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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОР
Градска општина Сопот је део територије града Београда, која на свом подручју
врши послове који су јој Статутом града Београда одређени.
Органи градске општине су:
- Скупштина градске општине
- Председник градске општине
- Веће градске општине
- Управа градске општине
Седиште градске општине Сопот је у Сопоту ул. Космајски трг број 5. Матични број
градске општине је 07048459. Порески идентификациони број ПИБ је 102659526.
КОНТАКТ
Интернет: Интернет презентација градске ошштине Сопот пружа информације о
раду општине, а даје могућност комуникације путем e-mail порука.
Адреса сајта: www.sopot.org.rs E-mail: informisanje@sopot.org.rs
Телефон
- Централа: +381 (0)11 8251-211
- Факс: +381 (0)11 8251-136
Информатор градске општине Сопот се објављује сагласно одредбама члана 39.
Закона о слободном приступу информација од јавног значаја (“Службени гласник РС” бр.
120/04, 54/07, 104/2009 и 36/10) и Упуству за објављивање Информатора о раду државног
органа (“Службени гласник РС” бр. 68/10).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин
остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и
информацијама које поседује градска општина Сопот у оквиру делокруга рада.
За тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду Градске општине
Сопот, правилну израду и објављивање, као и редовно ажурирање, одговоран је начелник
Управе градске општине Сопот Снежана Стојановић-Кандић.
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са
израдом и објављивањем Информатора су руководиоци одељења и служби.
О објављивању, ажурности Информатора и објављивању на web сајту стара се Никола
Мијатовић, администратор система, програмер-координатор.
За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања
грађана задужен је самостални стручни сарадник за информисање Марија Цветковић.
Информатор се објављује у електронској верзији на интернет презентацији Градске
општине Сопот.
Увид у информатор може се остварити и копија добити у просторијама Управе
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градске општине Сопот, у канцеларији број 40, први спрат.
Електронска копија Информатора о раду може се преузети на званичном сајту
Градске општине Сопот www.sopot.org.rs
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у
градској општини је Славица Стојановић.
Информатор је објављен 04.12.2013. године. Датум последње измене информатора
је 19.07.2021. године.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Градска општина
Сопот

Скупштина Градске
општине Сопот

33 одборника

Општинско правобранилаштво
Градске општине Сопот

Председник

Општинско веће

Председник Градске
општине Сопот

Заменик председника
градске општине Сопот

5 чланова већа

Управа Градске
општине Сопот

Одељење за привреду и
друштвене делатности
Одељење за имовинскоправне,урбанистичко-грађевинске
и комунално- стамбене послове

Одељење за инспекцијске
послове
Одсек за општу управу и
заједничке послове
Служба за скупштинске послове

Служба правне помоћи

Статутом градске општине Сопот уређује се положај, права и дужности градске
општине Сопот, начин, услови и облици њиховог остваривања, симболи и празник градске
општине Сопот, број одборника Скупштине градске општине, организација и рад органа и
служби, начин учешћа грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности
градске општине, оснивање и рад Месне заједнице и других облика месне самоуправе као
и друга питања од значаја за градску општину.
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Послови градске општине
Градска општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са
законом и Статутом града врши следеће послове:
- доноси статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине;
- доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима
града;
- доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
- оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном
мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом града, овим статутом и актима градске
општине;
- даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси град;
- доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или
реконструкцију објеката до 5000 м2 бруто развијене грађевинске површине и
претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у
поступцима легализације објеката на територији града; врши послове инспекцијског
надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска општина;
- доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар), по
претходно прибављеној сагласности организационих јединица градске управе
надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у
складу са прописом града;
- одлучује о постављању и укљањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други
покретни мобилијар), балон хала спортске намене, у складу са прописом града;
спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије
у стамбеним зградама;
- обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности на свом
подручју, осим јавног линијског превоза путника и издаје одобрења за која је овим
прописима утврђена надлежност градске општине; врши инспекцијски надзор у
комуналој области, у складу са посебном одлуком Скупштине града;
- стара се о одржавању комуналног реда у градској општини, спроводи прописе
којима се уређује комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена
надлежност градске општине; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са
посебном одлуком Скупштине града;
- издаје грађевнску 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 грађевнску дозволу у складу са
Статутом града Београда, потврђује пројекте парцелације и препарцелације за подручје
градске општине;
- обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину
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закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног
простора, у складу са законом и другим актима града;
- стара се о изградњи, одржавању и коришћењу сеоских, пољских и других
некатегорисаних путева;
- одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места и о
подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом
подручју, у складу са прописима града;
- прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на
свом подручју, доноси и спроводи аксионе и санационе планове од значаја за заштиту
животне средине на свом подручју, у складу са актима града и стара се и обезбеђује
услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим
својствима;
- прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних
школа; прати упис у први разред основне школе и редовно похађање наставе у основним
школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, чије дете
није благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски програм у
складу са законом; у сарадњи са образовно- васпитном установом утврђује мере и
активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања
образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са
законом организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика
основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз смештај и исхрану
деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од
школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
- подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом
подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску
општину и у циљу задовољавања потреба грађана може оснивати установе културе;
доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом
разовја спорта на нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на
свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима
се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине; може
оснивати установе у области спорта;
- спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе
града; утврђује акциони план политике за младе на подручје градске општине који је
усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе града; може основати
савет за младе на нивоу градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма
установа и удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске
општине; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на
свом подручју;
- стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју
и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
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- одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на
мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом;
спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом
подручју утврђене актима града;
предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених
зграда и води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених
зграда; предлаже мере за уређење телених површина и дечјих игралишта;
- учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и
животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових
последица, учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и задатака
цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације на свом подручју, у складу са
законом и актима града;
управања стварима у јавној својини града на којима има право коришћења у складу
са законом;
- организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
- обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
- образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује
њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу
са Статутом града и Статутом градске општине;
- уређује организацију и рад мировних већа;
- помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима
са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са
осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са
инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група;
- може да установи заштитника грађана за градску општину;
- стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад
грађана на свом подручју;
- прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
- уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине;
- извршава прописе и опште акте града и градске општине;
- обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са
законом, Статутом града, другим прописима града и Статутом градске општине.
Градска општина може на основу акта градоначелника, у име и за рачун
града, спорводити поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда
за давање у закуп, односно отуђење, грађевинског земљишта у својини града ради
изградње објеката, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини града непосредном погодбом ради легализације објекта,
у складу са законом и актима града.
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Скупштина градске општине
Скупштина градске општине је највиши орган градске општине.
Организација и рад Скупштина градске општине Сопот уређени су
Пословником Скупштине градске општине (“Службени лист града Београда“, број 49/08
и 144/19).
Скупштину градске општине Сопот чини 33 одборника.
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.
Савети Скупштине су:
- Савет за буџет и финансије;
- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
Комисије Скупштине су:
- Административно- мандатна комисија
- Комисија за нормативна акта и организацију
- Комисија за представке и предлоге.
Председник градске општине
Председник градске општине је извршни орган градске општине.
Председник градске општине представља и заступа општину и врши друге
послове утврђене законом, Статутом града, Статутом градске општине и другим актима
општине.
Председник градске општине има заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Веће градске општине
Веће градске општине је извршни орган градске општине.
Веће градске општине чине председник градске општине, заменик
председника градске општине и 5 чланова које бира Скупштина градске општине.
Председник градске општине је председник Већа градске општине. Заменик
председника градске општине је члан Већа по функцији.
Управа градске општине
За вршење управних послова у оквиру права и дужности градске општине и
одређених стручних послова за потребе Скупштине градске општине, председника
градске општине и Већа градске општине, образује се Управа градске општине.
Управа градске општине се образује као јединствен орган.
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У Управи градске општине образују се организационе јединице за вршење
сродних управних, стручних и других послова и то одељења, одсеци и службе:
- Одељење за привреду и друштвене делатности
- Одељење за имовинско-правне, урбанистичко-грађевинске и комуналностамбене послове
- Одељење за инспекцијске послове,
- Одсек за општу управу и заједничке послове,
- Служба за скупштинске послове и
- Служба правне помоћи
У Одељењу за привреду и друштвене делатности налази се : Одсек за
привреду, пољопривреду, туризам и заштиту животне средине, Одсек за финансије
и Служба за друштвене делатности.
У Одељењу за имовинско-правне, урбанистичко-грађевинске и комуналностамбене послове налази се Одсек за имовинско-правне послове и Одсек за
урбанистичко- грађевинске и комунално-стамбене послове.
У Одељењу за привреду и друштвене делатности, обављају се следећи послови:
из области приватног предузетништва и мале привреде, пољопривреде и заштите
животне средине, праћење стања и предузиамње мера за заштиту и унапређење
животне средине,
спровођење мера заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта, старање о развој туризма, угоститељства, занатства и
трговине, планирање, припрема и извршење буџета градске општине, евидентирање
свих трансакција и других догађаја који исказују промене стања на имовини,
потраживањима, обавезама, изворима финансирања, расходима и издацима,
приходима и примањима и утврђивање резултата пословања, послови борачкоинвалидске заштите, послови везани за статус избеглица и интерно расељених лица,
послови из области друштвене делатности који нису у надлежности града- праћење
стања у области школства (упис у први разред и др.), у области културно уметничког
стваралаштва и аматеризма, у области физичке културе и спорта, омладинских
организација и др.
У одељењу за имовинско-правне, урбанистичко-грађевинске и комунално
стамбене послове обављају се следећи послови: заштита, очување и евиденција
имовине градске општине, увећање и располагање истом, уређење и обезбеђење
коришћења пословног простора којим управља, спроводи поступак исељења
бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама,
издаје употребне дозволе за објекте за које издаје одобрење за изградњу, издаје
потврде о почетку извођења радова за објекте за које издаје одобрење за изградњу,
издаје уверење о статусу наведених објеката, издаје грађевинску дозволу за
изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске и комуналне
инфраструктуре на свом подручју, информације о локацији и локацијску дозволу за
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објекте за које издаје грађевинку дозволу у складу са Статутом града Београда.
У одсеку за инспекцијске послове обављају се послови комуналне инспекције.
У одсеку за општу управу и заједничке послове обављају се послови који се
односе на организацију рада месних канцеларија и месних заједница, вођење
персоналне евиденције и други стручни послови у вези са радним односима,
организација рада писарнице, коришћење техничких и других средстава опреме,
послови везани за коришћење, одржавање зграде и службених просторија, превоз
моторним возилима, дактилографски послови и други помоћни послови којима се
доприноси ефикаснијем раду служби.
Служба за скупштинске послове обавља послове везане за сазивање,
одржавање седница Скупштине и Већа градске општине као и друге послове који се
односе на доношење аката и остале послове везане за рад наведених органа. У
оквиру ове службе обављају се и послови информисања.
Служба правне помоћи врши послове пружања правне помоћи грађанима, а
ближа организација ове службе уређена је посебном одлуком.
Управом градске општине руководи начелник.
За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има
завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање
пет година радног искуства у струци.
Начелника Управе градске општине поставља Веће градске општине, на
основу јавног огласа, на пет година.
У случају одсуства или спречености начелника да обавља своју дужност,
послове из надлежности начелника обављаће секретар Скупштине или друго лице
које одреди Веће градске општине, а које испуњава законом прописане услове.
Руководиоце организационих јединица у Управи градске општине распоређује
начелник.
Радом одељења руководи руководилац одељења, радом одсека- шеф одсека, а
радом службе- шеф службе.
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ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Опште информације о Градској општини Сопот
Организациона структура Скупштине општине
Скупштина градске општине је највиши орган градске општине који врши у
градској општини поверене основне функције локалне власти, утврђене законом,
Статутом Града, другим општим актима Града и Статутом градске општине.
Скупштина градске општине у складу са законом и Статутом Града:
- доноси статут градске општине и пословник Скупштине градске општине; 1а. доноси
стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
- доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
- доноси одлуке и друге опште акте и даје аутентична тумачења тих одлука и
општих аката;
- доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини у складу са актима града;
- даје мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси град, а за
територију градске општине;
- оснива јавна предузећа и јавне службе и врши надзор над њиховим радом и
учествује у оснивању предузећа од интереса за градску општину;
- доноси одлуку о називима улица, тргова, засеока и других делова насељених места
и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела у складу са
прописима града;
- доноси одлуку о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских,
пољских и других некатегорисаних путева;
- доноси одлуку о задуживању и закључивању уговора о кредиту, у складу са
законом, по претходно прибављеној сагласности Скупштине града;
- расписује општински референдум, одлучује о предлозима садржаним у
грађанској иницијативи, о предлозима зборова грађана и утврђује предлог одлуке о
самодоприносу;
- оснива Управу градске општине, службе и друге организације од интереса за
градску општину;
- бира и разрешава председника Скупштине градске општине и његовог заменика;
- поставља и разрешава секретара Скупштине градске општине;
- бира и разрешава председника градске општине, његовог заменика и чланове
Већа градске општине;
- бира и разрешава чланове радних тела Скупштине градске општине;
- бира и разрешава јавног правобраниоца градске општине и његовог заменика;
- именује и разрешава надзорне одборе јавних предузећа, установа и других
организација и служби чији је оснивач, именује и разрешава директоре предузећа и других
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организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга
права у складу са законом, осим оних која су по одредбама Статута града и Статута
градске општине у надлежности другог органа;
- доноси одлуку о организацији и раду мировних већа;
- доноси одлуку о заштитнику грађана за градску општину;
- бира и разрешава заштитника градске општине;
- доноси одлуку о удруживању и сарадњи са другим градским општинама у
земљи и иностранству;
- одлучује о додељивању градских општинских јавних признања;
- даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја градске општине;
- одлучује о приступању чланству организација градских општина у земљи и
иностранству;
- подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или
промене територије градске општине;
- разматра извештај о раду и даје сагласностт на програм рада корисника
буџета;
- информише јавност о свом раду;
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, Статутом градске
општине и другим прописима града и градске општине.
Скупштину градске општине чине одборници које бирају грађани на непосредним
изборима, тајним гласањем, на четири године, сходном применом закона којим се уређују
локални избори. Скупштина градске општине има 33 одборника.
Мандат одборника траје четири године, односно до истека мандата одборника тог
сазива Скупштине градске општине. Одборнику мандата почиње да тече даном
потврђивања а престаје под условима и на начин утврђен законом.
Седницу Скупштине градске општине сазива председник Скупштине, по потреби, а
најмање једном у три месеца.
Седнице Скупштине градске општине су јавне. Скупштина градске општине има
председника.
Председник Скупштине градске општине организује рад Скупштине градске
општине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред, остварује
сарадњу са председником градске општине и Већем градске општине, стара се о
остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина градске општине доноси и
обавља друге послове утврђене Статутом градске општине и Пословником.
Председник Скупштине градске општине има заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Скупштина градске општине има секретара који се стара о обављању стручних
послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине градске општине и њених
радних тела, као и Већа градске општине и руководи административним пословима
везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине градске општине је одговоран за законитост рада Скупштине
градске општине и Већа градске општине.
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Секретар Скупштине градске општине се поставља на четири године, на
предлог председника Скупштине градске општине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине градске општине може бити постављено лице са
завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године.
Скупштина градске општине може, на образложен предлог председника
Скупштине градске општине, разрешити секретара и пре истека мандата.
У случају одсутности или спречености секретара да обавља своју дужност, послове
из надлежности секретара Скупштине обавља начелник Управе градске општине.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине градске општине и друга
питања везана за рад Скупштине градске општине и радних тела Скупштине градске
општине уређују се њеним Пословником.
Извршни органи градске општине су председник градске општине и Веће градске
општине.
Председник градске општине:
- представља и заступа градску општину;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката градске
општине;
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина градске општине;
- наредбодавац је за извршење буџета;
- усмерава и усклађује рад Управе градске општине;
- доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, прописом
града, статутом или одлуком Скупштине градске општине;
- у име градске општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и
друге јавне службе чији је оснивач градска општина;
- поставља и разрешава помоћнике председника градске општине;
- организује рад Већа градске општине и даје конкретна задужења члановима Већа
градске општине одређује чланове на сталном раду у градској општини;
- утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности
градске општине у складу са законом;
даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета градске
- општине којима се уређују број и структура запослених и даје сагласност на број
и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или
делова програма корисника буџета градске општине, у складу са законом;
- информише јавност у свом раду;
- образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних средстава за
потребе органа градске општине;
- даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе градске
општине;
- врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима градске општине .
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Веће градске општине
Веће градске општине чине председник градске општине, заменик председника
градске општине и пет чланова Већа градске општине.
Председник градске општине је председник Већа градске општине.
Заменик председника градске општине је члан Већа градске општине по функцији.
Чланове Већа градске општине бира Скупштина градске општине, на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине.
Веће градске општине:
- предлаже статут градске општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси
Скупштина 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 које доноси Скупштина градске општине;
- решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
градске општине;
- стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
републике, односно града;
- доноси општа акта када је на то овлашћено законом, прописом града или одлуком
Скупштине градске општине;
- покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег
акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
- подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа града онемогућава вршење надлежности градске
општине;
- поставља и разрешава начелника Управе градске општине, као и лице које ће га
замењивати у случају одсутности;
- утврђује предлог концесионог акта и закључује уговор о концесији, у складу са
законом и актима града;
- стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе
којима се уређује комунални ред;
- прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на
свом подручју;
- подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом
подручју;
- доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине;
- спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе града;
утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине;
- спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на
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свом подручју утврђене актима града;
- подстиче активности, сарадњу и пружа помоћ невладиним организацијама,
организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним
организацијама, као и лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима, на свом подручју;
- даје сагласност на финансијски план месних заједница и разматра њихове
извештаје о раду;
- доноси пословник о раду, на предлог председника градске општине;
- обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са
законом, Статутом града и Статутом градске општине.
Председник градске општине представља Веће градске општине, сазива и води
његове седнице.
Веће градске општине може да одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја његових чланова.
Веће градске општине одлучује већином гласова од укупног броја чланова, ако
законом или Статутом градске општине није предвиђена друга већина.
Управа градске општине
За вршење управних послова у оквиру права и дужности градске општине и
одређених стручних послова за потребе Скупштине градске општине, председника
градске општине и Већа градске општине, образује се Управа градске општине.
Надлежност
Управа градске општине:
- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина градске
општине, председник градске општине и Веће градске општине;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине градске општине, председника
градске општине и Већа градске општине;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
градске општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине градске општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено градској пштини;
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина градске општине,
председник градске општине и Веће градске општине;
- доставља председнику, Већу и Скупштини градске општине извештај о свом раду
на извршавању послова из надлежности градске општине и поверених послова, по
потреби, а најмање два пута годишње.
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Руковођење Управом градске општине
Управом градске општине руководи начелник.
За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има
завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци.
Начелника Управе градске општине поставља Веће градске општине, на основу
јавног огласа, на пет година.
Унутрашња организација Управе градске општине
Управа градске општине се образује као јединствени орган градске општине.
За вршење сродних управних, стручних и других послова у Управи градске
општине се образују унутрашње организационе јединице.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица у Управи градске општине
распоређује начелник Управе градске општине.
Помоћници председника градске општине
У Управи градске општине се постављају помоћници председника градске општине
за поједине области.
Актом о организацији Управе градске општине може се предвидети да се у Управи
градске општине постављају помоћници председника градске општине за обављање
послова из области: економског развоја, урбанизма, здравствене заштите, комуналних
делатности, саобраћаја, друштвених делатности, развоја месних заједница, заштите
животне средине и других.
Помоћници председника градске општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте
и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој градске општине у
областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији
Управе градске општине.
Помоћнике председника градске општине поставља и разрешава председник
градске општине.
ПОДАЦИ О ИЗАБРАНИМ И ИМЕНОВАНИМ ЛИЦИМА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Живорад Милосављевић

телефон : 8251-155

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Владан Лукић
телефон:8251-255
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Љиљана Галић
телефон : 8251-155

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Данијела Петровић
телефон : 8251-255

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
- Драгана Чолић
- Миливоје Вилотијевић
- Радољуб Јовановић
- Зорка Денић
- Жарко Марковић

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Живковић
телефон : 8251-155

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Снежана Стојановић- Кандић
телефон : 8251-155
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ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Јавност рада регулисана је Статутом градске општине Сопот и Пословником
Скупштине градске општине Сопот.
За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине.
Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују
седницама
Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.
Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани осим када се седница
држи без присуства јавности. Укупан број грађана који може да присуствује седници
председник Скупштине може ограничити ако је то потребно ради обезбеђивања
несметаног тока седнице.
Скупштина, на образложен предлог председника Скупштине, сталног радног тела,
Већа градске општине и најмање 10 одборника, може одлучити да седница не буде јавна
због разлога безбедности и других разлога утврђених законом који се констатују пре
утврђивања дневног реда. О томе одлучује Скупштина гласањем без расправе.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање
предлози одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони
материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.
Скупштина може да изда службено саопштење за штампу и друга средства јавног
информисања. Текст службеног саопштења саставља Служба за скупштинске послове, а
одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу у Скупштини може да одржи председник Скупштине и
заменик председника Скупштине, а председник радног тела о питањима из надлежности
тог радног тела.
Грађани могу упутити питања :
- преко сајта Градске општине,
- на e-mail адресу: informisanje@sopot.org.rs
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СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне
области из делокруга рада Управе градске општине Сопот, углавном телефонским
позивима и информисањем у просторијама органа, и то:
- услови за постављање покретних привремених објеката
- информације о издатим грађевинским и употребним дозволама
- информације у вези са радом органа Градске општине Сопот
- услови за постављање реклама
- захтеви за асвалтирање путева
- захтеви за постављање јавне расвете и поправку постојеће мреже јавне расвете
- захтеви за поправку рупа на путевима и др.
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ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Скупштина градске општине у складу са законом и Статутом Града :
- доноси статут градске општине и пословник Скупштине градске општине;
- доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
- доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
- доноси одлуке и друге опште акте и даје аутентична тумачења тих одлука
и општих аката;
- доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини у складу са актима
града;
- даје мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси град, а за
територију градске општине;
- оснива јавна предузећа и јавне службе и врши надзор над њиховим радом и
учествује у оснивању предузећа од интереса за градску општину;
- доноси одлуку о називима улица, тргова, засеока и других делова насељених
места и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела у
складу са прописима града;
- доноси одлуку о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских,
пољских и других некатегорисаних путева;
- доноси одлуку о задуживању и закључивању уговора о кредиту, у складу са
законом, по претходно прибављеној сагласности Скупштине града;
- расписује општински референдум, одлучује о предлозима садржаним у
- грађанској иницијативи, о предлозима зборова грађана и утврђује предлог
одлуке о самодоприносу;
- оснива Управу градске општине, службе и друге организације од интереса за
градску општину;
- бира и разрешава председника Скупштине градске општине и његовог
заменика;
поставља и разрешава секретара Скупштине градске општине;
- бира и разрешава председника градске општине, његовог заменика и
чланове Већа градске општине;
- бира и разрешава чланове радних тела Скупштине градске општине;
- бира и разрешава јавног правобраниоца градске општине и његовог заменика;
- именује и разрешава надзорне одборе јавних предузећа, установа и других
организација и служби чији је оснивач, именује и разрешава директоре предузећа и
других организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и
врши друга права у складу са законом, осим оних која су по одредбама Статута града
и овог статута у надлежности другог органа;
- доноси одлуку о организацији и раду мировних већа;
- доноси одлуку о заштитнику грађана за градску општину;
- бира и разрешава заштитника грађана градске општине;
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- доноси одлуку о удруживању и сарадњи са другим градским општинама у
земљи и иностранству;
- одлучује о додељивању градских општинских јавних признања;
- даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја градске општине;
- одлучује о приступању чланству организација градских општина у земљи и
иностранству;
- подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене
територије градске општине;
- разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
- информише јавност о свом раду;
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, Статутом градске
општине и другим прописима града и градске општине.
Председник градске општине:
- представља и заступа градску општину;
- непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката градске
општине;
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина градске
општине;
- наредбодавац је за извршење буџета;
- усмерава и усклађује рад Управе градске општине;
- доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, прописом града,
овим статутом или одлуком Скупштине градске општине;
у име градске општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге
- јавне службе чији је оснивач градска општина;
- поставља и разрешава помоћнике председника градске општине;
- организује рад Већа градске општине и даје конкретна задужења члановима
Већа градске општине одређује чланове на сталном раду у градској општини;
- утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из
надлежности градске општине у складу са законом;
- даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета
градске општине којима се уређују број и структура запослених и даје сагласност на
број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма
или делова програма корисника буџета градске општине, у складу са законом;
- информише јавност у свом раду;
- образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
- одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних
средстава за потребе органа градске општине;
- даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе
градске општине;
- врши и друге послове утврђене Статутом градске општине и другим актима
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градске општине.
Веће градске општине:
- предлаже статут градске општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси
Скупштина 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, Статутом градске општине
и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина градске општине;
- решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
градске општине;
- стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
републике, односно града;
- доноси општа акта када је на то овлашћено законом, прописом града или
одлуком Скупштине градске општине;
- покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог
општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
- подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом
или радњом државног органа или органа града онемогућава вршење надлежности
градске општине;
- поставља и разрешава начелника Управе градске општине, као и лице које ће га
замењивати у случају одсутности;
- утврђује предлог концесионог акта и закључује уговор о концесији, у складу са
законом и актима града;
- стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе
којима се уређује комунални ред;
- прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на
свом подручју;
- подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом
подручју;
- доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине;
- спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе
града;
- утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине;
- спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
на свом подручју утврђене актима града;
- подстиче активности, сарадњу и пружа помоћ невладиним организацијама,
организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним
организацијама, као и лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима, на свом подручју;
21

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

- даје сагласност на финансијски план месних заједница и разматра њихове
извештаје о раду;
- доноси пословник о раду, на предлог председника градске општине;
- обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са
законом, Статутом града и Статутом градске општине.
Управа градске општине:
- припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина градске општине,
председник градске општине и Веће градске општине;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине градске општине, председника
градске општине и Већа градске општине;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
градске општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине градске општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено градској
општини;
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина градске општине,
председник градске општине и Веће градске општине;
- доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности градске
општине и поверених послова, председнику градске општине, Већу градске
општине и Скупштини градске општине по потреби, а најмање два пута годишње.
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ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА
Надлежности и послови које врши Градска општина Сопот прописани су Статутом
Градске општине Сопот ("Службени лист града Београда", бр. 45/2008, 12/2010) а у складу
са Статутом града Београда (“Сл. Лист града Београда” бр. 39/08, 6/10 и 23/13). Послови које
врше поједине организационе јединице у оквиру Управе градске општине Сопот прописани
су Одлуком о Општинској управи градске општине Сопот („ Службени лист Града Београд бр.
49/2008 и 12/2010).
Статистички подаци о извршењу обавеза и поступању органа Градске општине Сопот
за период од 01.01.2014- 31.12.2014. године
Скупштина градске општине Сопот
Статистички подаци о извршењу обавеза и поступања
Број одржаних седница
Редовне
Ванредне
Број донетих аката

5
37

Веће градске општине Сопот
Статистички подаци о извршењу обавеза и поступања
Број одржаних седница
Редовне
Ванредне
Број донетих аката

13
246

Одсек за општу управу и заједничке послове
У складу са Одлуком о Управи градске општине Сопот („Службени лист града
Београда“, бр. 49/08 и 12/2010) Одсек за општу управу и заједничке послове врши послове
који се односе на:
- организацију и рад Управе градске општине;
- развој, уређење и унапређење система Управе градске општине;
- рационализацију структуре и поједностављивање административних процедура
коришћењем савремених метода и технологија;
- припрему и израду нормативних аката (општих и појединачних) у вези са
организацијом и радом Управе градске општине и аналитичких материјала из делокруга
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Управе градске општине;
- стручне, оперативне и административно-техничке послове у остваривању
надлежности и
- овлашћења начелника Управе градске општине;
- унапређивање организације, метода рада и остваривање сарадње
организационих јединица Управе градске општине;
- праћење стања и планирање кадровских потреба у Управи градске општине ради
њеног унапређивања (кретање професионалне каријере, радни резултати, систем
оцењивања рада, мотивација запослених и др);
- ажурирање бирачких спискова грађана у складу са актима града Београда и
спровођење предизборних и изборних радњи за одборнике у Скупштини градске
општине;
- спровођење одређених стручних и административних послова за потребе
Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора;
- спровођење стручних и административних послова у вези са пописом становништва;
послове писарнице, архиве, овере потписа, преписа и рукописа;
- издавање и оверу радних књижица и евидентирање промена у радним
књижицама за лица која имају пребивалиште или су засновала радни однос на подручју
градске општине;

Нормативно правни послови и послови радних односа
- припрема и израда предлоге прописа који се односе на организацију, поделу
- надлежности и функционисање организационих делова управе;
- спровођење поступака у вези са радно правним статусом запослених;
- израда појединачих аката из области радних односа;
- вођење евиденције о оцењивању запослених ;
- вођење матичне књиге и персоналне евиденције;
- издавање уверења из радног односа;
- обављање послове у вези са здравственим, социјалним и
- пензијско-инвалидског осигурањем запослених;
- обављање послова израде статистичких извештаја;
- обављање и других послова по налогу начелника Одељења и начелника Управе.

РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ
Управни
Вануправни

Опис
Радне књижице

2
1541

Број
380
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Лични доходак, годишњи одмори и бирачки 715
спискови

Послови из надлежности месних канцеларија
Опис
Овера изјаве два сведока
Потврда о животу за иностранство
Овере преписа и потписа
Попуњавање образаца за регистарцију
пољопривредних домаћинстава
Послови око издавања капела и одређивање
гробних места

Број
150
126
456
1764
396

У саставу Одсека обављају се и послови администратора система везани за
умрежавање рачунара и креирање радних група, креирање апликација у ЈАВА програмском
језику и креирање и тестирање програма рађеног у MS Office пакету- MS Access,
подешавање параметара за коришћење апликација ЗИС-а, ЈБС и ПБС, редовно ажурирање
ЈБС и ПБС, инсталација рачунара и пратеће опреме, инсталација антивирсуних програма
реинсталација оперативног система, одржавање и ажурирање званичног интернет сајта
општине.
Послови писарнице и архиве
- пријем поднесака и формирање предмета;
- пријем, распоређивање и достављање у рад поште путем интерних доставних
књига;
- пријем и разврставање поште за експедицију и вођење евиденције о извршеној
експедицији;
- организовање и унапређење рада архиве и архивског депоа;
- класификовање и увођење у архивску књигу архивске грађе;
- одлагање обрађених предмета у архивски депо уз праћење рокова чувања;
- издавање архивираних предмета из архивског депоа на реверс;
- вршење увида и издавање преписа и фотокопија списа из архивираних
предмета по захтевима странака;
- обављање и других послова из надлежности писарнице и архиве, као и других
послова по налогу начелника Одељења и начелника Управе.

Опис
Управа градске општине Сопот

Број
24985
25
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Управа јавних прихода града Београда
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Сопот
Секретаријат за управу града Београда- Одсек за лична
стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
Сопот
Пореска управа, Филијала Младеновац, Експозитура
Сопот
Агенција за привредне регистре
Градска управа града Београда- Секретаријат за заштиту
животне средине
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града
Београда
Војни одсек Сопот

19.07.2021. године

6334
1166
764

30068
312
368
122
379

Послови овере потписа, рукописа и преписа
Послови овере потписа, рукописа и преписа (по захтеву странке и по службеној
дужности)
Поступак по захтеву за излазак на оверу потписа ван зграде Управе у посебним и
оправданим случајевима, како је то предвиђено позитивним прописима.
Послови вођења бирачког списка и стручни и администативни послови везани за
спровођење избора
- ажурирање јединственог бирачког списка;
- вођење посебних бирачких спискова за националне мањине;
- доношење решења о упису у јединствени бирачки списак (по службеној дужности и
по захтеву странке);
- доношење решења о брисању из бирачког списка – по основу смрти, лишења
пословне способности, губитка држављанства, дуплог ЈМБГ-а или промене пребивалишта
бирача (по службеној дужности или по захтеву странке);
- доношење решења о исправкама података погрешно уписаних у основни бирачки
списак (на затхев странке или другог органа);
- ажурирање промена у бази бирача везано за бирачка места (по службеној
дужности);
- издавање потврда о бирачком праву;
- У другом степену, по жалби у овим предметима решава Министарство за државну
управу и локалну самоуправу Републике Србије.
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Одсек у свом раду врши и:
- инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграде и опреме;
- одржавање биротехничких и других средстава опреме;
- умножавања материјала;
- евиденцију, коришћење и издавање основних средстава, ситног инвентара и
потрошног материјала;
- обављање службеног превоза и сервисирање возила ;
- послове противпожарног обезбеђења;
- оперативне и техничке послове у спровођењу манифестација и протокола
- други послови по налогу начелника Управе.
Служба правне помоћи
Служба правне помоћи обавља послове пружања правне помоћи грађанима који
имају пребивалиште, односно боравиште на територији градске општине Сопот
Правна помоћ се састоји од састављања поднесака, као и од давања усмених правних
савета.
Опис
Уговори
Тужбе
Пуномоћја
Жалби
Молби
Предлога
Изјава
Остало

Број
230
186
146
91
189
275
230
107

Од 1454 обрађених предмета, у 658 предмета је правна помоћ пружена бесплатнокорисницима социјалне помоћи, пензионерима, инвалидима са ниским примањима,
незапосленим лицима, пољопривредницима са малим катастарским приходима и избеглим,
расељеним и прогнаним лицима.

Борачко-инвалидска заштита
У служби борачко- инвалидске заштите обављају се послови везани за
- утврђивање својства војног инвалида (РВИ и МВИ)
- утврђивање својства цивилног инвалида рата
- признавање права на додатак за негу и помоћ инвалидима од I-IV категорије
- признавање права на ортопедски додатак
- признавање права на накнаду за време незапослености (за РВИ од I-IV групе после
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1990. године)
- признавање права на породична инвалиднина
- признавање права на помоћ у случају смрти војног инвалида
- признавање права на месечно новчано примање:
- признавање права на породични додатак који остварују материјално необезбеђени
корисници породичне инвалиднине по основу смрти војног инвалида коме је припадао
додатак за негу и помоћ од стране другог лица
- признавање права на накнаду погребних трошкова

Опис
Предмети по захтеву странке
Предмети по службеној дужности
Вануправни предмети
Потврде

Број
6
65
181
38

Одељење за привреду и друштвене делатности
У оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности постоје: Одсек за
привреду, пољопривреду, туризам и заштиту животне средине, Одсек за финансије и
Служба за друштвене делатности.
У области привреде:
Стара се и подстиче развој и и задовољавање одређених потреба грађана у области
угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју градске општине Сопот.

У области приватног предузетништва:

Број поднетих захтева- Регистар привредних субјеката

414

У области пољопривреде:
Спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на
подручју Градске општине Сопот.
У области културе:
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Подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма; обезбеђује
услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину; обезбеђује
услове за доделу награда и признања у области културно-уметничког стваралаштва и
врши друге послове у складу са Законом, Статутом градске општине Сопот и другим
прописима.
У области образовања:
Прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних
школа; праћење уписа у први разред основне школе и редовно похађање наставе у
основним школама; покретање прекршајног поступка против родитеља – старатеља
ученика, у складу са законом, у сарадњи са образовно-васпитном установом; утврђује
мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања
образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са
законом; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2км и ученика
основне школе на удаљености већој од 4км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану
деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе;
превоз ученика на републичка и међународна такмичења.
У области омладине и спорта:
Прати стање и стара се о одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач
градска општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области
спорта на подручју градске општине; учествује у реализацији система школског спорта у
градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења
и манифестација од значаја за градску општину и др.
Укупан број предмета у области школства, образовања и 31
културе

Одсек за финансије
Одсек за финансије врши послове буџета и послове трезора, дефинисане Законом о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009 и 73/2010) и Уредбом о буџетском
рачуноводству ( „Сл. гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006).
Послови буџета, обухватају израду смернице за припрему буџета и ребаланса
буџета, израду нацрта одлуке о буџету и одлуке о ребалансу буџета, утврђивање предлога
решења за измену апропријација и предлога решења о коришћењу текуће и сталне
резерве.
Послови трезора су:
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финансијско планирање, које обухвата:
- пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора локалне
- власти и захтеве за извршавање издатака;
- дефинисање тромесечних и месечних квота преузетих обавеза и плаћања;
управљање средствима на консолидованом рачуну трезора локалне власти на који се
уплаћују приходи и са којег се врше плаћања из буџета, које обухвата:
- управљање ликвидношћу;
- управљање финансијским средствима;
- примањима од задуживања;
буџетско рачуноводство и извештавање, које обухвата:
- обраду плаћања и евидентирање прихода;
- вођење пословних књига;
- финансијско извештавање;
- припрему и израду свих извештаја и израду завршног рачуна буџета локалне
власти, као и израду консолидованог извештаја града;
- контролу расхода, која обухвата управљање процесима одобравања
преузимања обавеза и одобравање плаћања на терет буџетских средстава;
- праћење кретања масе зарада у јавним предузећима на нивоу тог трезора и
достављање извештаја Министарству.
Одељење за имовинско-правне, урбанистичко- грађевинске и комунално-стамбене
послове
Одсек за имовинско-правне послове
Одсек за имовинско правне послове решава по захтевима странака за регулисање
имовинско-правних односа на земљишту у јавној својини , спроводи поступке
експропријације и деекспропријације, поступак конверзије права коришћења у право
својине на грађевинском земљишту, припрема нацрте уговора о закупу пословних
просторија и закупу земљишта ради пољопривредне обраде, на коме је корисник Градска
општина Сопот, спроводи поступке за престанак права коришћења грађевинског земљишта,
води евиденцију о непокретностима у јавној својини на којима је корисник Градска општина
Сопот, прикупља обавештења о заузећу непокретности у државној својини и обавештава
Јавно правобранилаштво, води поступке утврђивања и укидања својства јавног добра-пута,
доставља информације по захтеву Агенције за реституцију, припрема извештаје,
информације и нацрте аката за Скупштину Градске општине Сопот, Веће Градске општине
Сопот и Председника Градске општине Сопот из области имовинско-правних односа.
Одсек за имовинско првне послове надлежан је за вршење послова у имов.правној
области који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине и о
правима на њима, управљање, коришћење и располагање непокрет. у јавној својини,
промет земљишта и зграда, продају станова, располагање и доделу грађевинског земљишта,
управљање, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и друга права на овом
земљишту.
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Поред наведених послова, Одсек обавља стручне и административне послове за
потребе Комисије за враћање земљишта Општине Сопот која је поново формирана у
2014.години.

Опис
Управни предмет
Вануправни предмети
Предмети Комисије за враћање земљишта

Број
2
99
20

Одсек за урбанистичко- грађевинске и комунално стамбене послове
У одсеку за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове обављају се
послови из урбанистичко-грађевинске области и то: послови доношења решења у првом
степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до 5000 m² бруто
развијене грађевинске површине и претварање заједничких просторија у стамбени,
односно пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији града;
издавање грађевинских дозвола за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката
линијске односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; издавање Информација о
локацији и локацијских дозвола за објекте за које издаје грађевинску дозволу; потврђује
пројекте парцелације и препарцелације за подручје градске општине и др.
У комуналној области Одсек обавља следеће послове: припрему планова за
постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне
намене; издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други
покретни мобилијар), балон хала спортске намене и др.Поступак за доношење решења из
ове области покреће се на захтев странке, на одговарајућем обрасцу или у слободној
форми. Уз захтев се подноси доказ о уплати локалне административне таксе и потребна
документација.
Опис
Решени предмети у области урбанизма
Решени предмети у области грађевинских послова
Решени предмети у комунално-стамбеној области

Број
306
488
58

Одсек за инспекцијске послове
Одсек за инспекцијске послове врши послове Комуналне инспекције.
Комунална инспекција стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и
спроводи прописе којима се уређује комунални ред, врши инспекцијски надзор у
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комуналној области у складу са посебном Одлуком Скупштине града.

Комунална инспекција
Комунална инспекција врши у првом степену све послове инспекцијског надзора,
контроле стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавног комуналног
предузећа које је општина основала или јавних предузећа којима је поверено вршење
комуналне делатности у областима.
На основу Одлуке о одржавању чистоће комунална инспекција врши контролу:
- да ли се бацају папири, опушци и други отпаци ван посуда за отпатке или се на
други начин ствара нечистоћа на јавним површинама
- да ли се растурају рекламни листићи, објаве и сл.
- да ли се користе јавне површине за смештај робе, амбалаже и других ствари, осим
када се то врши по посебним прописима
- да ли се изливају отпадне воде, садржај из септичких јама или друга нечистоћа на
јавне површине или се на те површине баца или се на њима држи смеће, земља,
грађевински материјал и сл.
- да ли се тестеришу или цепају дрва, разбија угаљ или други материјал
- да ли се перу путничка, теретна и друга моторна возила на улицама и другим
јавним површинама.
- да ли се врши истовар из возила или утовар у њих на местима на којима се
налазе улични хидранти, шахте или сливници
- да ли се поправљају или сервисирају (промена уља и сл.) моторна возила и чамци
или обављају други занатски радови на јавним површинама
- да ли се избацује смеће и отпаци из путничких и теретних возила
- да ли се остављају нерегистрована или хаварисана возила и прикључна возила,
прикључна опрема, агрегати, као и јахте, чамци и пољопривредне машине, камп опрема,
камп кућице и камп возила на јавним површинама
- да ли се пребирају или прикупљају отпаци из смећа које је одложено у пластичне
кесе и контејнере
- да ли се бацају у контејнере или пластичне кесе отпад и материје опасне по
живот и здравље људи
- да ли се одржавају уредно и замењују контејнери
- да ли се подноси комуналној инспекцији и надлежном комуналном органу план
одвожења кућног смећа и годишњи програм и план чишћења јавних површина
- да ли су на депонијама постављене инсталације за прање возила или се са
депонија извози возило које по завршетку радова није опрано
- да ли је место за изручивање фекалија уређено тако да се фекалије не расипају и
не шире непријатни мириси и да ли се опере и дезинфикује возило после пражњења
- да ли је на јавној површини о чијој се чистоћи стара ЈКП поставило посуде за
отпатке и да ли их празни и одржава уредно
- да ли се смеће са јавних површина убацује у сливнике
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- да ли се уклањају падавине са јавних површина
- да ли се смеће, отпаци или фекалије превози тако да се не расипају на јавној
површини или се депонује, односно изручује на место које није за то одређено
- да ли се спаљује, уништава, закопава или на други начин уклања кућно смеће
- да ли се износи кућно смеће у контејнере или у пластичним кесама, или се
пластичне кесе са кућним смећем износе незавезане и да ли се остављају на места и у
време које је за то одређено
- да ли се чисти тротоар испред и око пословних просторија
- да ли се истовара или утовара огревни, грађевински или други материјал или
робу противно одредбама ове одлуке, и да ли се после истовара или утовара уклони са
јавне површине амбалажа, отпаци и друга нечистоћа
На основу Одлуке о комуналном реду комунална инспекција врши контролу:
- опште уређености насеља и
- уређеност постављања објеката и уређаја на површинама јавне намене и
површинама у јавном коришћењу.
На основу Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде комунална инспекција
врши контролу:
- да ли се врши испорука воде у смислу одредаба из ове одлуке
- да ли су предузете одмах и без одлагања мере на отклањању поремећаја,
односно прекида у пречишћавању и дистрибуцији воде
- да ли су издата одмах обавештења корисницима воде преко средстава јавног
информисања о разлозима прекида, односно поремећаја у пречишћавању и
дистрибуцији воде
- да ли су издата обавештење корисницима воде о планираном прекиду у испоруци
воде и да ли је то обавештење издато у прописаном року
- да ли је обезбеђено снабдевање водом из цистерни у случајевима када је
дошло до привременог прекида снабдевања водом из градског водовода
- да ли се врши снабдевање водом по реду првенства у случају из претходне тачке
- да ли се правна и физичка лица придржавају прописаних мера штедње воде
- да ли се одржва склониште за водомер у складу са овом одлуком и
- да ли је овлашћеном раднику омогућен приступ водомеру
На основу Одлуке о јавној расвети комунална инспекција контролише:
- да ли уклањањају, руше, прљају и оштећују на други начин објекати и
инсталације јавне расвете
- да ли се врши неовлашћено прикључивање на објекте и инсталације јавне расвете
- да ли се постављају рекламни панои, причвршћују објекати и ствари и лепе плакати
на објекте и инсталације јавне расвете
На основу Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању комунална
инспекција контролише:
- да ли се врши гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и
других засада
- да ли се врши гажење, прљање и скрнављење гробних места
- да ли се наноси штета надгробним обележјима (споменицима и другим
33

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

предметима на гробним местима)
- да ли се у гробље уводе животиње
- да ли се на стазама, путевима и зеленим површинама баца увело цвеће и
други предмети
- да ли се врши продавање било какве робе без одобрења предузећа,
односно предузетника
- да ли се врши сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста
лишћара, четинара, шибља и другог растиња без дозволе предузећа, односно предузетника
- да ли се у насељу креће организована поворка
На основу Одлуке о јавним паркиралиштима комунална инспекција контролише:
- да ли се врши паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији (паркирање на претплатном паркинг месту, ометање
коришћења паркиралишта и др.)
- да ли се врши паркирање возила без важећих регистарских таблица
- да ли се врши остављање неисправног или хаварисаног возила, односно
прикључног возила без сопственог погона
- да ли се врши заузимање паркинг места путем ограђивања или на други начин
ометање паркирања других возила
На основу Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама комунална инспекција
контролише:
- да ли се стамбене просторије и уређаји у стану користе противно њиховој намени,
или се користе на начин којим се они оштећују и да ли се водоводне инсталације за време
зиме заштићију од смрзавања и прскања
- да ли се заједничке просторије у згради после употребе чисте
- да ли се одржава уредно број којим је обележен стан и да ли је председник
скупштине зграде истакао ажуран списак станара
- да ли се заједничке просторије и уређаји у згради користе противно њиховој
намени или на начин којим се оне оштећују, и да ли се у заједничким просторијама и
двориштима држе ствари чије је држање у тим просторијама, односно двориштима,
забрањено
- да ли се одржава чистоћа на улазима, степеништу, заједничким ходницима и
дворишту и обезбеђује несметан и слободан пролаз кроз ове просторије и двориште
- да ли се на прозору, балкону, лођи или тераси, држе необезбеђене саксије са
цвећем или други предмети који падом могу повредити, оштетити или упрљати
пролазнике и возила
- да ли се огревни материјал држи на месту које за то није одређено, или да ли се у
стану или на другом месту које за то није предвиђено цепа огревни материјал
- да ли се закључавају улазна врата зграде у време када она морају бити закључана
- да ли се тресу теписи, постељине или друге ствари на месту или у време које за то
није одређено или се ове ствари тресу са балкона, прозора, лођа или тераса
да ли се бацају или остављају отпаци, друго смеће и нечистоћа по степеништу или
другим заједничким просторијама, уређајима у згради, као и у дворишту, или да ли се
прљају или на било који други начин оштећују зидови, врата, прозори, уређаји и други
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делови зграде
На основу Одлуке о пијацама комунална инспекција контролише:
- да ли је истакнут пијачни ред на пијаци
- да ли је пијаца опремљена у складу са одредбама ове одлуке
- да ли се објекти и уређаји на пијаци одржавају уредно и у исправном стању
- да ли је пијачни простор ограђен
- да ли се поступа на пијаци по налогу надлежног органа
- да ли се користи објекат или пијачни простор без закљученог уговора
На основу Одлуке о постављању привремених објеката за обављање мењачких
послова на јавним површинама комунална инспекција контролише:
- да ли је монтажни објекат постављен или се користи без одобрења
- да ли монтажни објекат користи неовлашћено лице
- да ли је монтажни објекат постављен или се користи супротно одобрењу
На основу Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката
комунална инспеквија врши контролу:
- да ли је покретни објекат постављен на место које је одређено планом
- да ли је корисник покретни објекат постављен или се користи без одобрења
- да ли постављени покретни објекат користи неовлашћено лице
- да ли је корисник покретни објекат поставио или га користи супротно одобрењу
- да ли се покретни објекат и простор око њега одржава у уредном и исправном
стању
На основу Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских
објеката на територији града Београда комунална инспеквија врши контролу:
- да ли субјект своју делатност односно одређени посао обавља у време одређено
одредбама ове одлуке, и да ли се придржавају истакнутог радног времена
- да ли делатност односно одређене послове обавља дуже од прописаног радног
времена, противно забрани из ове одлуке
- да ли се придржава распореда, почетка и завршетка радног времена одређеног
на основу одредаба ове одлуке
На основу Одлуке о уређивању и одржавању паркова,зелених и рекреационих
површина комунална инспекција врши контролу:
- да ли је достављен комуналној инспекцији план одржавања јавних зелених
површина сходно одредбама ове одлуке
- да ли се јавна зелена површина уређује и одржава сходно одредбама ове одлуке
- да ли се јавна зелена површина користи супротно одредбама ове одлуке
- да ли се врши уклањање стабала без одобрења надлежног органа
- да ли се врши кретање ван стаза, седење и лежање на травњацима осим у паркшумама
- да ли се врши клизање, скијање, санкање, играње лоптом и сл. на местима која
за то нису одређена
- да ли се врши стајање и лежање на клупама, столовима, премештање клупа,
столова, корпи за отпатке и дечијих реквизита са места на којима су постављени
- да ли се врши кретање и паркирање возила ван одређених места и прање
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возила на травњацима или јавним чесмама
- да ли се врши оштећивање и уништавање зеленила као и брање цвећа, лишћа,
плодова и семења, кресање, ломљење и сеча шибља, грања и дрвећа, везивање ланаца,
жица и канапа за сушење веша и арматура ради истезања, вађење пањева, кошење траве и
др.
да ли се врши истовар грађевинског и другог материјала, истовар земље и шута, робе,
амбалаже, отпадака и сл. на травњацима, травним теренима и стазама, као и њихов
смештај поред стабала без одобрења предузећа, односно предузетника који одржава
јавну зелену површину

Служба за скупштинске послове
Служба за скупштинске послове обавља послове који се односе на: стручне и
организационе послове за Скупштину и Веће градске општине везано за припрему
седница и обраду аката усвојених на седницама тих органа; чување изворних докумената о
раду тих органа и вођење евиденције о њиховимодржаним седницама; остваривање права
из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима градске
општине; припрему прописа и материјала везано за положај градске општине и друга
питања из области организације и рада Скупштине и извршних органа градске општине,
као и других прописа који не спадају у делокруг других организационих јединица Управе
градске општине; припрему пречишћених текстова прописа градске општине; објављивање у
„Сл. листу града Београда“; послове другостепеног управног поступка из надлежности Већа
градске општине; стручне и организационе послове за потребе радних тела органа градске
општине и послове административних секретара; стручне,
организационе
и
административно техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења
председника Скупштине и његовог заменика; пружање стручне помоћи Управи
градске општине у припреми нацрта аката и њихово усклађивање са правним
системом; давање правних мишљења Скупштини, Председнику и Већу о законитости
аката градске општине; праћење усклађености Статута и других општих аката градске
општине са Статутом града и другим општим актима града; прати прописе који се односе
на положај и делокруг месних самоуправа и израђује нормативна акта у тој области;
припрема и израђује нацрте одлука о увођењу самодоприноса, припрему и израду статута,
расписивање референдума и других аката; пружа стручну помоћ и даје стручно мишљење
у вези са обављањем послова органа месних самоуправа; обавља стручне и административне
послове за овлашћено лице за поступање по захтеву за давање информација од
јавног значаја.

