/

/

333.334,00

400.000,00

добро

/

/

400.000,00

480.000,00

услуге

/

/

Набавке се не спроводе на основу чл.39.став2.ЗЈНПроцењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у предходним
годинама,рачунајући пораст цена на тржишту.
Образложење основаности:процењена вредност је нижа од 400.000,00динара.
Одсек за јавне набавке
Гроцка,23.06.2015год.
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13. Подаци о државној помоћи
Није у надлежности Управе. Односи се на финансирање пројеката удружења
грађана, невладиних организација и др.

14. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим
примањима
Изабрана лица
Функција
председник општине
заменик председника општине
председник Скупштине
заменик председникаСкупштине
члан Већа

Нето плата без мин. рада /у дин./
101.948,80
100.492,39
101.948,80
100.492,39
91.851,02

Постављена лица
Функција
начелник Управе
секретар Скупштине
заменик начелника Управе
заменик секретара Скупштине
општински правобранилац
заменик општинског
правобраниоца
помоћник председника

Нето плата без мин. рада /у дин./
95.491,52
85.858,79
79.360,35
85.858,79

Запослени
Висока
начелници одељења
шефови служби
шеф кабинета
шеф одсека
самостални стручни сарадник
виши стручни сарадник
стручни сарадник

Виша

Нето плата без мин. рада /у дин./
66.696,38
95.000,00
60.999,73
50.517,89
47.601,21
45.413,69

Нето плата без мин. рада /у дин./
285

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Јул 2015.

виши сарадник
сарадник

41.061,45
38.873,94

Средња
виши референт
ВКВ радник
референт

Нето плата без мин. рада /у дин./
37.164,94
35.228,08

НАПОМЕНА: Плате наведене у приказаним табелама односе се на период до
30.06.2015.године.

15. Подаци о средствима рада
ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У
УПОТРЕБИ
Основна средства у употреби на дан 31.12.2014.године :
у динарима
ВРСТА ОСНОВНОГ
СРЕДСТВА

Комад
а

УКУПНА
ВРЕДНОСТ

Стамбене зграде - станови
Пословне зграде и други објекти управна зграда
Водовод
Спортски и рекреациони објекти
Опрема за копнени саобраћај
Канцеларијска опрема
Рачунарска опрема
Комуникациона опрема
Електронска и фотографска опрема
Опрема за домаћинство и угоститељство
Мерни и контролни инструменти
Опрема за културу
Опрема за јавну безбедност
Моторна опрема
Непокретна опрема
Немоторизовани алати
Пољопривредно земљиште
Грађевинско земљиште
Компјутерски софтвер
Уметничка дела
Лиценце

///

///

38
///
3
10
1.880
351
154
39
235
6
///
25
2
///
///
///
9
1
201
///

230.433.629,00
///
450.000,00
1.430.547,26
5.084.413,27
1.950.714,88
1.341.875,14
1.014.551,94
1.062.983,15
24.974,97
///
113.365,08
58.469,00
///
///
///
64.692.600,00
818.912,98
4.327.000,00
///

Укупно

2.954

312.804.036,67
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16.Чување носача информација
Информације (подаци) који су примљени и настали у раду Општинске управе
Гроцка, 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 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 електронском облику 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.
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.
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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.

17.Врсте информација о раду
Градска општина поседује следеће врсте информација:
 акте, одлуке и записнике са седница Скупштине, Већа и радних тела; 
 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; 
 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; 
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18. 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).
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.

19. 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;

19.1. Поступак
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја које
се односе или су настале у вези са радом градске општине Гроцка и које се налазе у
неком документу који је у поседу градске општине, тражилац информације може
поднети на неки од следећих начина:
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У писаној форми на поштанску адресу: ГРОЦКА, Булевар ослобођења 39, за
овлашћено лице за слободан приступ информацијама, Сањи Живановић, или
предајом на на шалтеру број 1. 


Електронском поштом, на адресу sanja.zivanovic@grocka.org.rs 


Усмено, на записник пред овлашћеним лицем органа власти за приступ
информацијама од јавног значаја (канцеларија бр. 3) 



Факсом, на број. 8501-913 

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 ГРОЦКА
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. 

19.2 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
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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.

19.3 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/53uredba-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 
 Претварањеједне стране документа из физичког у електронски облик 30
динара 
 Упућивање копије документа Трошкови се обрачунавају према редовним
износима у ЈП ПТТ Србије.

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се
налазе информације од 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 према овом 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.
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):
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 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 


19.3. Жалба
Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности
Рок: 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
Образац захтева поднетих за приступ информацијама од јавног значаја
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА,
Гроцка, Булевар ослобођења 39
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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 ______ 2015. 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.
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ИЗДАВАЧ:
Градска општина
ГРОЦКА
ПУБЛИКОВАНО:
Децембар 2005. године
Последња измена:
Јули 2015. године
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