Број обрађених предмета

690
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Закон о слободном приступу информацијама од јавног значајa („Сл. гласник РС“,
бр.120/2004,54/2007,104/2009 и 36/2010).
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/2001) и („Сл.гласник
РС“, бр.30/2010)
Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Сл.
гласник РС“, бр.104/09)
Закон државним и другим празницима у РС („Сл. гласник РС“, бр.43/2001, 101/07,
92/2011)
Закон о референдуму и народној иницијативи(„Сл. гласник РС“, бр.48/94 и 11/98)
Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“,бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012)
Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр.53/95 и 20/09)
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, 64/2010,
24/2011 и 121/2012)
Закон о начину и условима признавања права и врађању земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом, због
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Сл. гласник РС“,
број 18/91, 20/92 и 42/98)
Закон о становању („Сл. гласник РС“, бр.50/92, 76/92, 84/92-испр., 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 47/94-испр., 48/94, 44/95-др.закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005др.закон и 99/2011)
Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр.44/95, 46/98, 1/2001-одлука
УСРС, 101/2005-др.закон, 27/2011 - одлука УС и 88/2011)
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/2005)
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.116/2008)
Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/2009)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010 и
101/2011)
Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06 и 31/11)
Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 99/2011-др. закон и 93/2012)
Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр.53/2010)
Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011)
Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр.101/2005, 116/2008 и 111/2009)
Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр.85/2005...111/2009 и 121/2012)
Закон о Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр.55/2004, 111/2009 и
99/2011)
Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“,
бр.99/2011)
Закон о пољопривреном земљишту („Сл. гласник РС“, бр.62/2006, 65/2008 –др. Закон, и
41/2009)
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/2009 и
52/2011)
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Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.18/2010)
Закон о основној школи („Сл. гласник РС“, бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 – одлука
УСРС, 22/2002, 62/2003 – др. Закон, 64/2003 – испр. Др. Закона, 101/2005 – др. Закон, и
72/2009 – др. закон)
Закон о средњој школи („Сл. гласник РС“, бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002,
25/2002 – испр., 62/2003 – др. Закон, 64/2003 – испр. др. Закона, 101/2005 – др. Закон и
72/2009 – др. закон)
Закон о високом образовању („Сл. гласник РС“,бр.76/2005,100/2007– аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012)
Закон о спорту („Сл. гласник РС“, бр.24/2011 и 99/2011-др. закон)
Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр.22/2009)
Закон о заштити права и слобода националних мањина („Сл. лист СРЈ“ бр.11/2002), („Сл.
лист СЦГ“, бр.1/2003 – Уставна повеља), и („Сл. гласник РС“, бр.72/2009 – др. закон)
Закон о националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“, бр.72/2009 )
Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр.24/2011)
Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, бр.51/2009 и 99/2011-др. закон)
Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/2007, 88/2009 и 104/2009-др.закон)
Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012)
Закон о тајности података („Сл. гласник РС“, бр.104/2009)
Закон о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр.88/2009 и 95/2010)
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012)
Закон о јавном дугу („Сл. гласник РС“, бр.61/2005, 107/2009 и 78/2011)
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09 и 43/2011)
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.36/2009)
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и
88/10)
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.
гласник РС“, бр.135/04)
Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 92/2011 и 93/2012)
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010)
Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и 88/10)
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр.36/2009)
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/2010)
Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл. гласник РС“,
бр.36/2009 и 93/2012)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр.36/2009)
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.)
Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 54/96, 101/05, 30/10 и 93/12)
Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 57/11, 80/11и 93/12)
Закон о геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.44/95, 101/05-др.закон и
88/2011-др. закон)
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Закон о рударству („Сл. гласник РС“, бр.44/95, 101/2005, 85/2005, 34/2006 и 104/2009)
Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011)
Закон о просторном плану Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.13/96)
Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр.107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и
119/12)
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011)
Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр.20/77, 24/85, 6/89 и („Сл.
гласник РС“, бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др.закон и 120/12 – Одлука УС)
Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“, бр. 18/92), („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002-одлука СУС),
и („Сл. гласник РС“, бр.30/2010)
Закон о министарствима („Сл. гласник РС“, бр.72/2012)
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („С. лист
СРЈ“, бр.24/98, 29/98-испр. и 25/2000-одлука СУС) и („Сл. гласник РС“, бр.101/2005др.закон и 111/2009-др.закон)
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл. гласник
СРС“, бр.54/89) и („Сл. гласник РС“, бр.137/2004 и 69/2012-одлука УС)
Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл. гласник РС“, бр.52/96)
Закон о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр.35/2000, ...104/09)
Породични закон („Сл. гласник РС“, бр.18/2005 и 72/2011 – др. Закон)
Закон о извршном поступку („Сл. фласник РС“, бр.125/2004)
Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр.125/2004 и 111/2009)
Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС“, бр.25/82 и 48/88 и „Сл. гласник РС“,
бр.46/95 – др. закон, 18/2005 – др. закон и 85/2012)
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85-Одлука УСЈ и 57/89,
„Сл. лист СРЈ бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ бр.1/2003 – Уставна повеља)
Закон о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр.6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“,
бр.29/96 и „Сл. гласник РС“, бр.115/2005 – др. закон)
Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“, бр.42/98 и 111/2009)
Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011)
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.44/08 –пречишћен текст и 2/2012)
Уредба о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и
изабраних односно постављених лица – пречишћен текст („Сл. гласник РС, бр.44/08)
Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.125/2003 и 12/2006)
Уредба о оцењивању запослених у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 80/92 и
137/2004)
Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Сл.гласник РС“,
бр.16/09)
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
(„Сл.гласник РС“, бр. 98/2007 - пречишћен текст)
Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно
социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу
шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног
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осигурања („Сл.гласник РС“, бр.54/10 и124/2012)
Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се
налазе информације од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр.8/2006).
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр.80/92)
Уредба о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр.14/2012)
Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне
средине и највишег износа накнаде („Сл. гласник РС“, бр.111/09)
Уредба одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник
РС“, бр.109/09 и 8/10)
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“,
бр.11/10 и 75/10)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху („Сл. гласник
РС“, бр.71/10)
Уредба о одређивању зона и агломерација „Сл. гласник РС“, бр.58/11)
Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр.92/10)
Уредба о утврђивању плана смањења амбалажног отпада на период од 2010. до 2014.
године
Уредба о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема за одбрану
(„Сл. гласник РС“, бр.24/2009)
Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се
морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од
посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера
безбедности (Сл. лист СРЈ“, бр.54/94 и „Сл. гласник РС“, бр.88/2009 и 111/2009)
Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајина, органа
јединица локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и
предузетника у ратном и ванредном стању(„Сл. гласник РС“, бр.24/2009)
Уредба о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр.54/2010)
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.114/08)
Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС“, бр.5/68)
Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС“, бр.5/68)
Статут града Београда(„Сл лист града Београда“, бр.39/2008,6/2010 и 23/13)
Одлука о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Сл. лист
града Београда“, бр.7/94,16/98, 3/2000, 3/2001 и 12/2004)
Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за
привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр.5/2012, 98/2012 и 123/2012)
Одлука о одређивању правних лица од значаја за одбрану Републике Србије („Сл.
гласник РС“, бр.52/2008)
Одлука о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану („Сл. гласник РС“,
бр.15/2009, 54/2010, 4/2011 и 58/2011)
Одлука о објектима од посебног значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр.112/2008)
Одлука о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике
Србије („Сл. гласник РС“, бр.58/2008)
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Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у
Београду („Сл. лист града Београда“, бр.31/02 – пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10
и 10/11)
Одлука о одређивању зона на територији града Београда („Сл. лист града Београда“,
бр.60/09, 45/2010 и 54/2011)
Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању
прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2013. години
Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Сл. лист града
Београда“, бр.65/2012)
Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист града Београда“, бр. 43/07,
53/08, 48/09, 60/09, 45/2010, 10/2011, 54/2011 и 65/2012)
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 и 11/05)
Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр.10/11 и 60/12)
Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Сл. лист града Београда“, бр.23/05 и
2/11)
Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији
града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.6/2010)
Одлука о пијацама („Сл. лист града Београда“, бр.9/01, 11/05, 23/05 и 2/11)
Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Сл. лист града
Београда“, бр.24/2003, 11/2005 и 2/2011)
Одлука о јавној расвети („Сл. лист града Београда“, бр.4/87, 10/87 - испр., 25/I-88,
13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/05)
Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Сл. лист града Београда“,
бр. 43/07 и 2/2011)
Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији
града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.2/2011 и 51/2011 и „Сл. гласник РС“,
бр.105/2012 – одлука УС, 31/13)
Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
(„Сл. лист града Београда“, бр.37/2011 и 55/2011)
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл. лист града Београда“, бр.12/96пречишћен текст, 14/96-испр., 6/99 и 11/05)
Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда“, бр.12/2010 - пречишћен
текст, 37/2011 и 42/2011 – испр.)
Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним
површинама(„Сл. лист града Београда“, бр.15/2001, 27/2002, 33/2003, 11/2005, 9/2006,
24/2006 и 2/2011)
Одлука о димничарским услугама („Сл. лист града Београда“, бр.15/93, 17/93-испр.,
31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/05)
Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града
Београда („Сл. лист града Београда“, бр.3/2000)
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Сл. лист града
Београда“, бр.31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/2011)
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Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл. лист
града Београда“, бр.12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/2007 и 2/2011)
Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда“, бр.27/02, 11/05, 6/2010, 2/2011,
10/2011 и 42/2012)
Одлука о оглашавању на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.29/07,
34/09 и 16/10)
Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист града Београда“,
бр.27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011 и 17/2012)
Одлука о грађевинском земљишту („Сл. лист града Баограда“, бр.23/2010)
Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Сл. лист града Беогрда“,
бр.37/2004, 7/2005, 19/2007, 40/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 2/2011 – испр., 54/2011,
8/2012 и 65/2012)
Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
(«Сл.лист града Београда», бр. 60/2009, 6/2010, 16/2010, 41/2010, 45/2010, 18/2011, 54/2011,
17/2012, 42/2012 и 65/2012)
Одлука о правима и услугама социјалне заштите («Сл. лист града Београда»,
бр.55/2011, 8/2012-испр., 8/2012, 42/2012 и 65/2012)
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем («Сл. Гласник РС», бр.103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012 и 99/2012)
Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне
способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом
(„Сл.гласник РС“, бр.36/10)
Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са
инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе („Сл.гласник РС“, бр.33/10
и 48/10-испр.)
Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и
заштитом од злостављања на раду („Сл.гласник РС“, бр.62/2010)
Правилник о садржини радног листа за запослене и постављена лица у државним
органима („Сл.гласник РС“, бр.80/92)
Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Сл. лист СРЈ“, бр.37/98) и („Сл.
лист СЦГ“, бр.1/2003-Уставна повеља)
Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене
додатка за негу и помоћ („Сл. лист СРЈ“, бр.37/98) и („Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003Уставна повеља)
Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на
ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене (“Сл. лист СРЈ“, бр. 37/98) и
(„Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003-Уставна повеља)
Правилник о борачком додатку („Сл. лист СРЈ“, бр.37/98) и („Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003Уставна повеља)
Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида („Сл.гласник РС“, бр.45/2009)
Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на
путничко моторно возило и врсти моторног возила („Сл. лист СРЈ“, бр.37/98)
Правилник о радној књижици („Сл. гласник РС“, бр.17/97)
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Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл.
гласник РС“, бр.72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010)
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за
рад са екраном („Сл. гласник РС“, бр.106/2009)
Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“,
бр.62/2007)
Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду,
професионалном обољењу, и обољењу у вези са радом („Сл. гласник РС“, бр.72/2006 и
84/2006 - испр.)
Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова
радне околине („Сл. гласник РС“, бр.94/2006 и 108/2006 - испр.)
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за
рад („Сл. гласник РС“, бр.23/2009 и 123/2012)
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Сл.
гласник РС“, бр.21/2009)
Правилник о садржају плана квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.21/10)
Правилник о садржају краткорочних акционих планова („Сл. гласник РС“, бр.72/10)
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“,
бр.56/10)
Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и
ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје
(„Сл. гласник РС“, бр.99/10)
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС“,
бр.71/10)
Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС“,
бр.98/10)
Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Сл.
гласник РС“, бр.86/10)
Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС“, бр.78/10)
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник
РС“, бр.98/10)
Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.
гласник РС“, бр.72/09)
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр.95/10)
Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.
гласник РС“, бр.92/10)
Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања („Сл. гласник РС“, бр.70/09)
Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за
примену критеријума и листа српских стандарда који се односе на основне захтеве које
амбалажа мора да испуњава за стављање у промет („Сл. гласник РС“, бр.21/10)
Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
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(„Сл. гласник РС“, бр.21/10)
Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС“, бр.72/10)
Правилник о методологији за израду акционих планова („Сл. гласник РС“, бр.72/10)
Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног
интереса („Сл. гласник РС“, бр.104/09)
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“,
бр.104/09)
Правилник о садржини и начину вођења регистра заштићених природних добара („Сл.
гласник РС“, бр.81/10)
Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за
успостављање мерних места и евиденцији података („Сл. гласник РС“, бр.54/92, 30/99 и
197/06)
Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и
евидентирања података („Сл. гласник РС“, бр.30/97 и 35/97)
Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.69/05)
Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр.69/05)
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
бр.69/05)
Правилник о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и
садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.69/05)
Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређења депонија отпадних
материја („Сл. гласник РС“, бр.54/92)
Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за
увоз, извоз и транзит отпада („Сл. гласник РС“, бр.60/09)
Правилник о поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке („Сл.
гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.50/2009)
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки („Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника o отварању
понуда („Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник о критеријумима за образовање комисија за јавне набавке („Сл. гласник РС“,
бр.50/2009)
Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи
понуђач и за одређивање добара домаћег порекла („Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења
електронске лицитације у поступцима јавних набавки(„Сл. гласник РС“, бр.50/2009)
Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за
регистрацију („Сл. гласник РС“, бр.6/2012)
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Правилник о постављању баште угоститељког објекта на јавној површини („Сл. лист града
Београда“, бр.38/2010, 20/2012, 34/2012-испр. и 37/2012)
Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе,
(«Сл.гласник РС», бр. 3/2010)
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе («Сл.гласник РС», бр.
93/2011)
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању
употребне дозволе («Сл.гласник РС», бр. 93/2011).
Правилник о енергетској ефикасности зграда («Сл. Гласник РС», бр.61/2011)
Посебан колективни уговор за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 23/98, 11/2009 Анекс и 15/2012 - Споразум)
Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину („Сл.
гласник РС“, бр.116/2012)
Национална стратегија за младе („Сл. гласник РС“, бр.55/2008)
Стратегија о управљању отпадом за период 2010-2019. године („Сл. гласник РС“ бр.
29/10)
Стратегија одбране Републике Србије ( октобар 2009)
Стратегија националне безбедности Републике Србије ( октобар 2009)
Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“,
бр.68/2010)
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр.
10/93 и 14/93-испр.)
Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и
преписа („Сл. гласник РС“, бр. 74/93)
Упутство о методологији за израду планова одбране (Закључак Владе 05 број 00275/2009 од 25. Јуна 2009. Године)
Упутство Комесаријата за избеглице
Упутства Агенције за привредне регистре
Обавезна Инструкција за примену Закона о правима бораца, војних инвалида и
чланова њихових породица.
Смернице Градоначелника града београда за рационализацију и смањење утрошка
средстава буџета за плате и материјалне трошкове за потребе органа Града и градских
општина број. 400-1134/2009-Г од 15.04.2009. године.
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УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ПРУЖАЈУ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Обавезност
Опис услуге
пружања
Пропис
услуге
Уредба о канцеларијском пословању органа
државне управе ("Сл. гласник РС", бр.
Пријем поднесака и
80/92), Упутство о канцеларијском
Да
евидентирање предмета
пословању органа државне управе ("Сл.
гласник РС, бр. 10/93 од 2.2.1993. године и
14/93)
Уредба о канцеларијском пословању органа
државне управе ("Сл. гласник РС", бр.
Увид, разгледање списа и
80/92), Упутство о канцеларијском
Да
издавање списа из архиве
пословању органа државне управе ("Сл.
гласник РС, бр. 10/93 од 2.2.1993. године и
14/93)
Уредба о канцеларијском пословању органа
државне управе ("Сл. гласник РС", бр.
Издавање потврда/уверења
80/92), Упутство о канцеларијском
Да
о животу
пословању органа државне управе ("Сл.
гласник РС, бр. 10/93 од 2.2.1993. године и
14/93)
Закон о општем управном поступку ("Сл.
Издавање уверења о
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
просечном месечном
Да
гласник РС", бр. 30/2010), Закон о
примању по члану
ученичком и студентском стандарду ("Сл.
домаћинства
гласник РС", бр. 18/2010 и 55/2013)
Доношење решења о упису,
Закон о јединственом бирачком списку („Сл.
изменама,
гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011),
допунама/исправкама и
Да
Упутство за спровођење Закона о
брисању података из
јединственом бирачком списку ("Сл.
Јединственог бирачког
гласник РС", бр. 15/2012)
списка
Закон о јединственом бирачком списку („Сл.
Увид у јединствени бирачки
гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011),
Да
списак
Упутство за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку ("Сл.
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Издавање потврда из
јединственог бирачког
списка

Да

Доношење решења о упису,
изменама,
допунама/исправкама и
брисању података у
Посебном бирачком списку
националне мањине

Да

Издавање потврде да се
лице налази/ не налази у
бази података у сврху
остваривања права на
здравствену заштиту,
прибављање личних
докумената и различитих
повластица у превозу,
студентским домовима и
друго

Да

Пружање правне помоћи

Да

Експропријација и
административни пренос
Поништавање решења о
експропријацији

Давање у закуп, односно
отуђење, грађевинског
земљишта

Да
Да

Да

19.07.2021. године

гласник РС", бр. 15/2012)
Закон о јединственом бирачком списку („Сл.
гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011),
Упутство за спровођење Закона о
јединственом бирачком списку ("Сл.
гласник РС", бр. 15/2012)
Закон о заштити права и слобода
националних мањина („Сл. лист СРЈ", бр.
11/2002), Закон о националним саветима
националних мањина („Сл. гласник РС", бр.
72/2009 и 55/2014), Правилник о начину
вођења посебног бирачког списка
националне мањине („Сл. гласник РС", бр.
72/2014 и 81/2014)

Закон о општем управном поступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)

Одлука о служби правне помоћи у Градској
општини Сопот
Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС",
бр. 53/95 и 20/2009 и 555/2013)
Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС",
бр. 53/95 и 20/2009 и 555/2013)
Одлука о начину поступања са
непокретностима које су у јавној својини
града Београда, однодно на којима град
Београд има посебна својинска овлашћења
("Сл. лист града Београда", бр. 36/2014
97/2014 и 20/2015), Закон о планирању и
изградњи (Сл.гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012
,42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и
145/2014), Закон о јавној својини („Сл.
гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), Одлука о грађевинском
земљишту ("Сл. лист града Београда", бр.
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Исељење бесправно
усељених лица из станова и
заједничких просторија

Да

Издавање уверења да је
стан исплаћен у целости

Да

Пријава о оснивању савета
и скупштине станара и
избору председника
Издавање уверења о
оснивању савета и
скупштине станара и избор
председника

20/2003 )
Закон о становању („Сл. гласник РС", бр.
50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93 - други
закон, 67/93 - други закон, 46/94, 47/94,
48/94 - други закон, 44/95 - други закон,
49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 други закон и 99/2011)
Закон о становању („Сл. гласник РС", бр.
50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93 - други
закон, 67/93 - други закон, 46/94, 47/94,
48/94 - други закон, 44/95 - други закон,
49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 други закон и 99/2011)

Да

Закон о одржавању стамбених зграда („Сл.
гласник РС", бр. 44/95, 46/98 и 88/2011)

Да

Закон о одржавању стамбених зграда („Сл.
гласник РС", бр. 44/95, 46/98 и 88/2011)

Инспекцијски надзор над
изградњом и употребом
објекта

Да

Издавање информација о
локацији

Да

Да
Издавање потврде пројекта
парцелације, односно
препарцелације

19.07.2021. године

Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014), Закон
о одржавању стамбених зграда („Сл.
гласник РС", бр. 44/95, 46/98 и 88/2011)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
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Да
Издавање локацијских
услова

Да
Издавање грађевинске
дозволе

Да
Издавање потврде о
поднетом захтеву за
пријаву почетка грађења

Да
Изјава о завршетку израде
темеља

Да
Изјава о завршетку објекта
у конструктивном смислу

Да
Измена решења о
Грађевинској дозволи услед
промена у току грађења

Издавање решења за

Да

19.07.2021. године

Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
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уклањање објекта односно
његовог дела

Да
Издавање обавештења о
грађевинским радовима за
које се не издаје
грађевинска дозвола
Да
Издавање привремене
грађевинске дозволе

Да
Издавање решења
(одобрења за грађење
објеката и извођење радова
по чл. 145 ЗПИ)
Издавање решења о
озакоњењу

Да
Да

Издавање спецификације
Издавање уверења о
старости објекта

Да

Да
Издавање употребне
дозволе

Издавање уверења о

Да

19.07.2021. године

гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о озакоњењу ("Сл. гласник РС", бр.
96/2015)
Закон о општем управном поступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о општем управном поступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Закон о општем управном поступку ("Сл.
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издатој грађевинској и
употребној дозволи
Да
Одобравање прикључака на
гасоводну мрежу

Издавање решења о
постављању баште
угоститељског објекта (ново
одобрење)
Издавање решења о
постављању истоветне
баште угоститељског
објекта (поновно
одобрење)
Издавање решења о
одобрењу за постављање
објеката за оглашавање до
2,00м2 (над површином
која није јавна ), односно за
ношење паноа и дељење
летака (на јавним
површинама)
Издавање решења за
постављање привремених
објеката
Издавање одобрења за
постављање привремених
објеката на површинама
јавне намене и површинама
у јавном коришћењу
Издавање одобрења за
постављање тезги и других
покретних привремених
објеката

Да

Да

Да

Да

лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у
пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014)
Одлука о постављању баште угоститељског
објекта на територији града Београд ("Сл.
лист града Београда", бр. 11/2014, 25/2014,
34/2014, 2/2015 и 29/2015)
Одлука о постављању баште угоститељског
објекта на територији града Београд ("Сл.
лист града Београда", бр. 11/2014, 25/2014,
34/2014, 2/2015 и 29/2015)
Одлука о оглашавању на територији града
Београда ("Сл. лист града Београда", бр.
29/2007, 34/2009 , 16/2010 и 44/2014),
Правилник о типу, величини, условима и
поступку за постављање објеката и
средстава за оглашавање на територији
града Београда ("Сл. лист града Београда",
бр. 27/2009)
Одлука о постављању тезги и других
покретних привремених објеката на
територији града Београд ("Сл. лист града
Београда", бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015)

Да
Одлука о комуналном реду („Сл. лист града
Београда", бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014,
92/2014, 2/2015, 11/2015 и 61/2015)
Да

Да
Издавање одобрења за
сечу/орезивање стабала

19.07.2021. године

Одлука о постављању тезги и других
покретних привремених објеката на
територији града Београд ("Сл. лист града
Београда", бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015)
Одлука о уређивању и одржавању паркова,
зелених и рекреационих површина („Сл.
лист града Београда", бр. 12/2001, 15/2001,
11/2005, 23/2005, 29/2007 - други пропис,
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Да
Остваривање права на
личну инвалиднину

Остваривање права на
породичну инвалиднину

Да

Да
Остваривање права на
месечно новчано примање
Да
Остваривање права на
породични додатак
Остваривање права на
помоћ у случају смрти
Остваривање права на
накнаду погребних
трошкова
Регистрација и промене код
предузетника које врши
Агенција за привредне
регистре
Издавање дупликата
легитимације
избеглице/расељеног лица
Укидање својства
избеглог/прогнаног лица

Да

Да

2/2011, 44/2014, 17/2015 и 35/2015)
Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца („Сл.
лист СРЈ", број 24/98 и 29/98), Правилник о
утврђивању процента војног инвалидитета
("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98)
Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца („Сл.
лист СРЈ", број 24/98 и 29/98)
Закон о правима бораца, војних инвалида и
чланова њихових породица („Сл. гласник
СРС", бр. 54/89 и "Сл. гласнику РС", бр.
137/2004)
Закон о правима бораца, војних инвалида и
чланова њихових породица („Сл. гласник
СРС", бр. 54/89 и "Сл. гласнику РС", бр.
137/2004))
Закон о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца („Сл.
лист СРЈ", број 24/98 и 29/98)
Закон о правима бораца, војних инвалида и
чланова њихових породица („Сл. гласник
СРС", бр. 54/89 и "Сл. гласнику РС", бр.
137/2004)

Да

Да

Да
Да

Издавање решења о
ексхумацији

19.07.2021. године

Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр.
18/92 и 30/2010 ), Уредба о збрињавању
избеглица ("Сл. гласник РС", бр. 20/92,
70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/2004)
Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр.
18/92 и 30/2010 )
Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл.
лист СРС", бр. 20/77, 24/85, 6/89 и „Сл.
гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94-и
101/2005- др. закон, 120/2012- одлука УС и
84/2013-одлука УС)

53

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Назив услуге: Пријем поднесака и евидентирање премета
Опис у чему се састоји услуга
Пријем поднесака, евидентирање аката/предмета завођењем истих путем аутоматске
обраде података и достављање надлежној организационој јединици Управе, органу градске
општине или личности на коју је поднесак насловљен на даље поступање, и државним
органима за које писарница обавља послове
Категорија лица која имају право на услугу
Сва физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова
Рок у којем се услуга пружа
Одмах по пријему поднеска
Начин остваривања права на услугу
Подношењем поднеска
Начин покретања поступка
Подношењем поднеска од стране странке или по службеној дужности
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Наплаћује се, осим у случајевима ослобођења од плаћања таксе у складу са одредбама
Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", број 43/2003, 51/2003 исправка, 61/2005 и 101/2005 - др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012,
93/2012, 47/2013, 65/2013 и 57/14) и Одлуке о локалним административним таксама ("Сл.
лист града Београда", број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
Доказ о уплаћеној такси када је по позитивним прописима прописано плаћање исте
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
Непосредно на шалтеру писарнице Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр.5
или путем поште, факса и др.
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени који су у складу са Правилником о уређењу и систематизацији радних места у
Управи градске општине Сопот, распоређени на радним местима у писарници
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Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Утврђивање формалне исправности поднеска, евидентирање у основне евиденције које се
воде у писарницама и достављање надлежној организационој јединици Управе, органу
градске општине, органима за које писарница обавља послове или личности на коју је
поднесак насловљен на даље поступање
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
Не

Назив услуге: Увид, разгледање списа и издавање преписа списа из архиве
Опис у чему се састоји услуга
Омогућавање заинтересованом лицу да разгледа списе предмета и да о свом трошку
препише и фотокопира потребне списе
Категорија лица која имају право на услугу
Странке у поступку и свако треће лице које за то учини вероватним свој правни интерес
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
- Да се идентификује као странка у поступку и да учини вероватним свој правни интерес
- Да достави доказ о уплати локалне административне таксе
Рок у којем се услуга пружа
Одмах
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева (писменим или усменим путем) и доказа
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем захтева
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса за захтев 290,00 динара, за препис акта 390,00 динара, за
разгледање списа за сваки започет сат 350,00 динара - Одлука о локалним
административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10,
10/11, 54/11 и 50/2014), осим кад је прописом предвиђено ослобађање од плаћања таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
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- Важећа лична исправ
- Документ којим ће учинити вероватним свој правни интерес
- Доказ о уплати таксе
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
Шалтер писарнице Градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени који су у складу са Правилником о уређењу и систематизацији радних места у
Управи градске општине Сопот, распоређени на радно место - Послови архиве
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након утврђивања да су испуњени сви законски услови, странци се омогућује да разгледа
списе предмета и да о свом трошку препише и фотокопира потребне списе
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
Жалба се може изјавити одмах по саопштењу-одбијању, најкасније у року од 24 часа од
одбијања начелнику Управе
Назив услуге: Издавање потврда/уверења о животу
Опис у чему се састоји услуга
Оверавање потписа на образцу Потврде/Уверења о животу
Категорија лица која имају право на услугу
Лица која право на пензију остварују у другим државама
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Лично присуство са важећим личним документима
Рок у којем се услуга пружа
Одмах
Начин остваривања права на услугу
Подношењем усменог или писменог захтева
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем захтева
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Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Републичка административна такса у износу од 300,00 динара по Тарифном броју 1. (за
захтев) и 300,00 динара по Тарифном броју 11. (за уверење/потврде) Закона о републичким
административним таксама, осим кад је законом предвиђено ослобађање од плаћања таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
Лична документа и образац потврде
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
Шалтер писарнице Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени који су у складу са Правилником о уређењу и систематизацији радних места у
Управи Градске општине Сопот, распоређени на радно место - Послови писарнице
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на
услугу
Након утврђивања идентитета странке на основу личних докумената издаје се потврда о
животу
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
Не
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Пример: Уверење- Потврда о животу
Republika Srbija
Grad Beograd-Gradska opština Sopot
Uprava gradske opštine Sopot
Odsek za opštu upravu i zajedničke poslove
Broj: 20 – 16 - _________/2015
Datum:_____________ 2015. godine
Uprava Gradske opštine Sopot – Odsek za opštu upravu i zajedničke poslove na osnovu
člana 162. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ broj 33/97 i 31/01 i „Službeni
glasnik RS“ broj 30/2010), na zahtev
____________________________________________________________________________________
iz _______________________________________________________________________, izdaje

U V E R E NJ E
Potvrđuje se da_________________________________________________________________
rođen-a__________________________ godine u ___________________________________________
opština_______________________________ Republika ______________________________________
je u životu sa adresom u ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
.
Podaci su utvrđeni
broj___________________

na

osnovu

lične

karte

/

izbegličke

legitimacije

Izdate od MUP-a Republike Srbije _____________________ dana ________________________
koja važi do_________________________.
Uverenje se izdaje na lični zahtev a služi kao dokaz da je lice živo.
Taksa za overu naplaćena po tarifnom broju 1 i 11 tarife republičkih administrativnih taksi
(Zakon o republičkim administrativnim taksama „ Službeni glasnik RS“ broj 43/03, 51/03, 61/05, 5/09,
54/09, 50/2011 i 70/2011) u iznosu od ____________dinara.
Službenik za overu
___________________________________
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Назив услуге: Издавање уверења о просечном месечном примању по члану
домаћинства
Опис у чему се састоји услуга
Издавање уверења о просечном месечном примању по члану домаћинства
Категорија лица која имају право на услугу
Ученици и студенти
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Пребивалиште на територији градске општине Сопот
Рок у којем се услуга пружа
Одмах
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем захтева
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Не подлеже наплаћивању таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Образац уверења
- Изјава два сведока која се оверава у Месној канцеларији где лице има пребивалиште
или на писарници Управе градске општине (о броју, сродству и занимању чланова
породице тј. заједничког домаћинства)
- Уверења о пореском задужењу- дохотку- шалтер Управе прихода- број 33
- За чланове домаћинства који су у радном односу- Потврда о просечној нето заради
(плати) сваког члана породице (ако се захтев за ученике средњих школа подноси у мају јуну зарада од 01.01. до 31.03. а захтев за ученике и студенте који се подноси у
септембру – децембру зарада од 01.01 до 30.06)
- За чланове домаћинства који су пензионери- листинг или чекови (чекови на увид за
период од 01.01. до 31.03, односно од 01.01. до 30.06), као и уверење о другим
примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања чланова
породице која се у наведеном периоду опорезују
- За незапослене чланове породице доставља се Уверење- Извод из евиденције
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незапоселних лица- Национална служба за запошљавање Сопот
- За чланове породице који су на школовању ( основна и средња школа) редовнимванредним студијама- достављају се одговарајући докази надлежног органа
НАПОМЕНА: Приходи (без пореза и доприноса) који се документују треба да потичу из
текуће године
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
Службеном лицу које је овлашћено за издавање уверења
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације
пружају
Запослени који су у складу са Правилником о уређењу и систематизацији радних места у
Управи градске општине Сопот, распоређени на радно место – Послови опште управе
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Издавање уверења
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси
и у ком року
Не
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Пример: Захтев за уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
-Одељењу за општу управуПРЕДМЕТ: Захтев за издавање уверења о просечном
месечном приходу по члану домаћинства
Молим да ми издате уверење о просечном приходу по члану домаћинства, које
ми је потребно ради остваривања права на (заокружити):
1. Ученички кредит - стипендију
2. Студентски кредит - стипендију
3. Смештај у ученички дом
4. Смештај у студентски дом
5. Одобрење за плаћање школарине на више месечних рата
6. Умањења школарине, регулисања студентског статуса
7.____________________________________________________
Уз захтев прилажем потребна документа:
1.
Оверену изјаву о броју чланова заједничког домаћинства
2.
Потврду о просечној заради за запослене чланове породице за период
(______201_-_____201_.) а за пензионере просек пензије за наведени период (чекови на
увид) или листинг, и потврду о др. примањима по основу пензијског, социјалног и
инвалидског осигурања која се у наведеном периоду опорезују
3.
За незапослене –уверење да се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање
4.
Уверење о пореском задужењу- приходи од самосталних делетности, имовине и
др који се опорезују – Пореска управа регионални центар Београд-експозитура Сопот
5.
За чланове породице који су ученици/студенти и сл.- потврда од надлежног
органа
У Сопоту,
______________ 201__. године

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_______________________________
Име и презиме
_________________________________
адреса
_________________________________
телефон
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Пример: Уверење јануар- јун 2015
На основу члана 6.,9.,11. и 19. Закона о ученичком и студентском стандарду
(«Службени гласник Републике Србије» број 18/2010 и 55/2013) и члана 162. Закона о
општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97 и 31/2001 и «Службени
гласник Републике Србије» број 30/2010), издаје се
УВЕРЕЊЕ
О просечном приходу по члану домаћинства за
Период јануар – јун 2015. године

ученик
(Презиме, име родитеља и име)
са пребивалиштем у

(Школа)
улица

број

општина СОПОТ Република Србија, припада домаћинству које остварује следеће
приходе:
Редни
број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
ЧЛАНОВА
ДОМАЋИНСТВА

Сродство

Занимање

Висина
Катастарски
месечних
приход
прихода
-месечно-

Укупан месечни приход домаћинства за период јануар – јун 2015.год.

Остали
приходи
који се
опорезују

динара.

Месечни просечни приход по члану домаћинства за период јануар – јун 2015. год.
динара.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. став 1. тачка 7. Закона о републичким
административним таксама (« Службени гласник РС » број 43/03, 51/03, 61/05, 5/09,
54/09, 50/2011 и 93/2012)
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Уверење се издаје на захтев ученика, а у сврху регулисања

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Број: 67- /2015-III од

. године
М.П.
(Потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНЕ:
Износ месечног личног дохотка, пензије, инвалиднине, катастарског прихода, прихода
од занатства и других прихода који се опорезују као и подаци о броју чланова
домаћинства, уносе се на основу увида у одговарајућа уверења која је ученик дужан
да прибави. Приходи који се документују треба да потичу из текуће године, изузев
катастарског прихода који се утврђује за претходну календарску годину.
2. Месечна примања по члану домаћинства израчунавају се тако што се укупна месечна
примања свих чланова домаћинства деле са бројем чланова домаћинства.
3. Формулар уверења обавезно попунити штампаним словима.
1.
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Назив услуге: Доношење решења о упису, изменама, допунама/исправкама и
брисању података из Јединственог бирачког списка
Опис у чему се састоји услуга
Пријем захтева по којима се израђује решење које се уручује лицу које има право на
услугу лично или путем поште као препоручене пошиљке са повратницом о обавезној
личној достави
Категорија лица која имају право на услугу
Сва пунолетна, пословно способна лица која су део Јединственог бирачког списка за
територију Градске општине Сопот и лица која пријаве пребивалиште на територији
градске општине Сопот
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Да достави доказ о стицању пунолетства (важећу личну карту Републике Србије), да има
пребивалиште/боравиште на територији Градске општине Сопот, да је део Јединственог
бирачког списка за територију Градске општине Сопот
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 15 дана
Начин остваривања права на услугу
Личним подношењем захтева са фотокопијом потребног доказа и оригиналом на увид
(лична карта и потврда о пријави боравишта за лица која немају пријаву пребивалишта)
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Само у периоду спровођења изборних радњи
Начин покретања поступка
На лични захтев и по службеној дужности по Извештајима МУП-а Србије, Извештајима
матичних служби
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Не подлеже наплати таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Захтев
- фотокопија личне карте (оригинал на увид)
- За расељена лица: потврда о пријави боравка
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
У просторији Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, канцеларија бр. 40
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације
64

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

пружају
За Градску општину Сопот квалификовани електронски сертификат за рад у ЈБС-у имају
Славица Стојановић и Никола Мијатовић
Информације се пружају усмено на захтев странке, и по службеној дужности државним
органима.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Приликом пријема захтева одмах на лицу места врши се провера поднетих доказа и
врши се увид у базу података у ЈБС-у, ради утврђивања да ли лице испуњава услове за
остваривање траженог права.
По службеној дужности доносе се решења по извештајима МУП-а Републике Србије,
Извештајима матичних служби, када се осим провера достављених података врши и
додатно прикупљање и размена доказа у сарадњи са другим државним органима у циљу
потпуности, тачности и благовремености вођења бирачког списка.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси
и у ком року
Жалба је дозвољена. Жалба се упућује Министарству за државну управу и локалну
самоуправу у року од 24 часа од дана пријема решења.
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Пример: Захтев за ажурирање бирачког списка
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
-Одељењу за општу управу –
ПРЕДМЕТ: Захтев за АЖУРИРАЊЕ БИРАЧКОГ СПИСКА
Подносим захтев да се у бирачком списку који се води за територију општине Сопот изврши
следећа исправка:
Упис

Брисање

Измена - Допуна

Исправка

( заокружити промену )
Разлог ажурирања бирачког списка:______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уз захтев за промену подносим следећа документа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Личну карту
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Извод из матичне књиге умрлих
Уверење о држављанству
За расељена лица: Потврда о пријави боравка
Решење о пријему у држављанство РС
Решење о промени личног имена
_________________________________________

У Сопоту,
Дана ___________20___.год

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
__________________________________________
( име, име оца и презиме )
__________________________________________
(адреса становања-из личне карте)
__________________________________________
(контакт телефон)
___________________________________________
(потпис)
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Назив услуге: Увид у Јединствени бирачки списак
Опис у чему се састоји услуга
Омогућавање заинтересованом лицу да изврши увид у своје податке у Јединственом
бирачком списку
Категорија лица која имају право на услугу
Сва пунолетна, пословно способна лица која су држављани Републике Србије
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Да поседује важећу личну карту или други документ са ЈМБГ
Рок у којем се услуга пружа
У моменту подношења захтева заинтересованог лица
Начин остваривања права на услугу
Изношењем усменог или подношењем писменог захтева лицу овлашћеном за ажурирање
бирачког списка
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Увид
у
бирачки
списак
је
могућ
и
преко
Интернета
https://birackispisak.beograd.gov.rs

на

адреси

Начин покретања поступка
На лични захтев
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Не подлеже наплати таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Захтев
- фотокопија личне карте или други документ са ЈМБГ (оригинал на увид)
- За расељена лица: потврда о пријави боравка
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
У просторији Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, канцеларија бр. 40
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
За градску општину Сопот квалификовани електронски сертификат за рад у ЈБС-у имају
Информације се пружају усмено на захтев странке.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Приликом пријема захтева одмах на лицу места врши се провера поднетих доказа и врши се
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увид у базу података у ЈБС-у
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
/
Назив услуге: Издавање потврда из јединственог бирачког списка
Опис у чему се састоји услуга
Издавање потврда по захтеву лица која су део Јединственог бирачког списка за територију
Градске општине Сопот штампањем исте из базе Јединственог бирачког списка
Категорија лица која имају право на услугу
Сва пунолетна, пословно способна лица која су део Јединственог бирачког списка за
територију Градске општине Сопот
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Да је лице део Јединственог бирачког списка за територију Градске општине Сопот
Рок у којем се услуга пружа
24 часа од момента подношења захтева
Начин остваривања права на услугу
Личним подношењем захтева са фотокопијом потребног доказа и оригиналом на увид
(лична карта или друга јавна исправа са ЈМБГ)
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем захтева са потребним доказима
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Републичка административна такса у износу од 600,00 динара и то: 300,00 динара по
Тарифном броју 1. (за захтев) и 300,00 динара по Тарифном броју 11. (за уверење/потврде)
Закона о републичким административним таксама
У периоду од расписивања избора до датума њиховог одржавања, републичка
административна такса се не плаћа.
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
Захтев, лична карта или друга јавна исправа са ЈМБГ и доказ о уплаћеној такси
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
У просторији Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, канцеларија бр. 40
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Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
За градску општину Сопот квалификовани електронски сертификат за рад у ЈБС-у имају
Информације се пружају усмено на захтев странке, и по службеној дужности државним
органима.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Приликом пријема захтева одмах на лицу места врши се провера поднетих доказа и увид у
базу података у ЈБС-у, ради утврђивања да ли лице испуњава услове за остваривање
траженог права
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
Не
Назив услуге: Доношење решења о упису, изменама, допунама/исправкама и брисању
података у Посебном бирачком списку националне мањине
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева заинтересованог лица за које се утврди да има право на услугу, израђује
се решење које се уручује лицу лично или путем поште као препоручене пошиљке са
повратницом о обавезној личној достави
Категорија лица која имају право на услугу
Пунолетно, пословно способно лице са важећом личном картом Републике Србије које је
уписано у ЈБС на територији Градске општине Сопот
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Да је лице уписано у Јединственом бирачком списку за територију Градске општине Сопот,
да има важећу личну карту
Рок у којем се услуга пружа
15 дана од дана подношења захтева
Начин остваривања права на услугу
По захтеву странке
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
На лични захтев
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Не подлеже наплати таксе
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Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Захтев
- фотокопија личне карте (оригинал на увид)
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
У просторијама Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, канцеларија бр. 40
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Овлашћено лице у Градској општини Сопот је Славица Стојановић и Никола Мијатовић,
усмено на захтев странке
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
По пријему захтева одмах на лицу места врши се провера поднетих доказа и да ли лице има
пребивалиште на територији општине Сопот што је први услов да услуга може да се оствари,
други услов је да је лице део ЈБС-а за Градску општину Сопот, тако да се врши и провера
података у Јединственом бирачком списку и ако су оба услова испуњена доноси се
одговарајуће решење
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
Да, жалба је дозвољена и подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 15 дана од дана пријема решења.
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Образац 2

ГРАД
(назив јединице локалне самоуправе којој се подноси захтев)

ЗАХТЕВ
за УПИС у посебан бирачки списак

националне мањине
(назив националне мањине)

Подносилац захтева:
ИМЕ
ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА
ПРЕЗИМЕ
ПОЛ
ГОДИНА РОЂЕЊА
ЈМБГ
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ

издата у МУП-у/ПУ/ПС

МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА
ОПШТИНА/ГРАД
УЛИЦА И БРОЈ
ТЕЛЕФОН
(није обавезно али је пожељно уписати)

Ја,

(

)

(име)

(име оца)

као припадник

(презиме)

националне мањине подносим захтев за
(назив националне мањине)

упис у посебан бирачки списак моје националне мањине, у складу са чланом 32.ст.1. и 2. и чланом
47. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
20/14 – УС и 55/14).
Подносилац захтева:
У

дана

(потпис)

НАПОМЕНА: Сви подаци попуњавају се читко, штампаним словима и идентично као што су уписани у
личној карти.
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Пример: Решење у упису у посебан бирачки списак
Република Србија
Град Београд – Градска општина Сопот
Управа градске општине Сопот
Одсек за општу управу и заједничке послове
Број: 208-2/2015
Датум:
На основу члана 48. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени
гласник РС”, број 72/09,20/14 - УС и 55/14), а у вези с члaнoм 4. став 1. Правилника о начину вођења
посебног бирачког списка („Службени гласник РС”, број 72/14) по захтеву за упис у посебан бирачки
списак
националне мањине који је поднео
дана
, Управа
градске општине Сопот доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ захтев за упис у посебан бирачки списак
..................................................

националне мањине....................

УПИСУЈЕ СЕ ..........................................................,у посебан бирачки списак........ националне
мањине.
Образложење
Подносилац захтева за упис у посебан бирачки списак
националне мањине обратио се
Управи градске општине Сопот као надлежном за вршење уписа у посебан бирачки списак, на
основу члана 48. став 3. Закона о националним саветима националних мањина .
Предметним захтевом подносилац тражи да га надлежни орган упише у посебан бирачки
списак.
Приликом испитивања испуњености законских услова из члана 32. став 1.Закона о
националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 4. став 2. Правилника о начину
вођења посебног бирачког списка надлежни орган је на основу увида у јединствени бирачки списак
утврдио да подносилац захтева испуњава услове који су потребни за стицање активног бирачког
права.
Имајући у виду наведено, Управа градске општине Сопот, као надлежан орган према месту
пребивалишта подносиоца захтева за упис у посебан бирачки списак, на основу члана 48. став 3.
Закона о националним саветима националних мањина, а у вези с чланом 4. став 2. Правилника о
начину вођења посебног бирачког списка на основу поднетог захтева, увида у јединствени бирачки
списак, донео је одлуку као у диспозитиву решења.
Упуство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року од 15 дана од дана пријема решења.
Доставити:
- подносиоцу захтева
-архиви
НАЧЕЛНИК
Управе градске општине Сопот
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Назив услуге: Издавање потврде да се лице налази/не налази у бази података у сврху
остваривања права на здравствену заштиту, прибављање личних докумената и
различитих повластица у превозу, студентским домовима, ђачким кухињама и друго
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева заинтересованог лица за које се утврди да има право на услугу, а након
увида у евиденцију израђује се потврда које се уручује лицу лично или путем поште као
препоручене пошиљке са повратницом о обавезној личној достави
Категорија лица која имају право на услугу
Избегла, прогнана и интерно расељена лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Да лице има статус избеглог, прогнаног лица и интерно расељеног лица и да има
пријављено боравиште на територији градске општине Сопот
Рок у којем се услуга пружа
У моменту подношења захтева
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем захтева
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Не подлеже наплати таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Захтев
- избегличка легитимација/легитимација интерно расељеног лица
- пријава боравка
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
У просторијама Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 канцеларији бр. 30
или преко шалтера писарнице Управе
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Лице овлашћено за пружање информација о услузи је лице распоређено на радно место
повереништва за избеглице, издавањем траженог документа
73

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након утврђивања чињеница на основу увида у поднету легитимацију израђује се потврда
које се уручује лицу лично или путем поште као препоручене пошиљке са повратницом о
обавезној личној достави
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
Не
Пример: Потврда

Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа градске општине Сопот
Служба за друштвене делатности
Повереништво за избеглице
Број: 205-1/2015
Датум: 10.12.2015. године
Сопот, Космајски трг број 5
Управа градске општине Сопот, Служба за друштвене делатности, Повереништво за
избеглице, на основу чл. 161. Закон о општем упавном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97,
31/01 и "Сл.гласник РС", бр. 30/10), на захтев који је поднео-ла _______________ издаје
ПОТВРДУ
Којом се потврђује да _______________, рођена _____________. године у месту
_____________, општина _____________, Република ______________, са претходним пребивалиштем
у месту _______________, општина _____________, Република ______________, а сада са
боравиштем у месту ___________, ул. ________________ бр._____, општина Сопот, има статус
избеглог/прогнаног/расељеног лица, и на основу тога издату ______________ легитимацију број:
______________.
____________ пријављен је у општини Сопот- Повереништву за избеглице дана __________.
године, на адресу у __________, ул. ___________ бр. ____.

Потврда се издаје, ради остваривања права на _____________________, и у друге
сврхе се не може користити.
Службено лице
___________________
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Назив услуге: Пружање правне помоћи
Опис у чему се састоји услуга
Услуга се састоји у давању усмених правних савета, састављање поднесака (тужби, предлога,
пријава, правних лекова, представки и сл.) и састављање исправа (уговора, изјава, завештања.)
Услуга може бити бесплатна или да се врши уз плаћање накнаде.
Категорија лица која имају право на услугу
Сва лица која се обрате, а право на бесплатну правну помоћ имају: корисници социјалне помоћи,
пензионери, инвалиди са ниским примањима, незапосленим лицима, пољопривредницима са
малим катастарским приходима и избеглим, расељеним и прогнаним лицима.
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, осим код остваривања права на бесплатну услугу и то подношењем доказа
да лице припада некој од категорија из претходног ступца
Рок у којем се услуга пружа
Није прописан рок у коме се услуга пружа, по правилу то је одмах или у договору са тражиоцем
услуге у зависности од потребе хитности поступања
Начин остваривања права на услугу
Грађанин односно лице које остварује право на бесплатну правну помоћ дужно је одмах након
навођења разлога због којег се обраћа Служби правне помоћи ради сачињавања писменог акта
да приложи писмени доказ којим се потврђује његово право на бесплатну правну помоћ (нпр.чек
од пензије, фотокопија евиденционог картона Националне службе за запошљавање, потврду
Центра за социјални рад), а ако услугу плаћа потребно је да накнаду за пружену правну помоћ
уплати уплатницом, непосредно по извршеној услузи
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Остваривање права на услугу пружања правне помоћи електронским путем омогућено је за
добијање општих информација путем email-a informisanje@sopot.org.rs
Начин покретања поступка
Поступак пружања правне помоћи покреће се усменим захтевом грађанина односно странке и у
случају давања усменог савета и у случају писмене израде поднесака и исправа. Усмени и
писмени савети односно њихова израда евидентирају се у уписнику странака и пружених услуга.
Поступак се окончава пружањем усменог савета странци, који се евидентира у уписнику странака
и пружених услуга за усмене савете а када је реч о изради писменог акта исти се након израде
уписује у уписник странака и пружених услуга
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Таксе за остваривање права на услугу су усклађене са постојећим прописима
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
За услугу уз накнаду само документација потребна за израду одговарајућег акта, а код бесплатне
правне помоћи странка је дужна да приложи потврду предузећа односно фирме у којој остварује
минималну зајемчену зараду, чек од пензије, фотокопију евиденционог картона Националне
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службе за запошљавање, Потврду Центра за социјални рад, а ако има својство ратног или
мирнодопског инвалида решење којим то својство доказује.
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
Захтев за остваривање права на услугу подноси се директно у просторијама Служби правне
помоћи, у Управи градске општине Сопот, канцеларија бр. 39, која грађанима пружа потребну
правну помоћ и даје обавештења о поступку, условима и роковима за остваривање њихових
права и извршавање обавеза. Служба правне помоћи води уписник странака и пружених услуга.
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Лице овлашћено за пружање правне помоћи је лице распоређено на радно место пружање
правне помоћи. Информације се пружају директно приликом обраћања странке овлашћеном
лицу или телефонским путем.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева за остваривање права на услугу, запослени који обавља послове пружања
правне помоћи је дужан одмах, ако је у питању усмени савет да странци пружи исти, а код израде
писмених аката исти се израђују одмах или у договору са странком у другом примереном року у
зависности од потребе хитности поступања
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
На одлуку надлежног органа није дозвољена жалба
Назив услуге: Експропријација и административни пренос
Опис у чему се састоји услуга
Спровођење поступка, прикупљање и извођење доказа доношење решења у првом степену
Категорија лица која имају право на услугу
Република Србија, град Београда, градска општина, јавни фондови, јавна предузећа, привредна
друштва која су основана од стране јавних предузећа, као и привредна друштва са већинским
државним капиталом основана од стране Републике Србије, града Београда, или градске
општине,
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
да је утврђен јавни интрес за експропријацију, да постоји одговарајући плански документ и да су
обезбеђена средства за накнаду,
Рок у којем се услуга пружа
30 дана уколико су испуњени сви законски услови, уколико је могуће прибавити све доказе
односно утврдити комплетно чињенично стање као и да су власници непокретности доступни
Начин остваривања права на услугу
Подношењем предлога и испуњеношћу законских услова
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
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НЕ
Начин покретања поступка
Поступак по предлогу за експропријацију спроводи и решење доноси служба општинске управе
надлежне за имовинско правне послове општине, на чијој се територији налази непокретност
предложена за експропријацију.
Пре доношења решења о експропријацији орган из става 1. овог члана саслушаће сопственика
непокретности о чињеницама од значаја за експропријацију непокретности
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Републичка административна такса на одлуку и жалбу,осим уколико се ради о правним лицима
која су ослобођена плаћања таксе у смислу одредбе. чл.18 Закона о републичким
административним таксама
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
Решење Владе РС о утврђивању јавног интереса зе експропријацију извод из Планског документа
копију плана за непокретност не старију од 6 месеци лист непокретности за парцелу на којој се
налази непокретност доказ о обезбеђеним средствима за накнаду доказ о плаћеној
административној такси на захтев и одлуку
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Службена лица одељења за имовинско-правне послове
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема предлога, врши се провера приложене документације, провера активне и пасивне
легитимације странака у поступку и ако су у том смислу испуњени услови, одржава се расправа у
присуству свих странака на којој се утврђују чињенице односно изводе потребни докази.Уколико
су се на првој расправи изјасниле све странке а прибављени су сви потребни докази, поступајући
орган након расправе доноси решење којим се усваја захтев.
Уколико нису испуњи сви услови захтев се може решењем одбити, или закључком одбацити.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
По жалби против првостепеног решења донетог по предлогу за експропријацију решава
министарство надлежно за послове финансија.
Назив услуге: Захтев за поништај решења о експропријацији
Опис у чему се састоји услуга
спровођење поступка, прикупљање и извођење доказа доношење решења у првом степену
Категорија лица која имају право на услугу
физичка и правна лица као власници , ранији власници, наследници или правни следбеници
власника, као и корисници и правни следбеници корисника
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
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да непокретност није приведена намени ради које је експроприсана или ради које је извршен
административни пренос
Рок у којем се услуга пружа
30 дана уколико су испуњени сви законски услови, уколико је могуће прибавити све доказе
односно утврдити комплетно чињенично стање као и да су власници непокретности доступни
Начин остваривања права на услугу
подношењем захтева и испуњеношћу законских услова
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
НЕ
Начин покретања поступка
На захтев странке у слободној форми
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Републичка административна такса на захтев, одлуку и жалбу,осим уколико се ради о правним
лицима која су ослобођена плаћања таксе у смислу одредбе. чл.18 Закона о републичким
административним таксама,
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
решење чији се поништај тражи копију плана за непокретност не старију од 6 месеци лист
непокретности за парцелу на којој се налази непокретност доказ активној легитимацији (копија
личне карте , оставинско решење уверење о упоредном броју парцела старог и новог премера
доказ о плаћеној административној такси на захтев и одлуку
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
путем поште или на писарници Управе градске општине Сопот
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
сва службена лица Одељења
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева, врши се провера приложене документације, активна и пасивна
легитимација странака у поступку и ако су у том смислу испуњени услови, одржава се расправа у
присуству свих странака на којој се утврђују чињенице односно изводе потребни докази.Уколико
су се на првој расправи изјасниле све странке а прибављени су сви потребни
докази поступајући орган након расправе доноси решење којим се усваја захтев, уколико нису
испуњени сви законски услови одељење може захтев решењем одбити, или закључком одбацити.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Дозвољена је жалба Министарству финансија Републике Србије у року од 15 дана од дана
пријема одлуке уз доказ о плаћеној административној такси. Жалба се предаје преко Одељења
поштом или непосредно на писарници
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НАЗИВ УСЛУГЕ: Давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње,
односно ради легализације објеката
Опис у чему се састоји услуга
Грађевинским земљиштем у јавној својини града располаже град, у складу са законом којим је
уређена област грађевинског земљишта.
Располагањем грађевинским земљиштем сматра се:
1. отуђење;
2. давање у закуп;
3. међусобно располагањe власника грађевинског земљишта у јавној својини;
4. улагање у капитал;
5. установљавање права стварне службености.
Градска општина може на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун града, отуђити
грађевинско земљиште ради изградње, односно ради легализације објеката до 800 m 2 БРГП, а
градске општине могу на исти начин отуђити грађевинско земљиште ради изградње, односно
легализације објеката и преко 800 m2 БРГП.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта доноси председник Градске општине, на предлог
организационе јединице градске општине надлежне за имовинско-правне послове, пошто
Комисија коју образује председник градске општине оцени да су испуњени услови за доношење
решења о отуђењу.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, у име и за рачун града, закључује председник градске
општине.
Категорија лица која имају право на услугу
физичка и правна лица, власници нелегалних објеката
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
да је власник нелегалног објекта за који су испуњени плански и технички услови за легализацију
Рок у којем се услуга пружа
30 дана уколико су испуњени сви законски услови, окао и уколико је могуће прибавити све доказе
односно утврдити комплетно чињенично стање
Начин остваривања права на услугу
подношењем захтева и испуњеношћу законских услова
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
НЕ
Начин покретања поступка
Поступак се покреће по инцијативи градске општине.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
локална административна такса на решење о додели у закуп или откуп у складу с Одлуком о
локаним администаративним таксама
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
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Прибављају се по службеној дужности
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
путем поште или на писарници Управе градске општине Сопот
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
сва службена лица Одељења
Опис поступања органа
Грађевинско земљиште се отуђује јавним надметањем ако планирана БРГП објекта, не прелази
10.000 m2, односно прикупљањем понуда јавним огласом, ако планирана БРГП објеката прелази
10.000 m2
Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта припрема и објављује градска општина. Поступак
јавног надметања, односно отварања писмених понуда, спроводи комисија. Заинтересована лица
подносе пријаве под условима у јавном огласу. Рок за подношење пријава, односно понуда не
може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања.
По спроведеном поступку председник Градске општине доноси решење о отуђењу земљишта.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор о отуђењу) се закључује са
лицем коме се отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од дана достављања решења о
отуђењу.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Против акта надлежног органа може се покренути управни спор директно пред надлежним
Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема одлуке уз доказ о плаћеној
административној такси.
Назив услуге: Претварање (конверзија) права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду
Опис у чему се састоји услуга
Лица, која су уписана у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, као носиоци
права коришћења на грађевинском земљишту имају право на претварање– конверзију права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту, уз накнаду, под условима прописаним
законом.
Категорија лица која имају право на услугу
Лица, која су уписана у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, као носиоци
права коришћења на грађевинском земљишту
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Поступак за конверзију покреће се по захтеву лица која су уписана у јавну књигу о евиденцији
непокретности и правима на њима, као носиоци права коришћења на грађевинском земљишту.
Рок у којем се услуга пружа
Надлежни орган, по спроведеном поступку, у року од осам дана доноси решење којим се утврђује
право на претварање права коришћења у право својине на катастарској парцели која је предмет
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захтева.

Начин остваривања права на услугу
подношењем захтева и испуњеношћу законских услова
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
НЕ
Начин покретања поступка
Подношењем захтева у слободној форми
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Накнада за конверзију може се платити у једнократном износу или у 60 једнаких месечних рата.
Лица-корисници могу, до стицања и уписа права својине на грађевинском земљишту у складу са
законом, са власником грађевинског земљишта закључити уговор о закупу грађевинског
земљишта
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
Надлежни орган прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу за коју је поднет
захтев.
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
Захтев за конверзију се подноси органу надлежаном за имовинско правне послове.
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
сва службена лица Одељења
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Надлежни орган, по добијању захтева за конверзију проверава да ли су уз захтев поднети сви
прописани докази. Ако надлежни орган утврди да су уз захтев достављени прописани докази,
утврђује да ли постоје услови предвиђени овим законом за умањење тржишне вредности.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Против решења може се поднети жалба у року од 15 дана од дана достављања решења.
По жалби на решење решава министарство надлежно за послове финансија у року од 30 дана.

Назив услуге: Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија
Опис у чему се састоји услуга
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спровођење поступка, прикупљање и извођење доказа доношење решења у првом степену
Категорија лица која имају право на услугу
физичка и правна лица као власници станова или заједничких просторија или лице које има
правни интерес
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
да је подносилац захтева власник стана или лице које има правни интерес , а да је усељено лице
неко ко се уселио у стан или заједничке просторије стамбене зграде без правног основа или
користи стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор,
власник стана, односно лице које има правни интерес
Рок у којем се услуга пружа
поступак је хитан и интерни рок је 30 дана од подношења захтева уколико су испуњени сви
законски услови, као и уколико је могуће у том року прибавити све доказе односно утврдити
комплетно чињенично стање
Начин остваривања права на услугу
подношењем захтева и испуњеношћу законских услова
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
НЕ
Начин покретања поступка
На захтев странке у слободној форми
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
локална административна такса и евентуални трошкови поступка ( увиђај, вештачење)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
лист непокретности за стан као доказ о праву власништва на стану или зајдничкој просторији или
други доказ којим се доказује правни интерес податке у усељеном лицу доказ о плаћеној такси на
захтев и одлуку
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
путем поште или на писарници Управе градске општине Сопот
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
сва службена лица Одељења
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева, одељење врши проверу приложене документације, оцењује активну и
пасивну легитимацију странке у поступку, и ако су у том смислу испуњени услови, спроводи
поступак, одржава усмену расправу утврђује и изводи доказе и након утврђног чињеничног стања
доноси одлуку у форми решења којим се захтев усваја или којим се захтев одбија или у форми
закључка којим се захтев одбацује.
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Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Против акта надлежног органа може се изјавити Жалба надлежном градском Секретаријату за
имовинско правне послове у Београду, а преко овог одељења писмено путем поште или на
писарници управе Градске општине Сопот у року од 15 дана од дана пријема решења уз доказ о
плаћеној административној такси на Жалбу.
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Пример: Решење којим се налаже исељење из стана/заједничких просторија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске
и комунално-стамбене послове
Број: 360-......../2015
Дана: .............................
Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове Управе Градске општине
Сопот, решавајући по захтеву ............................. из ...................., ул. ...................... бр. ........, за исељење
................................. из ................. из стана број ........... у .................., у улици ........................... бр. ....., на
основу члана бр. 5. Закона о становању („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94,
49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011) и чл. 192. Закона о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ“, бр.
33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), доноси:

Р Е ШЕ Њ Е

НАЛАЖЕ СЕ .................................................... из .................., ул. .................................... бр...........,
стан .........., да иселе ствари из стана број ........., у ......................., у ....................................... бр. ..........., који
користе без законског основа и да га, ослобођен од ствари, предају носиоцу права коришћења
............................... из .................., у року од 15 дана од дана пријема решења.
Уколико именовани у утврђеном року не поступе по налогу, исељење ће се извршити принудним
путем о трошку извршеника чији износ ће бити утврђен посебним закључком.
Жалба не одлаже извршење решења.

Образложење

............................... из ...................., корисник стана број ...... у .................., у улици ...............................
бр. ......., обратила се овом органу са предлогом за исељење, односно, доношење решења којим ће се
..............................................из ............................, наложити да иселе ствари из поменутог стана и исти врате
носиоцу права коришћења.
Поступајући по захтеву .............................................из ........................, овај орган је упутио позив
................................................... из ..................... и ................................ из ......................., ради изјашњења и
допуне захтева.
Дана ....................... године, по позиву овог органа, одазвао се ............................. из .................., о
чему је сачињен записник, а дана ...................... године, сачињен је записник о изјави странке
........................... из .......................
Уз захтев за исељење, приложено је још: овлашћење број .............. од .................. године, решење
о закупу стана број ............... од ................. године, уговор о закупу стана број .............. од ............... године,
решење о закупу стана број .................... од ...................... године, уговор о закупу стана број .................. од
.................... године, записник о примопредаји стана број ............... од .................. године, опомена пред
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утужење број ............ од .................. године, споразумни раскид уговора о закупу од ...................... године,
допис ............................ од ....................... године и извод из земљишне књиге ..........................
Увидом у достављене списе, имајући у виду наводе из записника од .................... године и
....................... године, утврђено је да је ...................................... из ................, носилац права коришћења на
стану број ........ у .........................., у улици .................................. бр........., односно-закуподавац предметног
стана, те да исти није дат на коришћење ................................................ из ........................
По споразумном раскиду уговора и изласку претходног корисника .............................., стан је био у уредном
стању и закључан.
.................................................... из ........................., користили су без правног основа стан број ........... у
....................., у улици ......................................... бр. ......., на тај начин што су заменили браву и унели своје
ствари у једну просторију предметног стана.Тако је и захтев ........................................ из ..................., од
........................ године, за надокнаду трошкова замене браве и чишћења-неоснован.
Чланом 5. Закона о становању („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94,
49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011), предвиђено је да се стамбене зграде и станови користе по основу
права својине на стану и по основу закупа, а да се, ако се неко лице усели у стан или заједничке просторије
стамбене зграде без правног основа или користи стан без закљученог уговора или је поништен правни
основ по коме је закључен уговор, власник стана, односно лице које има правни интерес, може код
општинског органа надлежног за стамбене послове да захтева његово исељење.
Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, незадовољна страна може изјавити жалбу
Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, са седиштем у Београду у улици Краљице
Марије бр. 1, у року од 15 дана од дана пријема решења , преко овог Одсека, таксирану са 430, 00 динара
административне таксе.
Ослобођено плаћања таксе на основу Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист
града Београда“ , бр. 50/2014).
Решено у Одсеку за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове Управе Градске
општине Сопот, под бројем: 360-...................... од ......................... године.

Обрадио:

НАЧЕЛНИК
Доставити:
-.....................................
-......................................
-архиви
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Назив услуге: Издавање уверења да је стан исплаћен у целости
Опис у чему се састоји услуга
издавање потврда да је стан исплаћен у целости
Категорија лица која имају право на услугу
физичка и правна лица као власници станова или лице који има правни интерес
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
да је подносилац захтева власник стана или лице које има правни интерес и да поседује оригинал
уговор о откупу стана за који се издаје потврда
Рок у којем се услуга пружа
15 дана
Начин остваривања права на услугу
подношењем захтева и испуњеношћу законских услова
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
НЕ
Начин покретања поступка
На захтев странке у слободној форми
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
локална административна такса на захтев и потврду
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
оригинал уговора о откупу стана
доказ о плаћеној такси на захтев и потврду
евентуално уплатницу или неки други доказ о исплати
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
путем поште или на писарници Управе градске општине Сопот
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
сва службена лица Одељења
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева, одељење прибавља списе предмета из архиве и прибавља извод са
рачуна општине као доказ да су средства уплаћена, након чега издаје писану потврду , а оригинал
уговора оверава штамбиљем на коме пише да је стан исплаћен у целости и
печатом одељења.
у случају да нема доказа да је стан исплаћен у целости орган доноси решење којим се захтев
одбија
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Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Против акта надлежног органа може се изјавити Жалба надлежном градском Секретаријату за
имовинско правне послове у Београду, а преко овог одељења писмено путем поште или на
писарници управе Градске општине Сопот у року од 15 дана од дана пријема решења уз доказ о
плаћеној административној такси на Жалбу.
Назив услуге: Пријава о оснивању савета и скупштине станара и избору председника
Опис у чему се састоји услуга
увођење у евиденцију скупштина и савета стамбених зграда
Категорија лица која имају право на услугу
стамбене зграде као правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
да се ради о стамбеној згради у одређеној улици са одређеним кућним бројем,
да су скупштина и савет конституисани у присуству већине власника станова , као и да је за
председника гласала већина чланова скупштине
да су поднели пријаву о конституисањ у за евиденцију скупштина и савета
Рок у којем се услуга пружа
15 дана
Начин остваривања права на услугу
подношењем захтева и испуњеношћу законских услова
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
НЕ
Начин покретања поступка
На основу пријаве представника зграде на посебном образцу
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
/
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
одлуку или записник са седнице скупштине/савета о формирању скупштине/савета и избору
председника
доказе о власништву на становима (лист непоксретности уколико су сви станови етажно
укњижени или копије уговора копију личне карте председника скупштине , савета
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
путем поште или на писарници Управе градске општине Сопот
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
сва службена лица Одељења
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Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева, службено лице врши проверу у приложене документације и ако су
испуњени услови уписује скупштину/савет у евиденцију и додељује евиденцијски број
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
/
Назив услуге: Издавање уверења о оснивању савета и скупштине станара и избору
председника
Опис у чему се састоји услуга
издавање уверења да је формирана скупштина или савет и изабран председник
Категорија лица која имају право на услугу
стамбене зграде као правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
да се ради о стамбеној згради у одређеној улици са одређеним кућним бројем,
да су скупштина и савет конституисани у присуству већине власника станова , као и да је за
председника гласала већина чланова скупштине
да су поднели пријаву о конституисањ у за евиденцију скупштина и савета
Рок у којем се услуга пружа
15 дана
Начин остваривања права на услугу
подношењем захтева и испуњеношћу законских услова
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
НЕ
Начин покретања поступка
На захтев представника зграде на посебном образцу
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
локална административна такса на захтев и потврду
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
одлуку или записник са седнице скупштине/савета о формирању скупштине/савета и избору
председника
доказе о власништву на становима (лист непоксретности уколико су сви станови етажно
укњижени или копије уговора)
доказ о плаћеној такси на захтев и потврду копију личне карте председника скупштине, савета
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
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путем поште или на писарници Управе градске општине Сопот
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
сва службена лица Одељења
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева, службено лице врши проверу у евиденцији скупштина и станара да ли је
на траженој адреси евидентирана скупштина или савет и уколико јесте издаје се уверење
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
/
Назив услуге: Инспекцијски надзор над изградњом и употребом објеката
Опис у чему се састоји услуга
вршење инспекцијског надзора по службеној дужности
Категорија лица која имају право на услугу
Сви
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
/
Рок у којем се услуга пружа
30-60 дана
Начин остваривања права на услугу
подношењем пријаве
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
по службеној дужности, по службеној дужности инициран пријавом грађана
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
/
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
/
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
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Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Контрола на терену, сачињавање записника, доношење решења или закључка и достава
странкама у поступку
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
да, подноси се Секретаријату за имовинске и правне послове Градске управе града Београда,
Сектор за другостепени управни поступак, року од 15 дана, преко Одељења или директно
Назив услуге: Издавање Информације о локацији
Опис у чему се састоји услуга
- Координате са копије плана парцеле коју странка доставља уз захтев наносе се на одговорајући
плански акт, на основу чега се утврђује зона којој парцела припада.
- Израђује се информација о локацији која садржи урбанистичке параметре за утврђену зону.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 8 дана
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације и издавање информације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
- Локална административне таксе :290,00 динара и 3.477,00 динара Одлука о локалним
административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10,
10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- копија плана парцеле не старија од 6 месеци
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на
наведену адресу.
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Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
- Након пријема захтева формира се вануправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник Одељења
расподељује службеним лицима, која врше увид у списе предмет и ако је уз захтев предата
потребна документација службено лице израђује предлог информације о локацији, чију проверу
врши руководилац групе и потом се предлог информације доставља начелнику Одељења на
потпис.
- Уколико уз захтев није предата комплетна документација службено лице које обрађује предмет
телефонским путем обавештава странку да достави недостајућу документацију у року од 8 дана,
па након доставе се спроводи горе описани поступак. Уколико у остављеном року странка не
достави тражену документацију, упућује се позив на допуну захтева.
Након достављања документације издаје се информација о локацији.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом није предвиђена ни жалба, ни приговор на информацију о локацији.
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Пример: Захтев за издавање информације о локацији
ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
Подносилац захтева
...............................................................................................
име и презиме
.......................................................................................
адреса и телефон
.....................................................................................................
e-mail:
Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове
Градска општинa Сопот
Сопот, Космајски трг бр. 5
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
Молим вас да ми, на основу чл. 53. Закона о планирању и изградњи ( „ Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), издате ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ , за катастарску парцелу
___________________ КО__________________________, у улици ______________________________________.
Информација о локацији је потребна ради :
1.
2.
3.

информисања о могућностима градње на парцели;
куповине или продаје земљишта, куће, стана;
_______________________________________________________________________________

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ
1.
копија плана катастарске парцеле, не старија од шест месеци, издата од стране Републичког
геодетског завода, Служба за катастар непокретности;
2.
доказ о уплати административне таксе*;
3.

датум

подносилац захтева

____________________________

_________________________________

*напомена: на основу Одлуке о локалним административним таксама (”Сл. лист града Београда” бр. 50/2014,
77/14 и 17/15) плаћа се општинска адм. такса, на рачун 840-742251843-73, позив на број 47-017; прималац:
Градска општина Сопот; сврха: Општинска административна такса

Пример: Информација о локацији
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Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Број: 353-______/201___
Сопот, ____.____.201___. год.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: __________________________ из ___________, ул. ________________ бр.______;
ПОВОД ЗАХТЕВА: информисање о могућностима градње на парцели;
ПРИЛОГ: -копија плана парцеле издата од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Сопот,
број ___________________ од _______________.године.
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
За катастарску парцелу број ________________ к.о. __________________
Могућности и ограничења:
Предметна парцела се налази у грађевинском подручју насељеног места _____________________.
На основу Просторног плана градске општине Сопот ("Сл. лист града Београда" бр. 54/2012), предметна
парцела се налази у зони за изградњу __________________ објеката насељеног места __________________.
Према упису у лист непокретности, на предметној парцели ________________________________________ (има
или нема изграђених објеката). Постојећи објекти се уклањају/задржавају.
Параметри за изградњу објеката на предметној парцели су:
Општи услови:
дозвољени индекс изграђености "И": Индекс или степен изграђености је однос између бруто развијене
изграђене површине свих надземних етажа корисног простора и површине парцеле. За предметну парцелу
износи _______.
максимални степен заузетости парцеле (под објектима): износи _________%.
максимална спратност: __________
положај објеката и хоризонтална регулација објеката: Минимално удаљење основног габарита објекта (без
испада) од границе са суседним парцелама износи ______м, према улици _____м, односно _____м, према
графичком прилогу.
вертикална регулација објекта: Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте
са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Највећа дозвољена висина објекта
износи 12,00м.
Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Висина објекта на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00 м - растојање од нулте коте до коте слемена (за
објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта, и то за објекте на релативно равном терену кота приземља може бити највише 1,20 м виша
од нулте коте.
Висина објекта на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног
или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца);
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према
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нултој коти објекта, и то за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од
коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20 м нижа од коте нивелете јавног пута.
подземне етаже: Објекат може имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе. Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже - могу
прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне
пројекције испада), и то:стопе темеља и подрумски зидови - 0,15 м до дубине од 2,60 м испод површине
тротоара, а испод те дубине - 0,50 м; шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара - 1,00 м
ограда и ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м. Зидане и друге врсте ограда
постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која
се ограђује.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске
парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40м, која се поставља према катастарском плану и
операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне
грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
услови за прикључење на инфраструктуру :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______
саобраћајни услови и стационирање возила: За паркирање возила за сопствене потребе, обезбедити простор
на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то -__________________________________.
правни основ:
Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14),
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015) ,
плански основ:
Регионални просторни план административног подручја града Београда ("Сл. лист града Београда" бр. 10/04 и
38/11)
Просторни план градске општине Сопот ("Сл. лист града Београда" бр. 54/2012)
смернице:
Ова Информација о локацији издаје се за потребе ___________________ и у друге сврхе се не може
употребити.
На основу информације о локацији се не може градити, не могу се изводити радови, нити се може вршити
промена намене, већ се мора поднети захтев овом Одсеку и приложити документација прописана Законом о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС''бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), те на
основу тога прибавити локацијски услови или решење о одобрењу извођења радова, у зависности од врсте
планираних радова, а у складу са Законом о планирању и изградњи.
Обрадио:
Прилог:
-ситуација
-фотокопија копије плана парцеле

Начелник
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Назив услуге: Издавање потврде пројекта парцелације, односно препарцелације
Опис у чему се састоји услуга
Утврђује се да ли је пројекат парцелације, односно препарцелације израђен у складу са важећим
планским актом.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 10 дана
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације и издавање потврде, када се оверава, тј. потврђује приложени пројекат
парцелације, односно препарцелације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева на писарници Управе градске општине Сопот или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
-Локална административна такса: до 2ха- 5.948,00 динара, од 2-5 ха- 10.795,00 динара, од 5-10 ха17.877,00 динара, преко 10 ха- 26.233,00 динара -Одлука о локалним административним таксама
("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- оригинал копија плана парцеле не старија од 6 месеци и
- пројекат парцелације, односно препарцелације са пројектом геодетског обележавања
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу.
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
- Након пријема захтева формира се вануправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник Одељења
расподељује службеним лицима, која врше увид у списе предмет и ако је уз захтев предата
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потребна документација службено лице израђује предлог потврде парцелације, односно
препарцелације, чију проверу врши руководилац групе и потом се предлог потврде доставља
начелнику Одељења на потпис.
- Уколико уз захтев није предата комплетна документација службено лице које обрађује предмет
телефонским путем обавештава странку да достави недостајућу документацију у року од 8 дана,
па након доставе се спроводи горе описани поступак. Уколико у остављеном року странка не
достави тражену документацију, упућује се позив на допуну захтева.
Након достављања документације издаје се потврда.
- Уколико пројекат парцелације, односно препарцелације није израђен у складу са важећим
планским документом обавештава се подносилац захтева, који има право да поднесе приговор на
обавештење.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђен приговор на обавештење којим се подносилац захтева обавештава да
пројекат парцелације, односно препарцелације није израђен у складу са важећим планским
документом. Приговор се подноси Већу градске општине Сопот у року од 3 дана од дана
достављања обавештења.
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Пример: Захтев за издавање потврде пројекта парцелације, односно препарцелације
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
_____________________________________________________
(пословно име / име и презиме)
_____________________________________________________
(овлашћено лице за заступање и својство)
_____________________________________________________
(седиште / пребивалиште)
___________________________
(матични број / ЈМБГ)
___________________________
(ПИБ)
___________________________
(контакт тел. / e-mail)
Одсек за урбанистичко-грађевинске
и комунално- стамбене послове
Градске општине Сопот
Сопот, Космајски трг бр. 5
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ НА ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПАРЦЕЛАЦИЈЕ (чл.65. Закона
о план. и изградњи "Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и
145/14)
Молим наслов да изда потврду на достављени урбанистички пројекат. Доставља се урбанистички
пројекат:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
у _______________ примерака.
Инвеститор:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
НАПОМЕНА:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Прилози уз захтев:
1. Урбанистички пројекат.
2. Доказ о плаћеној административној такси
У Сопоту, дана __. __.201__. године

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________________________
(својеручан потпис)
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Назив услуге: Издавање Локацијских услова
Опис у чему се састоји услуга
Проверава се испуњеност формалних услова за поступање у предмету.
По службеној дужности, без одлагања, прибављамо од органа надлежног за послове државног
премера и катастра потребне податке и прослеђујемо захтев за издавање услова за пројектовање
и прикључење имаоцима јавних овлашћења. По прибављању услова од имаоца јавних
овлашћења издају се локацијски услови.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом и важећим планским актом, као и сагласност и услове јавних комуналних предузећа.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 5 радних дана од прибављања услова од имаоца јавних овлашћења.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, прибављање података од РГЗ-а и услова од имаоца јавних овлашћења и издавање
локацијских услова.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници Управе градске општине
Сопот
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
-Локалне административне таксе: у зависности од квадратуре објекта,
- до 30м2 – 3828,00 динара
- од 31-200 м2- 5.976,00 динара
- од 201-400 м2- 10.760,00 динара
- 401-800 м2- 13.704,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
/
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
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Сва службена лица Одељења пружају усмене, као и телефонским путем и путем електронске
поште
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
- Након пријема захтева формира се ванправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
дана, када се предмет заводи у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник Одељења
расподељује службеним лицима, која проверавају испуњеност формалних услова за поступање у
предмету:
1) надлежност за поступање по захтеву;
2) да ли је подносилац захтева лице које, у складу са законом може бити подносилац захтева
односно пријаве;
3) да ли захтев садржи све прописане податке;
4) да ли је уз захтев приложена сва документација прописана законом и подзаконским актима
донетим на основу закона;
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
- Ако нису испуњени формални услови за даље поступање захтев за издавање локацијских услова
се одбацује закључком уз навођење свих недостатака.
Захтев за издавање локацијских услова се одбацује закључком ако локацијски услови не могу да
се издају и због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев, уз навођење свих
недостатака. Против закључка подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу града
Београда, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашен захтев и
отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,
нити поново плаћа административну таксу и накнаду.
Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, по службеној дужности, без
одлагања, прибављамо од органа надлежног за послове државног премера и катастра:
1) копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле
наведене у захтеву, у дигиталној и аналогној форми;
2) извод из катастра водова, у дигиталној и аналогној форми, осим за
извођење радова на надзиђивању постојећег објекта;
3) податке о површини парцеле, односно парцела, које прибавља увидом у званичну електронску
базу података катастра непокретности, осим за линијске објекте и антенске стубове.
Орган надлежан за послове државног премера и катастра дужан је да без одлагања,
електронским путем, достави документе, односно омогући увид.
Одмах по прибављању одговарајућих исправа у дигиталној и папирној форми, а најкасније у року
од 5 радних дана од дана пријема захтева за њихово издавање:
1) обавештавамо подносиоца захтева о висини стварних трошкова за прибављање услова од
ималаца јавних овлашћења, уз налог да изврши уплату тих трошкова пре преузимања локацијских
услов и
2) прослеђујемо имаоцима јавних овлашћења, чије услове за пројектовање и прикључење треба
да прибави у зависности од класе и намене објекта, захтев за издавање тих услова и електронску
копију документације.
Изузетно, ако је подносилац захтева, у захтеву за издавање локацијских услова, изјавио да жели
претходно да се изјасни да ли прихвата трошкове издавања услова за пројектовање и
прикључење, о којима се обавештава, по слању тог обавештења застајемо са поступком и исти
настављамо по изјашњењу подносиоца да прихвата износ трошкова издавања
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локацијских услова. Ако се подносилац захтева не изјасни да прихвата трошкове у
остављеном року, обустављамо поступак по захтеву. За време застоја поступка не теку рокови
прописани за издавање локацијских услова.
Ако ималац јавних овлашћења достави обавештење да не може да изда услове за пројектовање и
прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање
локацијских услова, без одлагања одбацујемо захтев за издавање локацијских услова.
- По прибављању услова од имаоца јавних овлашћења издају се локацијски услови.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом није предвиђена жалба, али је могуће поднети приговор Градском већу града Београда у
року од 3 дана од дана достављања.
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Пример: Захтев за издавање локацијских услова
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Космајски трг бр.5

Град Београд
Градска општина Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске
и комунално-стамбене послове

Сопот

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
А)

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
1.

АДРЕСА (подаци се уносе, ако постоје):

___________________________________________________________________________,
(улица и број)
_______________________________
(место)
2.

ПАРЦЕЛА/ПАРЦЕЛЕ:

_____________________________________________________________________
број катастарске пацеле и назив катастарске општине
_____________________________________________________________________
површина катастарске пацеле (xx.xx.xx м2)
Б)

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ ЗА ЧИЈЕ ГРАЂЕЊЕ СЕ ТРАЖЕ УСЛОВИ
3.

ВРСТА РАДОВА:

☐

ИЗГРАДЊА

☐

ДОГРАДЊА, односно надзиђивање

4.

Намена објекта:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(намену формулисати у складу са називом и објашњењем из табеле садржане у Правилнику о
класификацији објеката)
5.

Категорија: __________________;
Класификациони број: _________________

(унети категорију и класификациони број у складу са Правилником о класификацији објеката, к.б._______,
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имајући у виду претежну намену објекта)
6.

Бруто развијена грађевинска површина (уноси се ако се локацијски услови траже за

зграду): __________________м2.
7.

Додатно појашњење намене:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(за пословни, индустријски или објекат јавне намене навести податке о планираној делатности у објекту,
врсти опреме и сл.)
В)

ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ (са напоменом да ли су изграђени у складу са

Законом)
8.

Број објеката који се налазе на парцели/парцелама: ________________

9.

Постојећи објект/објекти се:

☐

УКЛАЊА-ју

☐

ЗАДРЖАВА-ју

☐

део се задржава, а део уклања

10.

Бруто развијена грађевинска површина која се руши-уклања (уноси се ако се ако је реч о

згради): __________м2.
11.

Бруто развијена грађевинска површина која се задржава (уноси се ако се ако је реч о

згради): ______м2.
Г)

ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ СА ТРОШКОВИМА ПРИБАВЉАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ДОСТАВОМ
12.

Подношењем овог захтева сам се сагласио да ћу платити таксу, односно накаду коју орган

надлежан за послове државног премера и катастра наплаћује за:
1)

издавање копије плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле

наведене у овом захтеву, у дигиталној и аналогној форми;
2)

издавање извод из катастра водова, у дигиталној и аналогној форми (осим ако се

захтев односи на извођење радова на надзиђивању постојећег објекта);
3)

увид у званичну електронску базу података катастра непокретности, ради

прибављања и провере података о површини парцеле.
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Ако се увидом у плански документ и сепарат не могу прибавити сви урбанистичко технички

и други услови и подаци потребни за израду пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, већ
је неопходно да надлежни орган услове за пројектовање и прикључење прибави од ималаца јавних
овлашћења, желим да надлежни орган поступи на следећи начин:
☐

Молим да ме надлежни орган обавести о висини трошкова које ће ми у вези са издавањем

локацијских услова наплатити имаоци јавних овлашћења, као и да до мог изјашњења о

томе да

ли прихватам те трошкове застане са поступком издавања локацијских услова.
☐

Сагласан сам да надлежни орган од имаоца јавних овлашћења прибави све урбанистичке,

техничке и друге услове и податке потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу, према класи и
намени објеката и пројекта за извођење и изјављујем да ћу изврши надокнаду свих трошкова које у вези
са издавањем локацијских услова наплаћују имаоци јавних

овлашћења

(за

издавање

услова

за

пројектовање и прикључење, сагласности и других аката). Изјављујем да сам се увидом у акта ималаца
јавних овлашћења, која прописују висину тих накнада, упознао са трошковима које прихватам овом
изјавом сагласности.
Сагласан______________________
(својеручни потпис)

14.

Саставни део овог захтева је Идејно решење, приложено уз овај захтев.

15.
☐
☐
☐
☐

Желим да ми се локацијски услови и писменo доставе на следећи начин:
на адресу из захтева;
у просторијама надлежног органа, с тим да ме о времену преузимања обавестите:
e-mail-ом на e-mail адресу _________________________________;
позивом на моб.тел. _____________________________.

Д) ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
16.

Име и презиме / Пословно име:

___________________________________________________________________________
17.

Адреса / Седиште: _______________________________________________

18.

ЈМБГ

(број

пасоша

за

__________________________________________
19.
Ђ)

ПИБ (за правно лице): __________________

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ
☐
Идејно решење у аналогној форми;
☐
Идејно решење у електронској форми;
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☐
☐
☐
☐

на ЦД-у или другом електронском _____;
доставићу електронском поштом на електронску адресу надлежне службе;
Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева;
Доказ о уплати накнаде стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских

☐

Пуномоћје оверено у складу са законом, ако захтев подноси пуномоћник.

услова;

У ______________________________,

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:

__.__.201_ год.

______________________________
име и презиме и потпис подносиоца /
законског заступника правног лица

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗЦА:
1.
Уносом знака: "x" у поље испред једне од понуђених опција, изјашњавате се да прихватете ту опцију.
Не можете истовремено прихватити више него једну понуђену опцију, јер ће у супротном ваш захтев бити одбачен из
формалних разлога.
2.
У свако од поља за унос текста треба унети одговор, јер ће у противном ваш захтев бити одбачен из
формалних разлога. Контакт телефон и е-mail адреса нису обавезни подаци, али један од тих података морате унети
ако сте се определили да писмена прузимате у надлежној служби.
3.
У списку прилога, уносом знака: "x" у поље исперед прилога, означавате да тај прилог достављате уз
захтев, а уносом текста у празно поље означавате додатни прилог који достављате уз захтев.
4.
Пуномоћје се доставља само ако захтев подноси пуномоћник и оно мора бити оверено у складу са
законом који уређује оверу, осим ако је пуномоћник адвокат, у ком случају се пуномоћје не оверава.
5.
Административна такса на захтев, са означењем сврхе уплате "Општинска административна такса" и
накнада стварних трошкова надлежном органу за израду локацијских услова са означењем сврхе уплате "уплата
накнаде стварних трошкова за издавање локацијских услова" уплаћују се на рачун градске општине Сопот број: 840742251843-73, позив на број 47 017.
6.
Прецизнија упутства у вези са процедуром издавања локацијских услова налазе се на интернет
страници надлежног органа: www.sopot.org.rs
7.
Потписивањем захтева подносилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује
за тачност података који су унети у захтев.
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Пример: Локацијски услови
Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Број: 353–______/201___
Сопот, ______._______.201_____. год .

Космајски трг бр. 5
Сопот

Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Сопот,
поступајући по захтеву ______________ из __________, Ул. _________________ бр.___, Матични број:
____________, за издавање локацијских услова, на основу чл. 53а Закона о планирању и изградњи ( "Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 192. Закона о општем
управном поступку (”Сл. лист СРЈ ”бр. 33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС“ бр.30/10) и чл. 3. Одлуке о Управи
градске општине Сопот (”Сл. лист града Београда ” бр. 45/08 и 12/10), издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
Издају се инвеститору ____________ из ____________, Ул. _______________________ бр.___,
локацијски услови за изградњу ____________, на кп.бр. ______________ ко. ________________.
Планирана је изградња __________________ димензија ______________, бруто површине
________м2, спратности ______________. Категорија објекта ________, класификациона ознака_________.
Правила грађења:
Катастарска парцела број _____________________ к.о. ________________, испуњава услов да може бити
грађевинска парцела на основу уписа у лист непокретности број ______ к.о. _____________ (к.п.бр.___
површина ______ а, земљиште у __________ подручју).
На основу приложене документације, ради се о (не)изграђеној парцели. На предметној парцели изграђен је
__________објекат, предметни објекат се уклања/задржава.
Зона изградње: На основу Просторног плана градске општине Сопот ("Сл. лист града Београда" бр. 54/2012),
предметна парцела се налази у грађевинском подручју, у реону за изградњу ________ објеката насељеног
места ___________________.
Индекс изграђености "И" : Индекс или степен изграђености је однос између бруто развијене изграђене
површине свих надземних етажа корисног простора и површине парцеле. Максимални индекс изграђености
за предметну парцелу износи _________.
Степен заузетости парцеле (под објектима): Максимални степен заузетости за предметну парцелу износи
_________%.
Положај објеката и хоризонтална регулација објеката: Удаљеност грађевинске линије од регулационе, ка
улици, износи _______м. Минимално удаљење од границе са суседним парцелама износи _______м минимално удаљење је обавезујуће (према графичком прилогу). Минимално растојање од бочног суседног
објекта – ____м.
Графички прилог – ситуација чини саставни део овог решења.
Вертикална регулација објекта: Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за
објекте са косим кровом) односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Највећа дозвољена висина
објекта износи 12,00м.Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Висина објеката на стрмом терену са нагибом према улици (навише), одређује се: кад је растојање од нулте
коте до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00 м - растојање од нулте коте до коте
слемена (за објекте са косим кровом), односно-венца (за објекте са равним кровом).
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта, и то за објекте на релативно равном терену, кота приземља може бити највише 1,20м
виша од нулте коте.
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Висина објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте
јавног или приступног пута-растојање од коте нивелете пута до коте слемена(венца).
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта, и то за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа
од коте нивелете јавног пута, приземља може бити највише 1,20м нижа од коте нивелете јавног пута.
Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини регулације.
- висина новог објекта не сме бити већа од 1.5 ширине регулације улице, односно растојања од грађевинске
линије наспрамног објекта.
- висина венца новог објекта усклађује се са венцем суседних објеката.
- висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1.6м, рачунајући од коте пода поткровне етаже
до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.
Максимална спратност на предметној локацији је ____________________;
Препуштање грађевинских елемената: Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од
1,60 м, односно регулациону линију више од 1,20 м и то на делу објекта вишем од 3,00 м. Хоризонтална
пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.
Подземне и подрумске етаже и делови објекта – до граница парцеле.
Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника
суседне парцеле.
Кров, спољни изглед, примењени материјали: спољни изглед објекта, облик крова, примењени
материјали, боје и други елементи дефинишу се архитектонским пројектом. У складу са традицијом и
климатским условима поднебља, препоручује се изградња косог крова. Максимални дозвољени нагиб
кровних равни косих кровова је 35 степени.
Приступ: са парцеле бр. _____________к.о. _____________, на јавну површину- пут.
Саобраћајни услови и стационирање возила: За паркирање возила за сопствене потребе, обезбедити
простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - _________ паркинг или
гаражно место на _____________.
Ограда и ограђивање: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине
0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом „зеленом“ оградом која се сади у осовини границе
грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40м (или пуном зиданом оградом до
висине 1,4м уз сагласност суседа)
Све врсте ограда постављају се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0.9м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до
висине од 1.4м постављањем на подзид чија је висина одређена денивелацијом терена.
Максимална дозвољена висина ограде парцеле на углу износи 0.9м од коте тротоара, односно јавног пута,
збогпрегледности раскрснице. Дужину дела ограде висине до 0.9м одређује општинска служба надлежна за
послове саобраћаја.
Нивелација парцеле: Насипањем терена не смеју се угрозити објекти на суседним парцелама, а одвођење
површинских вода мора бити контролисано.
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне
грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
Услови за прикључење на инфраструктуру :
− _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
− _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
− _______________________________________________________________________________________
_;
Посебни услови и смернице :
Обавезује се пројектант да техничку документацију изради у складу са важећим техничким прописима и
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нормативима, као и са овим локацијским условима.
На основу локацијских услова се не може градити, већ је неопходно прибавити Грађевинску дозволу и
Потврду о пријави радова, сходно чл. 135. Закона о планирању и изградњи, односно Решење о одобрењу
извођења радова, сходно чл. 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009 и 81/2009,
64/2010, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14).
Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави документацију у складу са
Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009 и 81/2009, 64/2010, 24/11, 121/12, 132/14 и
145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС" бр. 23/2015).
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске дозволе издате у
складу са датим условима.
Уз захтев за издавање локацијских услова приложена је следећа документација :
Извод из листа непокретности РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Сопот, број _______ к.о. __________
од ____.____.201____.године;
Идејно решење израђено од стране ____________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________;
Плански основ:
Регионални просторни план административног подручја града Београда ("Сл.лист града Београда", бр.
10/04) и
Просторни план градске општине Сопот ("Сл. лист града Београда" бр. 54/2012),
Правни основ:
Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009 и 81/2009, 64/2010, 24/11, 121/12, 132/14 и
145/14)
Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015) ,
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015, 89/2015),
Правилник о класификацији објеката ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015).
Административна такса по тарифном броју 7. Одлуке о локалним административним таксама (”Сл.
лист града Београда” бр. 50/2014, 77/14 и 17/15), наплаћена је.
Поука о правном средству: Против ових услова, незадовољна страна може изјавити приговор општинском
већу преко овог Одсека, који је донео услове, таксиран са 442,00 динара административне таксе, у року од три дана од
дана достављања локацијских услова.
Обрадио:
прилог:
-___________________
-___________________
-___________________
доставити:
-подносиоцу захтева
-у предмет
-архиви

Начелник
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Назив услуге: Издавање Грађевинске дозволе
Опис у чему се састоји услуга
- По пријему захтева за издавање грађевинске дозволе службено лице, у складу са законом
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и то:
1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави;
2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити
подносилац захтева односно пријаве;
3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона;
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање
грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима.
- Ако нису испуњени формални услови за даље поступање захтев се одбацује закључком, у року од
пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака.
Против закључка подносилац захтева може изјавити жалбу Секретаријату за имовинске и правне
послове града Београда, Сектору за другостепени управни поступак , у року од пет дана од дана
достављања.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, поднесе нов, усаглашен, захтев и
отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се
поново плаћа административна такса.
- Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, ово Одељење по службеној
дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра
извод из листа непокретност која је предмет захтева.
Надлежни орган не прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу:
1) испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката, односно подземни
делови комуналне инфраструктуре;
2) изнад које се граде високонапонски далеководи, односно изнад којих ће се наћи елисе
ветротурбина које се граде;
3) на којој се гради комунална инфраструктура, ако се гради у регулацији постојеће саобраћајнице;
4) у другим случајевима у којима је право грађења успостављено законом, без обавезе претходног
уређења имовинско-правних односа са власником парцеле.
- Надлежни орган утврђује постојање одговарајућег права на земљишту,
односно објекту, у складу са Законом. На основу утврђеног права ово Одељење прибавља од
Дирекције за изградњу и планирање града Београда ЈП обрачун доприноса за уређивање
грађевинског земљишта и доноси решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од
дана подношења захтева. Решење доставља подносиоцу захтева у року од три дана од дана
доношења, а решење у истом року доставља и:
1) инспекцији која врши надзор над изградњом објекта;
2) имаоцима јавних овлашћења надлежним за утврђивање услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, ради информисања.
- Ако надлежни орган утврди да подносилац захтева нема одговарајуће право на земљишту,
односно објекту, захтев за грађевинску дозволу одбија решењем.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
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Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 5 радних дана од подношења захтева.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, прибављање обрачуна за допринос за уређење грађевинског земљишта и израду
грађевинске дозволе.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (решење) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације;
2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина
техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико
подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања грађевинске
дозволе;
3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о
грађевинској дозволи.
4) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право
уписано у јавној књизи или је успостављено законом;
5) уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји;
6) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању
недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен
локацијским условима;
7) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за
које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
8) сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе
радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
9) уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, закључен у складу са
законом којим се уређује надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени,
односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
10) услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем
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електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су
прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису
садржани у локацијским условима.
За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни
део захтева из става 1. овог члана је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за
уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за
објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од
две стамбене јединице. Власник катастарске парцеле којој је промењена намена из
пољопривредног у грађевинско земљиште дужан је да плати накнаду за промену намене
земљишта пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште. Ако је промена намене, односно врсте земљишта из пољопривредног у
грађевинско извршена на основу закона, планског документа или одлуке надлежног органа до 15.
јула 1992. године, односно до дана ступања на снагу Закона
о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 49/92), не плаћа се накнада за промену
намене земљишта, без обзира што је као култура одређене класе тог земљишта уписана њива,
виноград, воћњак, ливада, пашњак, трстик-мочвара или неплодно земљиште.
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу или слањем попуњеног захтева на е-mail адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
електронске поште
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
- Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење истог дана,
када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник Одељења
расподељује службеним лицима, која врше проверу а испуњености формалних услова за поступање
по захтеву и то да ли:
1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави;
2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити
подносилац захтева односно пријаве;
3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона;
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање
грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима.
- Ако нису испуњени формални услови за даље поступање захтев се одбацује закључком, у року од
пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака.
Против закључка подносилац захтева може изјавити жалбу Секретаријату за имовинске и правне
послове Управе града Београда, Сектору за другостепени управни поступак , у року од пет дана од
дана достављања.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, поднесе нов, усаглашен, захтев и
отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен, нити се поново плаћа административна такса.
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- Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, ово Одељење по службеној
дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра
извод из листа непокретност која је предмет захтева.
Надлежни орган не прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу:
1) испод које се граде подземни делови линијских инфраструктурних објеката, односно подземни
делови комуналне инфраструктуре;
2) изнад које се граде високонапонски далеководи, односно изнад којих ће се наћи елисе
ветротурбина које се граде;
3) на којој се гради комунална инфраструктура, ако се гради у регулацији постојеће саобраћајнице;
4) у другим случајевима у којима је право грађења успостављено законом, без обавезе претходног
уређења имовинско-правних односа са власником парцеле.
- Надлежни орган утврђује постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту, у складу
са Законом. На основу утврђеног права ово Одељење прибавља од Дирекције за изградњу и
планирање града Београда ЈП обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта и доноси
решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана
подношења захтева. Решење доставља подносиоцу захтева у року од три дана од дана доношења,
а решење у истом року доставља и:
1) инспекцији која врши надзор над изградњом објекта;
2) имаоцима јавних овлашћења надлежним за утврђивање услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, ради информисања.
- Ако надлежни орган утврди да подносилац захтева нема одговарајуће право на земљишту,
односно објекту, захтев за грађевинску дозволу одбија решењем.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на грађевинску дозволу Секретаријату за имовинске и правне
послове града Београда – Сектор за другостепени управни поступак у року од 8 дана. Предлоге по
жалби ово Одељење не ради, већ се жалба са комплетним списима предмета доставља
другостепеном органу.
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Пример: Решење о грађевинској дозволи
Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Број: 351–_____/201___
Сопот, __.__.201_.год.

Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално–стамбене послове Управе градске општине
Сопот, решавајући по захтеву _________________ из __________, Ул. _____________ ____________ бр. ___, за
издавање решења о грађевинској дозволи, на основу чл. 134. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник
РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 192. став 1. Закона о општем управном
поступку (”Сл. лист СРЈ ”бр. 33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС“ бр.30/10) и чл. 3. Одлуке о Управи градске општине
Сопот (”Сл. лист града Београда ” бр. 45/08 и 12/10), доноси:

РЕШЕЊЕ
о грађевинској дозволи
1. Инвеститору, __________________из ___________, Ул. ___________________ бр. ___, одобрава се
_____________________ објекта, на к.п.бр. ___________ ко. __________ (површина парцеле _______),
спратности __________, категорија објекта _________, класификациони број ___________.
Објекат је димензија ___________, укупне нето површине ________м², укупне бруто површине
_________м² .
2. Пројекат за грађевинску дозволу и локацијски услови, на основу којих се издаје ово решење, чине
саставни део овог решења. Пројекат за грађевинску дозволу израдио је _________________________ из
__________, одговорни пројектант _______________________, број лиценце ____________. Техничку контролу
пројекта за грађевинску дозволу извршио је __________________________ из _______, вршилац техничке
контроле ______________ ____________, број лиценце ____________, и на истом је потврђено да је
дозвољена изградња под бројем 351-_______/201_.
3. Инвеститор може отпочети са радовима тек пошто решење постане правоснажно.
4. Инвеститор радова дужан је да обавести овај орган о почетку извођења радова, најкасније 8 дана пре
почетка извођења радова.
5. Инвеститор радова дужан је да обавести надлежног грађевинског инспектора о почетку извођења
радова, најкасније 8 дана пре почетка извођења радова.
6. Уколико инвеститор не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две
године од дана правоснажности решења, ово решење престаје да важи.
7. Уколико се у року од пет година од дана правоснажности решења не изда употребна дозвола, осим
за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи и породичне стамбене зграде које инвеститор гради
ради решавања својих стамбених потреба, грађевинска дозвола престаје да важи.
8. По завршетку израде темеља, извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде
темеља.
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9. Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном
смислу, одмах по завршетку те фазе.
10. По завршетку објекта, инвеститор је дужан да поднесе захтев за издавање употребне дозволе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Инвеститор, ____________ из ________, Ул. ____________________ бр. __, поднео је захтев заведен
под бројем 351-____/201_, за издавање решења о грађевинској дозволи, ближе описано у диспозитиву овог
решења.
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, приложено је следеће :
1. Пројекат за грађевинску дозволу-у _____ примерка, усклађен са локацијским условима бр. 353_____/2015 од __. __.201_. године;
2. Извод из пројекта;
3. Локацијски услови бр. 353-______/201_ од __.__.201_. године;
4. Доказ о власништву;
5. Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, из Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда ЈП-Одељење Сопот, бр. ______________ од __.__.201_.године;

Сходно чл. 136. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС ” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
132/14 и 145/14), Правилнику о садржини, начину и поступку изрдае и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, 23/15, 77/15) и Правилнику о поступку
спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, 22/15, 89/15, 113/15), решено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна страна може изјавити жалбу у року од
8 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје преко ове Службе, која је донела првостепено решење,
таксирана са 430,00 динара административне таксе .
Такса по Тар. бр. 1. и 3. Одлуке о локалним административним таксама (”Сл. лист града Београда” бр.
50/2014, 77/14 и 17/15), у износу од 780,00 динара уплаћена је на жиро рачун бр. 840 – 742251843 – 73
(градска општина Сопот).
Решено у Одсеку за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове ГО Сопот под бројем 351_____/201_ од __.__.201_. године.

Обрадио:

Начелник

Доставити :
-подносиоцу захтева
-грађевинској инспекцији
-архиви
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Назив услуге: Издавање Потврде о поднетом захтеву за пријаву почетка грађења
Опис у чему се састоји услуга
Увид у приложену документацију и издавање потврде.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Потврђује се пријем пријаве без одлагања, осим ако се уз пријаву радова подноси средство
обезбеђења из члана 98. овог Закона о планирању и изградњи, у ком случају након провере
ваљаности средства обезбеђења пријаву радова потврђује, односно одбацује решењем, у року од
пет радних дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације и издавање потврде о поднетом захтеву.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (потврда) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Уз захтев се подноси доказ о плаћеној административној такси за подношење пријаве, као и:
1) доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је
решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство
обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, ако је
решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате;
2) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде
утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није
потребна израда студије;
3) акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед
непокретности, у складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у
складу са законом о планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске
инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.
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Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу или слањем попуњеног захтева на е-mail адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
електронске поште
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
- Након пријема захтева формира се вануправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник Одељења
расподељује службеним лицима, која врше увид у списе предмет.
- Ово Одељење без одлагања потврђује пријаву радова и пријем приложене документације ако:
1) је надлежан за поступање по пријави;
2) је подносилац захтева лице које може бити подносилац пријаве, у складу са Законом;
3) пријава радова садржи све прописане податке;
4) је уз пријаву достављена документација из члана 30. овог правилника;
5) је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе, у складу са овим правилником.
Ако нису испуњени горе наведени формални услови, ово Одељење обавештава подносиоца да нису
испуњени услови за пријаву радова. Надлежни орган без одлагања обавештава грађевинску
инспекцију о поднетој пријави радова.
По пријави радова, ово Одељење без одлагања проверава да ли је уз пријаву поднето одговарајуће
средство обезбеђења за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, ако је
предвиђено плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате. Ако подносилац
захтева није поднео одговарајуће средство обезбеђења за плаћање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, надлежни орган, без одлагања, обавештава подносиоца да нису испуњени
услови за пријаву радова, односно извођење радова.
Ако је уз захтев предата потребна документација службено лице израђује предлог потврде, чију
проверу врши руководилац групе и потом се предлог потврде доставља начелнику Одељења на
потпис.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом није предвиђена жалба нити приговор на потврду, док се на решење којим се одбацује
пријава може уложити жалба Секретаријату за имовинске и правне послове, Сектору за
другостепени управни поступак, Градске управе града Београда у року од 15 дана од дана
достављања.

119

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Пример: Захтев за пријаву почетка радова

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Космајски трг бр.5
Сопот

ПРЕДМЕТ:ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА/ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Овим вас обавештавамо да ће се даном _____._____.201___. године започети грађење/ извођење
радова ____________ објекта (завршетак радова се планира до ____.___.201___. године) инвеститора
_____________________________ из _____________, ул. ___________ бр. ________, на к.п.бр _______
к.о._________, спратности _______________. Радови се изводе на основу решења о грађевинској дозволи /
решења о одобрењу извођења радова бр.351–____/201__ од ____.___.201__.године.

У Сопоту, ___.___.201___. године

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
___________________________
(пословно име / име и презиме)
___________________________
(овлашћено лице за заступање и својство)
___________________________
(седиште / пребивалиште)
___________________________
(матични број / ЈМБГ)
___________________________
(ПИБ)
___________________________
(контакт тел. / e-mail)
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Пример: Потврда пријаве почетка радова
Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Број: 351–_______/201_____
Сопот, ____.____.201____. год.
_______________________________
___________
Ул. ______________ бр._______
У вези ваше пријаве почетка извођења радова под бројем 351–_______/201___ од
____.___.201___.године, Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално–стамбене послове Управе градске
општине Сопот, на основу чл. 148. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 132/14 и 145/14) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (”Сл. гласник РС” бр. 22/15),
издаје :

ПОТВРДУ
О ПРИЈАВИ ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА
ПОТВРЂУЈЕ СЕ пријем почетка грађења ____________ објекта, на к.п.бр. _______ ко. _________,
спратности ___________.
Извођење радова на изградњи предметног објекта биће започето ______.____.201___. године, а рок за
завршетак радова је две године од дана подношења пријаве о почетку извођења радова, односно
_____._____.201____. године.
Радови се изводе према решењу о грађевинској дозволи број 351-______/201___ од ____.____.201___.
године и одобреној пројектној документацији.
Пројекат за грађевинску дозволу израдио је ________________ из __________. Техничку контролу Пројекта
за грађевинску дозволу извршио је ____________ из ____________ и на истом је потврђено да је дозвољена
изградња под бројем 351-_______/201____.

Уз захтев за издавање потврде о пријави почетка грађења објекта, инвеститор је приложио:
- фотокопију решења за грађевинску дозволу,
- доказ о власништву,
- Потврду Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП о измиреној
финансијској
обавези број ________ од __.__.201_. године,
- писмену изјаву о почетку извођења радова,
- доказ о уплати административне таксе.
Начелник
Обрадио:
Доставити :
- подносиоцу пријаве
- грађевинском инспектору
- архиви
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Назив услуге: Пријава завршеткa израде темеља
Опис у чему се састоји услуга
Увид у приложену документацију и достава обавештења о завршетку израде темеља надлежној
грађевинској инспекцији која има обавезу да у року од три радна дана изврши инспекцијски надзор
и о томе обавести ово Одељење.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 3 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације. Ово Одељење у року од три дана од дана пријема документације обавештава о
завршетку израде темеља надлежну грађевинску инспекцију која има обавезу да у року од три
радна дана изврши инспекцијски надзор и о томе обавести ово Одељење. Ако ово Одељење по
извршеној контроли утврди да постоји одступање геодетског снимка изграђених темеља у односу
на грађевинску дозволу, одмах обавештава грађевинског инспектора о овој чињеници.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (потврда) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- изјава о завршетку израде темеља
- геодетски снимак изграђених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење
геодетских радова
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу или слањем попуњеног захтева на е-mail адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
електронске поште
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Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се вануправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше увид у списе предмет и ако је извођач радова
уз захтев предао потребну документацију без одлагања се потврђује пријем изјаве. Ово Одељење у
року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему
те изјаве. Ако се на основу геодетског снимка утврди да постоји одступање изграђених темеља у
односу на издату грађевинску дозволу, без одлагања
ће о томе обавестити грађевинског инспектора. Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у
року од три радна дана по пријему обавештења изврши инспекцијски надзор изграђених темеља и
да о резултатима тог надзора обавести ово Одељење.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом није предвиђена ни жалба, ни приговор.
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Пример: Изјава о завршетку израде темеља
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Космајски трг бр.5
Сопот

ПРЕДМЕТ: ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
У складу са чл.152. став 2. Закона о планирању и изградњи подносим изјаву о завршетку израде темеља за :
_______________________________________________________________________________________
у ______________________, у ул. ____________________________________________,
на кат.парцели бр. ___________________ К.О. _____________________________
изграђених на основу грађевинске дозволе бр. __________________________ од ________________ године.
НАПОМЕНА:
Бр. потврде о пријави радова __________________________ од ________________ године.
ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ
1. Име и презиме / Пословно име:
_________________________________________
2. Адреса / Седиште: ________________________________________
3. ЈМБГ (број пасоша за странца) / Матични број: _________________________
4. ПИБ (за правно лице): _____________________________________
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА-ИЗВОЂАЧУ
1. Пословно име:
________________________________________________
Адреса / Седиште: ________________________________________
3. ЈМБГ (број пасоша за странца) / Матични број: _________________________
4. ПИБ (за правно лице): _____________________________________
Уз захтев прилажем: (заокружити број испред достављеног прилога)
1. Геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује извођење геодетских
радова.
2 . Доказ о уплати административне таксе

НАПОМЕНА:
▪ Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве обавештава надлежну грађевинску инспекцију о
пријему те изјаве.
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▪ Ако надлежни орган на основу геодетског снимка утврди да постоји одступање изграђених темеља у односу на
издату грађевинску дозволу, без одлагања ће о томе обавестити грађевинског инспектора.
▪ Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од три радна дана по пријему
обавештења изврши инспекцијски надзор изграђених темеља и да о резултатима тог надзора обавести надлежни
орган.

У Сопоту, дана _____________________ год.
Подносилац изјаве:
_________________________________________
својеручни потпис ( и печат за правна лица)

_________________________________________
место и адреса становања одн. седиште правног лица

_________________________________________
контакт телефон
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Назив услуге: Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
Опис у чему се састоји услуга
Увид у приложену документацију и достава обавештења о завршетку објекта у конструктивном
смислу надлежној грађевинској инспекцији која има обавезу да у року од три радна дана изврши
инспекцијски надзор и о томе обавести ово Одељење.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 3 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације. Ово Одељење у року од три дана од дана пријема документације обавештава о
завршетку објекта у конструктивном смислу надлежну грађевинску инспекцију.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (потврда) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- изјава о завршетку израде темеља
- геодетски снимак изграђених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење
геодетских радова
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу или слањем попуњеног захтева на е-mail адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
електронске поште
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
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Након пријема захтева формира се вануправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник Одељења
расподељује службеним лицима, која врше увид у списе предмет и ако је уз захтев
предата потребна документација службено лице израђује предлог обавештења о изради темеља
грађевинској инспекцији, чију проверу врши руководилац групе и потом се предлог обавештења
доставља начелнику Одељења на потпис. Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року
од три радна дана по пријему обавештења изврши инспекцијски надзор изграђеног објекта у
складу са Законом и да о резултатима тог надзора обавести надлежни орган.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом није предвиђена ни жалба, ни приговор.
Назив услуге: Измена решења о Грађевинској дозволи услед промена у току грађења
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице, у складу са законом проверава испуњеност формалних услова
за поступање по захтеву и то:
1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави;
2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити
подносилац захтева односно пријаве;
3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона;
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева, у складу са
издатим локацијским условима.
Ако нису испуњени формални услови за даље поступање захтев се одбацује закључком, у року од
пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака.
Против закључка подносилац захтева може изјавити жалбу Секретаријату за имовинске и правне
послове града Београда, Сектору за другостепени управни поступак , у року од пет дана од дана
достављања.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, поднесе нов, усаглашен, захтев и
отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се
поново плаћа административна такса.
Ако се измена грађевинске дозволе тражи због одступања у односу на издату грађевинску
дозволу, а подаци наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, који је саставни део
захтева за измену решења о грађевинској дозволи, нису у складу са важећим локацијским
условима, надлежни орган издаје нове локацијске услове.
На издавање локацијских услова сходно се примењују одредбе правилника које се односе на
издавање локацијских услова.
У поступку издавања нових локацијских услова, надлежни орган прибавља само оне услове за
пројектовање и прикључење који нису у складу са траженом изменом.
Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, ово Одељење по службеној
дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра
извод из листа непокретност која је предмет захтева.
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Надлежни орган утврђује постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту, у складу
са Законом. На основу утврђеног права ово Одељење прибавља од Дирекције за изградњу и
планирање града Београда ЈП обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта и доноси
решење о измени грађевинске дозволе у року од пет радних дана од дана подношења захтева.
Решење доставља подносиоцу захтева у року од три дана од дана доношења, а решење у истом
року доставља и:
1) инспекцији која врши надзор над изградњом објекта;
2) имаоцима јавних овлашћења надлежним за утврђивање услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, ради информисања.
Ако надлежни орган утврди да подносилац захтева нема одговарајуће право на земљишту,
односно објекту, захтев одбија решењем.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 5 радних дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, прибављање обрачуна за допринос за уређење грађевинског земљишта и израду
решења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (решење) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат пројекта
за грађевинску дозволу који се мења
- Нови обрачун доприноса
- Доказ о уплати такси.
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу или слањем попуњеног захтева на е-mail адресу
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Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и
путем електронске поште
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење истог
дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник Одељења
расподељује службеним лицима, која врше проверу а испуњености формалних услова за
поступање по захтеву и то да ли:
1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави;
2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити
подносилац захтева односно пријаве;
3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона;
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање
грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима.
Ако нису испуњени формални услови за даље поступање захтев се одбацује закључком, у року од
пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака.
Против закључка подносилац захтева може изјавити жалбу Секретаријату за имовинске и правне
послове Управе града Београда, Сектору за другостепени управни поступак , у року од пет дана од
дана достављања.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, поднесе нов, усаглашен, захтев и
отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се
поново плаћа административна такса.
Ако се измена грађевинске дозволе тражи због одступања у односу на издату грађевинску
дозволу, а подаци наведени у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, који је саставни део
захтева за измену решења о грађевинској дозволи, нису у складу са важећим локацијским
условима, надлежни орган издаје нове локацијске услове.
На издавање локацијских услова сходно се примењују одредбе правилника које се односе на
издавање локацијских услова.
У поступку издавања нових локацијских услова, надлежни орган прибавља само оне услове за
пројектовање и прикључење који нису у складу са траженом изменом.
Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, ово Одељење по службеној
дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра
извод из листа непокретност која је предмет захтева.
Надлежни орган утврђује постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту, у складу
са Законом. На основу утврђеног права ово Одељење прибавља од Дирекције за изградњу и
планирање града Београда ЈП обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта и доноси
решење о грађевинској дозволи у року од пет радних дана од дана подношења захтева. Решење
доставља подносиоцу захтева у року од три дана од дана доношења, а решење у истом року
доставља и:
1) инспекцији која врши надзор над изградњом објекта;
2) имаоцима јавних овлашћења надлежним за утврђивање услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, ради информисања.
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Ако надлежни орган утврди да подносилац захтева нема одговарајуће право на земљишту,
односно објекту, захтев за грађевинску дозволу одбија решењем.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на решење Секретаријату за имовинско-правне послове
грађевинску и урбанистичку инспекцију града Београда – Сектор за другостепени управни
поступак у року од 8 дана. Предлоге по жалби ово Одељење не ради, већ се жалба са комплетним
списима предмета доставља другостепеном органу.
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Пример: Захтев за измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Космајски трг бр.5
Сопот

ПРЕДМЕТ :
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ УСЛЕД ПРОМЕНА У ТОКУ ГРАЂЕЊА
Решење о грађевинској дозволи бр. ___________________________ од _________________
правноснажно
од
__________________________
____________________________________________________

издато

на

име

инвеститора

за објекат који се налази у Београду у улици_____________________________бр._______
Опис измена које су настале:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________
(име и презиме подносиоца, овлашћеног
лица)
________________________
(јмбг за физичка лица, пиб за правна лица)
________________________
(адреса)
___________________________
(контакт телефон)
________________________
(својеручни потпис)

Уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења се обавезно прилаже нови главни
пројекат са насталим изменама у току грађења, са извештајем о извршеној техничкој контроли (пројекти се предају
у три идентична примерка) и доказ о уплати административне таксе.
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Назив услуге: Издавање Решења за уклањање објекта односно његовог дела
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе.
Уколико је захтев основан службено лице израђује решење које се доставља подносиоцу захтева
и Одељењу инспекцијских послова.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 15 дана од достављања комплетне документације.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације и израду решења о уклањању објекта.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (решење) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- пројекат рушења са техничком контролом;
- доказ о својини на објекту
- услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће
комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.)
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
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радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима.
Уколико захтев није неоснован службено лице ради Решење које се доставља подносиоцу захтева
и Одељењу инспекцијских послова.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на решење о уклањању објекта Секретаријату за имовинскe и
правне послове града Београда – Сектор за другостепени управни поступак у року од 15 дана, с
тим да жалба не одлаже извршење.
Пример:Захтев за уклањање објекта
ИНВЕСТИТОР:
Име и презиме:___________________________
Адреса:___________________________
Телефон:___________________________
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Космајски трг бр.5
Сопот
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА
по члану 168. Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“,бр. 72/09,81/09 и
64/2010,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14)
Молим наслов да ми изда решење – дозволу за уклањање објекта ____________________, који се налази у
месту _______________________, улица _______________ бр. _______, саграђеног на кат. парцели бр.
_______________________,уписаног у.лист непокретности бр.___________ к.о. ________________________
, изграђеног____________ године, површине _____ м².
Уз захтев прилажем следећу документацију:
1. Доказ о својини на објекту-Препис листа непокретности и Копију катастарског плана за
предметну парцелу, коју издаје Служба за катастар непокретности Сопот
2. Пројекат рушења сатехничком контролом у три примерка
3. Посебни услови ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита
постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.);
4. Признаницу о плаћеној такси:
У Сопоту, ___.___.201__.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
____________________________
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Назив услуге: Издавање Обавештења о грађевинским радовима за које се не издаје
грађевинска дозвола
Опис у чему се састоји услуга
Увид у приложену документацију и издавање обавештења.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Нема законског рока
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације и издавање обавештења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (обавештење) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- попис радова израђен од стране одговорног лица техничке струке
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се вануправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше увид у списе предмет и ако је уз захтев
предата потребна документација службено лице израђује предлог обавештења, чију проверу
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врши руководилац групе и потом се предлог обавештења доставља начелнику Одељења на
потпис.
Уколико уз захтев није предата комплетна документација службено лице које обрађује предмет
обавештава странку да достави недостајућу документацију у року од 8 дана, па након доставе се
спроводи горе описани поступак. Након достављања документације издаје се обавештење.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом није предвиђена ни жалба, ни приговор на наведено обавештење.

Назив услуге: Издавање Привремене грађевинске дозволе
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе и да ли је
идејни пројекат израђен у складу са законом и правилником.
Уколико је поднета сва прописана документација и уколико је пројекат израђен у складу са
законом, правилником и планским актом, службено лице израђује предлог одобрења, који
контролише руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење и оверава пројектну
документацију.
Решење се доставља надлежној грађевинској инспекцији, "Дирекцији за грађевинско земљиште и
изградњу Београда" Ј.П. , регистру инвеститора и Републичком заводу за статистику и
информатику.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 5 дана од подношења захтева.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, провера усклађености документације са законом, правилником и планским актом
и израду решења и оверавање пројектне докементације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (решење) -Одлука о
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локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- идејни пројекат, осим за радове на инвестиционом одржавању објекта/ уклањању препрека за
особе са инвалидитетом када се прилаже технички опис и попис радова
- доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту у јавној својини,
односно доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови на надзиђивању објекта (оригинал
власнички лист не старији од 6 месеци и други потребни докази у складу са чл. 135. Закона о
планирању и изградњи)
- доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу или слањем попуњеног захтева на е-mail адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем и
путем електронске поште
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење истог
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше проверу да ли захтев садржи прописане
доказе и да ли је идејни пројекат израђен у складу са законом, правилником.
Уколико је поднета сва прописана документација и уколико је пројекат израђен у складу са
законом и правилником службено лице израђује предлог одобрења, који контролише
руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење и оверава пројектну документацију.
Након правноснажности решење се доставља надлежној грађевинској инспекцији, "Дирекцији за
грађевинско земљиште и изградњу Београда" Ј.П. , регистру инвеститора и Републичком заводу за
статистику и информатику.
Напомена: Обзиром да Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП не прима
пројекте од старнака ради обрачуна и плаћања доприноса, то ово Одељење спроводи поступак
као и за грађевинску дозволу, с тим да не издаје решење у складу са чл. 145. док странка не
регулише обавезе према обрачуну и док нам о томе Дирекција не достави потврду.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на одобрење Секретаријату за имовинске и правне послове града
Београда – Сектор за другостепени управни поступак у року од 8 дана. Предлоге по жалби ово
Одељење не ради, већ се жалба са комплетним списима предмета доставља другостепеном
органу.
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Пример: Захтев за издавање привремене грађевинске дозволе
ИНВЕСТИТОР:
Име и презиме:___________________________
Адреса:_________________________________
Телефон:________________________________
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Космајски трг бр.5
Сопот
ПРЕДМЕТ :

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ПРИВРЕМЕНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

напомена: привремена грађевинска дозвола издаје се за изградњу асфалтне базе, сепарације
агрегата, габрике бетона, самостојећих, анкерисаних метеоролошких анамометарских стубова
висине до 60 м,пречника до 300 м са пратећом мерном опремом; привремене саобраћајнице као и за
извођење истражних радова на локацији, у циљу утврђивања посебних услова за израду главног
пројекта и за измештање постојећих инсталација.
За објекат _____________________________________________________________________
који се налази у Београду у ул.________________________________бр.__________________
КП____________________ КО__________________
Уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе се подноси:
1. Пројекат за грађевинску дозволу са изводом из пројекта у три примерка са извештајем о извршеној
техничкој контроли и
извештај о извршеној техничкој контроли;
2. Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на
објекту:
лист непокретности за парцелу/објекат издат од РГЗа, не старији од шест
месеци
Ако је грађевинско земљиште или објекат у власништву више лица уз захтев се
прилаже и сагласност тих лица са овереним потписима од стране судског или
општинског оверитеља*
3. Доказ о уређењу односа у погледу плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта
4. Доказ о уплати административне таксе
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Име и презиме / пословно име

____________________________________

за физичка лица ЈМБГ ____________________________________________
за правна лица ПИБ ____________________________________________
и овлашћено лице

____________________________________________

Улица и број

____________________________________
(адреса становања/ адреса седишта)
Контакт телефон ____________________________________
Потпис
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Назив услуге: Издавање решења (одобрења за грађење објеката и извођење радова по чл.
145. ЗПИ)
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе и да ли је
идејни пројекат израђен у складу са законом и правилником.
Уколико је поднета сва прописана документација и уколико је пројекат израђен у складу са
законом, правилником и планским актом, службено лице израђује предлог одобрења, који
контролише руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење и оверава пројектну
документацију.
Решење се доставља надлежној грађевинској инспекцији, "Дирекцији за грађевинско земљиште и
изградњу Београда" Ј.П. , регистру инвеститора и Републичком заводу за статистику и
информатику.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 5 дана од подношења захтева.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, провера усклађености документације са законом, правилником и планским актом
и израду решења и оверавање пројектне докементације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 490,00 динара (решење) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- идејни пројекат, осим за радове на инвестиционом одржавању објекта/ уклањању препрека за
особе са инвалидитетом када се прилаже технички опис и попис радова
- доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту у јавној својини,
односно доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови на надзиђивању објекта (оригинал
власнички лист не старији од 6 месеци и други потребни докази у складу са чл. 135. Закона о
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планирању и изградњи)
- доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу или слањем попуњеног захтева на е-mail адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
електронске поште
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење истог
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше проверу да ли захтев садржи прописане
доказе и да ли је идејни пројекат израђен у складу са законом, правилником.
Уколико је поднета сва прописана документација и уколико је пројекат израђен у складу са
законом и правилником службено лице израђује предлог одобрења, који контролише
руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење и оверава пројектну документацију.
Након правноснажности решење се доставља надлежној грађевинској инспекцији, "Дирекцији за
грађевинско земљиште и изградњу Београда" Ј.П. , регистру инвеститора и Републичком заводу за
статистику и информатику.
Напомена: Обзиром да Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП не прима
пројекте од старнака ради обрачуна и плаћања доприноса, то ово Одељење спроводи поступак
као и за грађевинску дозволу, с тим да не издаје решење у складу са чл. 145. док странка не
регулише обавезе према обрачуну и док нам о томе Дирекција не достави потврду.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на одобрење Секретаријату за имовинске и правне послове града
Београда – Сектор за другостепени управни поступак у року од 8 дана. Предлоге по жалби ово
Одељење не ради, већ се жалба са комплетним списима предмета доставља другостепеном
органу.
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Пример: Решење о одобрењу за извођење радова
Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Број: 351–____/201__
Сопот, __.__.201_.год.

Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално–стамбене послове Управе градске општине
Сопот, решавајући по захтеву __________________ из __________, ул. __________________ бр. ___, за
издавање решења о одобрењу извођења радова, на основу чл. 145. Закона о планирању и изградњи (”Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 192. Закона о општем управном
поступку ( ”Сл. лист СРЈ ”бр. 33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС“ бр.30/10) и чл. 3. Одлуке о Управи градске
општине Сопот (”Сл. лист града Београда ” бр. 45/08 и 12/10), доноси:

РЕШЕЊЕ
о одобрењу извођења радова
1. Инвеститору, ____________________ из _________, ул. _____________ бр. ___, одобрава се
извођење
радова
на
______________________
објекта
–
намене
___________________________________, спратности __________________, на к.п.бр. ________ КО
_______________, категорија објекта ____, класификациона ознака __________.
Објекат је димензија ____________, укупна нето површина објекта је _______м², а укупна бруто
површина је ______м².
На основу листа непокретности, на предметној парцели постоје/не постоје изграђени објекти.
(Предметни објекти се задржавају/уклањају)
2. Идејни пројекат израдио је _________________________ из __________, број лиценце
______________ и на истом је потврђено одобрење извођења радова под бројем 351-_____/201__.
3. Инвеститор може отпочети са радовима тек пошто решење постане правоснажно.
4. Инвеститор радова дужан је да обавести овај орган о почетку извођења радова, најкасније 8 дана
пре почетка извођења радова.
5. Инвеститор радова дужан је да обавести надлежног грађевинског инспектора о почетку извођења
радова, најкасније 8 дана пре почетка извођења радова.
6. Уколико инвеститор не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две
године од дана правоснажности решења, ово решење престаје да важи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Инвеститор, __________________ из ______, ул. _____________ бр. ___, поднео је захтев заведен
под бројем 351-____/201__, за издавање решења о одобрењу извођења радова, ближе описано у
диспозитиву овог решења.
Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложено је :
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1. Идејни пројекат у ___ примерка;
2. Препис листа непокретности издат од РГЗ-а Службе за катастар непокретности Сопот број ______
к.о. _____________ од __.__.201_.године;
3. Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда ЈП-Одељење Сопот, бр. _______________ од __.__.201_.године;
Како је инвеститор уз захтев за издавање одобрења за извођење радова поднео сву потребну
документацију из чл. 145. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС ” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 132/14 и 145/14), то је решено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна страна може изјавити жалбу
градском Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Града Београда у року од 8 дана од дана
пријема решења. Жалба се предаје преко ове Службе, која је донела првостепено решење, таксирана са
430,00 динара административне таксе .
Такса по Тар. бр. 1. и 3. Одлуке о локалним административним таксама (”Сл. лист града Београда” бр.
50/14, 77/14 и 17/15) у износу од 780,00 динара уплаћена је на жиро рачун бр. 840 – 742251843 – 73
(градска општина Сопот).

Обрадио:

Начелник
Доставити :
-подносиоцу захтева
-грађевинској инспекцији
-архиви
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Назив услуге: Издавање спецификације
Опис у чему се састоји услуга
Увид у приложену документацију и издавање спецификације.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 30 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације и издавање спецификације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), тарифни борј 11. (решење) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- оригинал копију плана парцеле са уцртаним објектом не старију од 6 месеци
- доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту (оригинал власнички
лист парцеле не старији од шест месеци и друге потребне доказе у складу са чл. 135. Закона о
планирању и изградњи) и Уговор о откупу (купопродаји, поклону) локала/стана/гаража и сл.
- скицу положаја стана/гараже/локала у објекту израђену и оверену од стране лиценцираног лица
геодетске струке
- скицу положаја објекта на парцели израђену и оверену од стране лиценцираног лица геодетске
струке
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу или слањем попуњеног захтева на е-mail адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
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Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
- Након пријема захтева формира се вануправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше увид у списе предмет и ако је уз захтев
предата потребна документација службено лице израђује предлог спецификације, чију проверу
врши руководилац групе и потом се предлог обавештења доставља начелнику Одељења на
потпис.
- Уколико уз захтев није предата комплетна документација службено лице које обрађује предмет
обавештава странку да достави недостајућу документацију у року од 8 дана, па након доставе се
спроводи горе описани поступак.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом није предвиђена ни жалба, ни приговор на наведену специфукацију.
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Пример: Захтев за издавање спецификације
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Космајски трг број 5
Сопот

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА
О ФИЗИЧКИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКТА
(СПЕЦИФИКАЦИЈИ СТАНА/ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА/ГАРАЖЕ/ГАРАЖНОГ МЕСТА)

За објекат __________________________________________ ___________________________
који се налази у __________ у ул.____________________________број ________________
К.П.БР._______________КО __________.
За стан/пословни простор/гаражу/гаражно место
_____________________________________________________________________________
(ближе описати стан/пословни простор/гаражу/гаражно место)
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Име и презиме / пословно име _______________________________________
за физичка лица ЈМБГ ____________________________________________
за правна лица ПИБ______________________________________________
и овлашћено лице ________________________________________________
Улица и број _________________________________________
(адреса становања / седиштe)
Контакт телефон ______________________________________
Потпис _________________________________________

Уз захтев за издавање уверења о физичким деловима објекта се подноси:
1.
2.
3.
4.

Правноснажна грађевинска и правноснажна употребна дозвола;
Оверен извод из архивског пројекта и/или главног пројекта по коме је објекат изведен, односно
оверена основа етаже на којој се налази физички део објекта ;
Доказ о праву својине на објекту:
препис листа непокретности за објекат који издаје РГЗ
Доказ о уплати административне таксе

Пример: Спецификација
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Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске
и комунално – стамбене послове
број : 351-_____/201___.
Сопот, ___.___.201___. год

Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове Управе градске општине Сопот,
решавајући по захтеву _______________ из _________, ул. _____________ бр._____, на основу члана 161.
Закона о општем управном поступку (”Сл. лист СРЈ ”бр. 33/97, 31/01 и “Сл. Гласник РС“ бр.30/10) издаје:

СПЕЦИФИКАЦИЈУ СТАНА
Број ____ на _____спрату постојеће __________ зграде број ______, спратности _______ у
_____________, улица _____________ бр.____, изграђене на к.п.бр. ________ КО ________. Објекат је
изграђен према ____________________________.
Стан број _______ по структури је _____________ стан и изграђен је на _______ спрату
________________ зграде бр._________.
У саставу тог стана су ____________ (Pк=_________m²), ____________ (Pк=_________m²), _________
(Pк=________m²), ________ (Pк=_______m²) .......
Ову спецификацију Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове издаје на
основу Оверене пројектне документације и решења о грађевинској дозволи број _________ од ______.
Такса по Тар. бр. 1. и 3. Одлуке о локалним административним таксама (”Сл. лист града Београда” бр.
50/14) у износу од 580,00 динара уплаћена је на жиро рачу бр.840-742251843-73 (градске општине Сопот).

Обрадио:

Начелник
Доставити:
-странци
-архиви
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Назив услуге: Издавање уверења о старости објекта
Опис у чему се састоји услуга
Увид у приложену документацију и издавање спецификације.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Рок је 30 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације и издавање спецификације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Локална административна такса: 290,00 динара (захтев), 290,00 динара (уверење) -Одлука о
локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда" број 43/07, 53/08, 48/09, 60/09,
45/10, 10/11, 54/11 и 50/2014)

Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше увид у списе предмет и ако је уз захтев
предата потребна документација службено лице израђује предлог уверења, чију проверу врши
руководилац групе и потом се предлог обавештења доставља начелнику Одељења на потпис.
Уколико уз захтев није предата комплетна документација службено лице које обрађује предмет
обавештава странку да достави недостајућу документацију у року од 8 дана, па након доставе се
спроводи горе описани поступак.
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Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом није предвиђена ни жалба, ни приговор на наведено уверење.
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Пример: Уверење о старости објекта
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
Управа градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Број : 351–____/201__
Датум: __.__.201_. год
Место: Сопот

Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове Управе градске општине Сопот,
решавајући по захтеву _______________ из _________, ул. _____________ бр. ___, на основу члана 162.
Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/2001 и „Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010)
издаје:

У В Е Р ЕЊЕ
Да је:
1. ________ објекат (под бројем ____; спратности _____), изграђен на к.п.бр. ______ КО
_______, _____.године, у време када за изградњу ових објеката није требала грађевинска дозвола (чл. 50. и
51. Правилника о изради и одржавању катастра непокретности ("Сл. лист РС" бр. 46 /99)).
2. _______ објекат (под бројем ____; спратности _____), изграђен на к.п.бр. ______ КО
_______, _____.године, у време када за изградњу ових објеката није требала грађевинска дозвола (чл. 50. и
51. Правилника о изради и одржавању катастра непокретности ("Сл. лист РС" бр. 46 /99)).
Ово уверење издаје се именованом лицу ради ______________ и у друге сврхе се не може
употребити.
Такса по Тар. бр. 1 и 3 Одлуке о локалним административним таксама (”Сл. лист града Београда” бр.
50/2014, 77/2014 и 17/2015),) у износу од 580,00 динара уплаћена је на жиро рачун бр.840-742251843-73
(градске општине Сопот).

Обрадио:

Начелник

Доставити:
-странци
-архиви
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Назив услуге: Издавање Употребне дозволе
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе и уколико је
поднета сва прописана документација Одељење издаје Употребну дозволу.
Након правноснажности решење се доставља надлежној грађевинској инспекцији, "Дирекцији за
грађевинско земљиште и изградњу Београда" Ј.П., Управи јавних прихода града Београда,
Одељењу у Сопоту, Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Сопот.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 5 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације и израду употребне дозволе.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
административна такса 780,00 динара и накнада за решење према предрачунској вредности
објекта
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са
предлогом да се може издати употребна дозвола
- пројекат за извођење или пројекат изведеног стања
- елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта
- елаборат геодетских радова за подземне инсталације
- сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања
сертификата о енергетским својствима
- коначни обрачун доприноса
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
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Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше проверу да ли захтев садржи прописане
доказе и израђује предлог употребне дозволе, који контролише руководилац групе, а начелник
Одељења потписује решење и оверава пројектну документацију. По пријему захтева за издавање
употребне дозволе проверава се испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и то да
ли:
1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави;
2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити
подносилац захтева односно пријаве;
3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и
подзаконским актима донетим на основу овог закона;
5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе.
Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, захтев се одбацује
закључком, у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење разлога за такву
одлуку. Против закључка подносилац захтева може изјавити жалбу надлежном органу, у року од
пет дана од дана достављања. Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка,
поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација
поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса. Ако су испуњени
формални услови издаје решењем употребну дозволу у року од пет радних дана од дана
подношења захтева, у складу са законом. Решење о употребној дозволи надлежни орган
доставља у року од три дана од дана доношења подносиоцу захтева, а ради информисања,
решење у истом року доставља и:
1) финансијеру, ако на њега гласи грађевинска дозвола;
2) надлежној грађевинској инспекцији;
3) имаоцима јавних овлашћења.
У року од пет дана од дана правноснажности употребне дозволе, надлежни орган по службеној
дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:
1) употребну дозволу;
2) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
3) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на употребну дозволу Секретаријату за имовинско-правне послове
грађевинску и урбанистичку инспекцију града Београда – Сектор за другостепени управни
поступак у року од 8 дана. Предлоге по жалби ово Одељење не ради, већ се жалба са комплетним
списима предмета доставља другостепеном органу.
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Пример: Захтев за издавање употребне дозволе

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Одeљење за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове

СОПОТ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Молим вас да сходно одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12 , 132/14 и 145/14) издате употребну дозволу за (уписати намену и спратност објекта)

класе*.............................................(према Правилнику о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, број
22/2015))
изграђен на основу грађ.дозволе бр.351и потврде о пријави почетка грађења бр. 351на кп.бр.
к.о.
Уз захтев прилажем:
1.фотокопију грађевинске дозволе
2.фотокопију потврде о пријави почетка грађења
3.доказ о уплати адм. такси и накнада
4.доказ о праву својине на земљиште
5.извештај комисије за технички преглед објекта
6.елаборат геодетских радова за изведени објекат
(обавезно садржи корисну и бруто површину објекта) као и посебне
делове објекта
7.елаборат геодетских радова за подземне инсталације
8. пројекат (у зависности од класе објекта и усклађености изведеног са
пројектованим стањем)
9. потврду да је објекат прикључен или да је подобан да буде прикључен на
инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом.
(рачун о утрошку или уговор о прикључењу)
10. остало

контакт телефон
*попуњава службено лице
**потписивањем овог захтева, подносилац
прихвата да сноси трошкове уписа објекта
и подземних водова у катастар
ЗАХТЕВА

ПОДНОСИЛАЦ

.............................................
..............................................
...............................................
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Пример: Решење о употребној дозволи
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одељење за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Одсек за грађевинске послове
Број: 351–
/2015
Сопот,

Одељење за урбанистичко-грађевинске и комунално–стамбене послове Управе Градске општине
Сопот, Одсек за грађевинске послове, решавајући по захтеву
из
,
ул.
, за издавање употребне дозволе за
стамбени објекат (
), на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи (" Сл. гласник РС
" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 192., став 1. Закона о општем управном
поступку (”Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010) и чл. 3. Одлуке о Управи
Градске општине Сопот (”Сл . лист града Београда ” бр. 12/2010 и 36/2013), доноси:

РЕШЕЊЕ

Издаје се употребна дозвола за коришћење стамбеног објекта, категорије
број 111011), спратности
, на к.п.бр.
(површине
м²) к.о.

(класификациони
.

Објекат је прикључен на електродистрибутивну и водоводну мрежу и користи септичку јаму.
Нето површина подрума износи

м².

Бруто површина подрума износи

м².

Нето површина приземља износи

м² (без трема чија површина износи

Бруто површина приземља износи

м²(са улазним тремом).

Нето површина поткровља износи

м².

Бруто површина поткровља износи

м².

Стамбени објекат изграђен је према грађевинској дозволи број
одобреној пројектној документацији (на име
из
Извршено је геодетско снимање објекта.
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Образложење

из
, ул.
, поднела је захтев за издавање решења о
употребној дозволи за објекат описан у диспозитиву и уз захтев приложила фотокопију грађевинске
дозволе број
, решења број
, геодетски снимак објекта израђен од стране
самосталне агенције “
“ из
, потврду о прикључењу објекта на инфраструктурну
мрежу-рачун за ел. енергију број
, обрачун број
и изјаву од
. године и
фотокопије дела одобрене пројектне документације.
Одсек за грађевинске послове Управе Градске општине Сопот, имајући у виду приложену
документацију, у складу са одредбама члана 155., 156., 157. и 158. Закона о планирању и изградњи (
"Сл. гласник РС " број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 41.,42. и 45. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, број 22/2015 и 89/2015), одредбама
Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) и чл. 5. Правилника о објектима на
које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015),
донео је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна страна може изјавити жалбу преко
овог Одсека, у року од 8 дана од дана пријема решења, таксирану са 430,00 динара административне
таксе.
Такса по Тарифном броју 1. и 3. Одлуке о локалним административним таксама у износу од 780,00
динара ("Сл. лист града Београда" број 50/2014, 77/2014 и 17/2015) уплаћена је на жиро рачун бр. 840 –
742251843 – 73 позив на број 97 47-017.
Решено у Одсеку за грађевинске послове Управе Градске општине Сопот под бројем:
. године.

Обрадио:

Начелник
Доставити:
-подносиоцу захтева
-РГЗ-у, Служби за катастар
непокретности Сопот
-грађ. инспекцији
-архиви
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Назив услуге: Издавање Уверења о издатој грађевинској и употребној дозволи
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли у службеном деловоднику Одељења постоји
евидентирана, односно да ли је уписана издата грађевинска и употребна дозвола.
Ако је уписана Одељење издаје уверење о издатој грађевинској или употребној дозволи у року од
3 дана.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 30 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, увид у
евиденцију о издатим дозволама коју води ово Одељење и израду уверења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
- такса 580,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
Ако поседује фотокопију предметног решења доставља то решење, ако не поседује фотокопију
попуњава само захтев.
Прилог: Доказ о власништву, односно правни основ подношења захтева, уз навођење разлога
подношења захтева
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на
наведену адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се вануправни предмет који долази на обраду у Одељење истог
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше проверу да ли у евиденцији постоји
154

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

заведена предметна дозвола и израђује предлог уверења, који контролише руководилац групе, а
начелник Одељења потписује уверење.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
НЕ
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Пример: Уверење о издатој употребној дозволи
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Број :
Сопот,

Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове Управе Градске општине Сопот,
решавајући по захтеву
из
,ул
за издавање уверења ради раздвајања ед бројила, на основу члана 161. Закона о општем управном
поступку (”Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), издаје:

У В Е Р Е ЊЕ
Да је за стамбени објекат (спратности), на к.п.бр.
к.о.
одобрена изградња решењем број
од
. године (на име
из
)и
употреба, решењем под бројем
од
. године (на име
из
).
Одобреним пројектом, предвиђена је изградња
, како је и изведено.
се састоји од гараже и оставе, а приземље садржи следеће просторије: улазна тераса, 2
спаваће собе, ходник, купатило, кухиња, остава и дневна соба.
Уз захтев је приложено: фотокопија решења број
, фотокопија решења бр.
фотокопија решења
-издато од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Сопот.

,

Ово уверење се издаје именованом лицу ради раздвајања ед бројила и у друге сврхе се не може
употребити.
Такса по Тар. бр. 1. и 3. Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. лист РС" бр.43/2007,
53/2008, 60/2009, 45/2010, 10/2011 и 54/2011 ), у износу од 420,00 динара уплаћена је на рачун бр. 840742251843-73 (градска општине Сопот).

Доставити:
Виши сарадник за грађ. послове
-подносиоцу захтева
-архиви
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Назив услуге: Одобравање прикључака на гасоводну мрежу

Опис у чему се састоји услуга
Након закључења уговора са ЈП Дирекција за изградњу општине Сопот, заинтересовано лице се
обраћа надлежном органу општине Сопот где се подноси захтев за прикључење
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
У року од 30 дана
Начин остваривања права на услугу
Закључне уговор са са ЈП Дирекција за изградњу општине Сопот
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Попуњавањем захтева за прикључење Србијагас-у
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Измирена накнада за прикључење објекта на дистрибутивну гасоводну мрежу регулисана
уговором са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Сопот и административне таксе у износу од
780,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- копија плана парцеле
- лист непокретности
- грађевинска или употребна дозвола за објекат који се прикључује
- подаци о власнику објекта
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Војиновић Нада
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Надлежни орган прослеђује захтев Србијагас-у са прописаном документацијом. По добијању
одобрења за прикључење од стране Србијагас-а, приступа се овери пројектне документације, а
затим издавању употребне дозволе за прикључак, све у складу са Законом о планирању и
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изградњи (Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012 ,42/2013, 50/2013,
98/2013, 132/2014 и 145/2014). Захтев за пуштање гаса орган надлежан за издавање употребне
дозволе, шаље Србијагас-у, са прописаном документацијом. Уговор о дистрибуцији и испоруци
гаса, потписује корисник са ЈП Србијагас
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
НЕ
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Пример: Захтев за одобравање прикључака на гасоводну мрежу
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «СРБИЈА ГАС»
НОВИ САД
Ул. Народног фронта бр.12

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА
НА ГАСОВОДНИ СИСТЕМ ЈП «СРБИЈАГАС»-а

1. Подносилац захтева :
/за физичка лица/
Име и презиме:
Адреса:
( град, поштански број, улица и број)
л.карта бр.
ЈМБГ:
Број телефона : мобилни:

и фиксни.

У ком својству подноси захтев:
(заокружити једну од понуђених алтернатива) а) власник стана;
б) инвеститор;
в )носилац парва коришћења; г) друго_______________________
( навести које)
/за правна лица/
Назив
фирме
и
седиште:______________________________________________________________________
Адреса:
______________________________________________________________________
ПИБ:
___________________________Матични
број_________________________________
Текући
рачун
бр._________________________________код
банке____________________________________
Одговорно
лице:_____________________________________________________________________________
У ком својсту подноси захтев:
а) власник објекта; б)сувласник;
(заокружити једну од понуђених алтернатива)
в) инвестотор;
г)друго___________________________
( навести које)
2. Подаци о власнику објекта:
/ за физичка лица/
Име и презиме:
Адреса :
( град, поштански број, улица и број)
/за правна лица/
Назив фирме и седиште:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Текући рачун бр.
, код банке
Одговорно лице :
3. Подаци о објекту чије се прикључење захтева:
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Адреса објекта:
( град,општина, улица и бр. катастарска парцела бр. и К.О.)
Намена објекта:
а) објекат за индивидуалн становање- приватна кућа
(заокружити једну од понуђених б) објекат за колективно становање
алтернатива или допунити) в) индустријски објекат__________________________________
( навести намену)
г) друга установа или објекат_____________________________
( навести која )
Опис објекта:
( спратност, број стамбених и пословних
јединица, просчна површина јединице
грејање, укупна површина за грејање, да ли
објекат поседује котларницу и колика је
њена потрошња и да ли се иста задржава
или остаје алтернативна)

4. Радни притисак гаса који је потребан:
(обавезно попуњавају правна лица)

5. Намена потрошње природног гаса:
а) грејање;
б)прирема санитарне топле
воде;
(заокружити оне немене које се планирају) в)кување;
г)загревање у базену;
д)технолошке потребе; ђ)друге намене
__________________________________________________
(навести које)
6. Подаци о потрошњи гаса
за објекте чија је потрошња већа од 16м3/h :
(обавезно попуњавају правна лица)

Г4

Минимална часовна потрошња:
Максимална часовна потрошња:
max=_______________________________m3/h;
Минимална дневна потрошња:
min=_____________________________m3/дан;
Максимална дневна потрошња:
max=_____________________________m3/дан;

Q min=
Q
Q
Q

Очекивана месечна динамика потрошња: 1. ___________________м3; 2.__________________м3;
3.___________________м3; 4.___________________м3;
5.___________________ м3; 6.___________________м3;
7.___________________м3; 8.____________________м3;
9.___________________м3; 10.____________________м3;
11.___________________м3; 12.____________________м3;
Укупна годишња потрошња:
____________________________________________________м3;
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7. Техничке карактеристике објекта чије _______________________________________________________
се прикључење тражи и чија
потрошња_______________________________________________________
је већа од 16м3/h:
_______________________________________________________
(обавезно попуњавају правна лица)
_______________________________________________________

8. Могућност замене гаса другим
_________________________________________________________
енегргентом и време потребно за
_________________________________________________________
прелазак на алтернтивно гориво
_________________________________________________________
за објекте чија је потрошња већа од
__________________________________________________________
16 м3/h:
__________________________________________________________
(обавезно попуњавају правна лица)

9. Начин плаћања трошкова прикњучења:
(заокружити једну од понуђених алтернатива)

а)одједном у року од 8 дана;
б)одобрењем наменског кредита банке;

10. Документација која се прилаже уз захтев:
а)копија личне карте подносиоца захтева – за физичка лица;
б) доказ о власништву на објекту чије се прикључење тражи (извод из земљишних
књига или уговор о преносу власништва оверен у суду или извод из катастра)
в) ако подносилац захтева није власник објекта чије се прикључење тражи он подноси
уговор или други доаз којим се потврђује да је он носилац права коришћења уз писмену
сагласност власника објекта , односно изјавуоверену у суду да је корисник
предметног објекта
уз сагласност власника овлашћен да изведе радове на
прикључењу објекта на мрежу;
г) извод из регистра привредних субјеката –за правна лица;
д) локација објекта на копији катастарског плана
е) одобрење за изградњу односно одобрење за употребу за објекат чије се прикључење
тражи или други релевантни докази о изградњи и употреби објекта сагласно Закону о
планирању и изградњи.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА СВОЈИМ ПОТПИСОМ НА ОВОМ ЗАХТЕВУ ПОТВРЂУЈЕ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ДА СУ СВИ ПОДАЦИ НАВЕДЕНИ У ОВОМ ЗАХТЕВУ ТАЧНИ

Датум

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

____________________

________________________________
(име и презиме и својеручни потпис)
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Назив услуге: Издавање Решење о постављању баште угоститељског објекта (ново
одобрење)
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе и уколико је
поднета сва прописана документација, Одељење техничку документацију прослеђује Управи
града Београда, Секретаријату за саобраћај и Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове
и грађевинске послове на сагласност на техничку документацију.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 7 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, прибављање сагласности и израда решења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
- административне таксе: 290,00 динара (захтев), за заузеће јавне површине 2.451,00 динара, за
решење о привременом заузећу јавних површина 8.611,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Решење Агенције за привредне регистре, са ПИБ-ом и матичним бројем
- Доказ о основу коришћења угоститељског објекта
- Техничка документација* у 6 примерака, израђена од стране лица које поседује одговарајућу
лиценцу (*техничка документација треба да буде израђена у складу са
Одлуком о постављању баште угоститељског објекта на територији
града Београда ("Сл. лист града Београда"бр. 11/2014, 25/2014 -исправка,34/2014 и 2/2015)
- изјава да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави потребне сагласности на
техничку документацију са доказима о плаћеним трошковима за њихово прибављање
Уз захтев се прилаже и :
- сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља,
користи или одржава површину на којој се башта поставља;
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- сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља
(чл. 6, 7. и 27. став 9), као и сагласности из члана 24. став
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
- Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше проверу да ли захтев садржи прописане
доказе и да ли је техничка документација израђена у складу са Одлуком о постављању баште
угоститељског објекта на територији града Београда ("Сл. лист града Београда"бр. 11/2014,
25/2014 - исправак, 34/2014 и 2/2015).
- Уколико је поднета сва прописана документација техничка документација се прослеђује Управи
града Београда, Секретаријату за саобраћај и Секретаријату за урбанизам и грађевинске пословеи
грађевинске послове на сагласност.
Након добијања сагласност од надлежних служни Управе града Београда службено лице израђује
предлог решења, који контролише руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење.
- Након правноснажности решење се доставља.
1.Комуналној инспекцији
2.Комуналној полицији
3.Управи јавних прихода - Одељење Сопот
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на решење Већу градске општине Сопот, у року од 15 дана од дана
достављања решења. Предлоге по жалби ово Одељење доставља Већу градске општине Сопот,
као другостепеном органу
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Пример: Захтев за издавање решења о постављању баште угоститељског објекта
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално-стамбене послове
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА БАШТЕ
УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
-НОВА БАШТА -

Подносим захтев да ми се у складу са важећим прописима, одобри постављање баште испред
угоститељског објекта............................................................... у........................................................
у улици…………………………………………………….......................................број.....................
на к.п.бр……………………………….к.о………………...........
•назив и адреса правног лица или предузетника који
подноси захтев (обавља угоститељску делатност у објекту у чијој функцији је башта):
...............................................................................................................................................................
•назив и адреса угоститељског објекта:…………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………............
•време коришћења баште:од…………………………до…………………………………................
•тип или типови баште:………………………………………………………………………............
Обавезни прилози:
-фотокопија решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности
-доказ о основу коришћења угоститељског објекта
-техничка документација у 6 примерака
-доказ о уплати адм. таксе и трошкова за
прибављање потврда и сагласности
-решење о регистрацији правног субјекта
-остало: (у складу са чл. 34. Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда(„Сл. лист
града Београда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14 и 2/15))
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Подносилац захтева:
име и презиме:....................................................................................
место, улица и број:...........................................................................
бр. личне карте, ЈМБГ:......................................................................
•потписивањем овог захтева, подносилац захтева прихвата да плати трошкове прибављања
потребних сагласности
•приликом преузимања решења, уплаћује се такса за издавање решења
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Назив услуге: Издавање Решење о постављању истоветне баште угоститељског објекта
(поновно одобрење)
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе и уколико је
поднета сва прописана документација, доноси се решење.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 7 дана
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, и израда решења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
1. Ако је исти власник поновно прибављање писмене сагласности из чл.34 ст.3 и то:
-сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле,однос но субјекта који управља,
користи или одржава површину на којој се башта поставља;
-сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља
(чл. 6, 7. и 27. став 9), као и сагласности из члана 24. став 4 Одлуке
2. Ако је дошло до промене власника угоститељског објекта или назива угоститељског објекта
доставља се:
- Решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности
- Доказ о основу коришћења угоститељског објекта
Уз захтев се прилаже и
- сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља,
користи или одржава површину на којој се башта поставља;
- сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља
(чл. 6, 7. и 27. став 9), као и сагласности из члана 24. став 4 Одлуке
- Изјаву о прихватању надокнаде трошкове прибављања потребних сагласности
3. Ако подносилац захтева жели да промени елементе баште доставља се:
1. Решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности
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2. Доказ о основу коришћења угоститељског објекта
3. Техничка документација у 6 примерака;
4. Изјава подносиоца захтева да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави
потребне сагласности на техничку документацију у његово име и за његов рачун са доказима о
плаћеним трошковима за њихово прибављање
5. Доказ о уплати администативне таксе:
6. Уз захтев се прилаже и :
- сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља,
користи или одржава површину на којој се башта поставља;
- сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља
(чл. 6, 7. и 27. став 9), као и сагласности из члана 24. став 4 Одлуке
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељењарасподељује службеним лицима, која врше проверу да ли захтев садржи прописане
доказе.
Уколико је поднета сва прописана документација службено лице израђује предлог решења, који
контролише руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење.
- Након правноснажности решење се доставља.
1.Комуналној инспекцији
2.Комуналној полицији
3.Управи јавних прихода - Одељење Сопот
За башту за коју желе да промене елементе баште, прослеђује се техничка документација Управи
града Београда, Секретаријату за саобраћај и Секретаријату за урбанизам и грађевинске пословеи
грађевинске послове на сагласност.
Након добијања сагласност од надлежних служни Управе града Београда службено лице израђује
предлог решења, који контролише руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење.
Након правноснажности решење се доставља.
1.Комуналној инспекцији
2.Комуналној полицији
3.Управи јавних прихода - Одељење Сопот
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на решење Већу градске општине Сопот, у року од 15 дана од дана
достављања решења. Предлоге по жалби ово Одељење доставља Већу градске општине Сопот
као другостепеном органу.
Пример: Захтев за издавање решења
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ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално-стамбене послове

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА
ИСТОВЕТНЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
-ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА-

Подносим захтев да ми се у складу са важећим прописима, поново одобри постављање истоветне баште
угоститељског објекта у………………………………………………….
у улици…………………………………………………………бр…………………………..
на к.п.бр……………………………….к.о………………...........

•назив и адреса правног лица или предузетника који
подноси захтев:………………………………………………………………………………
•назив и адреса угоститељског објекта:…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
•време коришћења баште:од…………………………до…………………………………..
•тип или типови баште:………………………………………………………………………
Обавезни прилози:
-доказ о уплати адм. таксе и трошкова за
прибављање потврда и сагласности
-уверење Секретаријата за финансије-Управе јавних прихода,
о плаћеној комуналној такси за претходну годину
.................................................................................................
-решење о регистрацији правног субјекта
-правни основ коришћења угоститељског објекта

Подносилац захтева:
име и презиме:................................................................
место, улица и број:.......................................................
бр. личне карте, ЈМБГ:...................................................
..........................................................................................

•потписивањем овог захтева, подносилац захтева прихвата да плати трошкове прибављања
потврда о даљој важности сагласности
•приликом преузимања решења, уплаћује се такса за издавање решења

Пример: Решење
Република Србија
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Град Београд
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално – стамбене послове
Број: ........................
Сопот, .........................
Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално–стамбене послове Управе Градске општине Сопот,
решавајући по захтеву ........................................ из ..........................., власника угоститељске радње
„....................“ у ...................., .................... бр. ..............., на основу чл. 4. Одлуке о постављању баште
угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 11/14, 25/14,
34/14 и 2/15), чл. 192. и 194. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/10) и чл. 3. Одлуке о Управи Градске општине Сопот („Сл. лист града
Београда“, бр. 12/10), доноси:

РЕШЕЊЕ
Одобрава се угоститељској радњи „..................“ са седиштем у ....................., ......................... бр. ..........,
предузетника ................................ из ............................, (ЈМБГ: ..............................), постављање баште
отвореног типа, површине .............м², димензија ...........м x ..........м, испред угоститељског објекта, у
временском периоду од .................... године до .................... године, а у свему према техничкој
документацији израђеној од стране „....................“ д.о.о. из ..........................., на коју је сагласност дао
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда IX-20 бр. .......................... од
....................... год.
Потврда о даљој важности сагласности за 2015. годину издата је од стране Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове града Београда IX-20 бр. 350.8-64/2015 од 27.04.2015. год.
Елементи баште су: ............ (...........) металних столова димензија .......цм x .......цм, ....... (....................)
столица-за сваки сто се организује седење за четири особе. Башта се штити од сунца и ветра
.....................................................................Конструкција је ........................................, а остали део баште је
.....................................
Башту поставити, опремити, уредити и користити у складу са Одлуком о постављању баште
угоститељског објекта на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14 и
2/15).
Корисник јавне површине је дужан да о свом трошку башту уклони и јавну површину доведе у
првобитно стање, након истека рока из става 1. овог решења, као и пре истека наведеног рока када је то
неопходно због измене услова и начина коришћења јавне површине, предузимањем техничких мера
којима се мења режим саобраћаја, као и извођење неодложних радова на заштити и одржавању
комуналних објеката или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају, а у складу са
Одлуком о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду.
Утврђивање и наплату комуналне таксе за привремено заузеће јавне површине извршиће
Секретаријат за финансије – Управа јавних прихода града Београда, Одељење Сопот, од угоститељског
објекта „....................“, са седиштем у ...................., ........................... бр. .........., матични број: ....................,
порески идентификациони број: ........................
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
................................... из ........................, поднео је захтев за издавање одобрења за заузеће јавне
површине ради постављања привременог објекта-баште отвореног типа, на локацији .......................... трг
бр. ............ у ............................, испред угоститељског објекта „...........................“
Уз захтев је приложен доказ о уплати прописане административне таксе.
Поступајући по службеној дужности, ово Одељење је прибавило потврду о даљој важности
сагласности за 2015. годину издату од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града
Београда IX-20 бр. ........................ од ....................... године.
Секретаријат за саобраћај, Сектор за техничко регулисање саобраћаја, Одељење за стационарни
саобраћај-дао је сагласност СУР „.....................“, за заузеће јавне саобраћајне површине због постављања
баште отвореног типа испред угоститељског објекта „........................“, у ................., ........................ бр. ........, у
свему према овереној скици, која чини саставни део ове сагласности достављене овом Одељењу у оквиру
потврде IV-01 бр. ....................... од ....................... године (потврда о даљој важности сагласности бр. IV-01
бр. ...................... од ....................... године.
Разматрајући наведени захтев и приложену документацију, утврђено је да су испуњени услови
прописани одредбама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда
(„Сл. лист града Београда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14 и 2/15), те је одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна страна може изјавити жалбу већу
Градске општине Сопот, у року од 15 дана од дана пријема решења, преко ове Службе, која је донела
првостепено решење, таксирану са 430,00 динара административне таксе .
Такса по Тар. бр. 1., 5. и 11. Одлуке о локалним административним таксама (”Сл. лист града
Београда” бр. 50/2014, 77/2014 и 17/2015), наплаћена је.
Решено у Одсеку за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове Управе Градске
општине Сопот под бројем: ............................... од ............................ године.

Обрадио:

Доставити :
-подносиоцу захтева
-комуналној инспекцији
-комуналној полицији
-Управи јавних прихода-Одељење Сопот
-архиви

Начелник

Назив услуге: Издавање Решења о одобрењу за постављање објеката за оглашавање до
2,00м² (над површином која није јавна), односно за ношење паноа и дељење летака (на
јавним површинама)
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Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе и уколико је
поднета сва прописана документација, доноси се решење.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 30 дана
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, и израда решења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Административне таксе: 290,00 динара и 3.343,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
1. Решење Агенције за привредне регистре са матичним бројем и ПИБ-ом
2. Уговор о отварању пословног рачуна, картон депонованих потписа и фотокопију личне карте
овлашћеног лица
3. Доказ о праву својине, односно праву закупа на објекту, односно сагласност власника, односно
корисника површине на коју се поставља (власнички лист парцеле не старији од шест месеци,
односно сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља)
4. Пројекат средства за оглашавање у 3 примерка који израђује овлашћена пројектна
организација и који је прописно комплетиран и запечаћен са потврдом и извештајем о извршеној
техничкој контроли
5. Електроенергетску сагласност на пројекат, ако се захтев подноси за осветљено или
просветљено средство за оглашавање
6. Друге сагласности у зависности од типа и места постављања (органа надлежног за
противпожарну заштиту, за ваздушни саобраћај, и др.)
7. Уверење од стране Управе јавних прихода о измиреним обавезама за претходни период
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
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Лице овлашћено за пружање информација услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше проверу да ли захтев садржи прописане
доказе. Уколико је поднета сва прописана документација службено лице израђује предлог
решења, који контролише руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење.
Након правноснажности решење се доставља.
1.Комуналној инспекцији
2.Комуналној полицији
3.Управи јавних прихода - Одељење Сопот
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на решење Већу градске општине Сопот, у року од 15 дана од дана
достављања решења. Предлоге по жалби ово Одељење доставља Већу градске општине Сопот
као другостепеном органу.
Назив услуге: Издавање Решење за постављање привремених објеката
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе и уколико је
поднета сва прописана документација, доноси се решење.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 30 дана
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, и израда решења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
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Административне таксе: 290,00 динара (захтев), такса за сагласност у зависности од места где се
објекат поставља и такса у износу од 2.026,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
1.Решење Агенције за привредне регистре са матичним бројем и ПИБ-ом
2. доказ о основу коришћења малопродајног објекта,киоска или мањег монтажног објекта
4. Техничку документацију* у 6 примерака *(приказ свих објеката, предлог њиховог размештаја у
размери 1:200 и 1:500, податке о потребама за прикључење на електро, водоводну и
канализациону мрежу и фотографски приказ површине на коју се објекат
поставља)
5. Сагласности организационих јединица Градске управе града Београда надлежних за послове
саобраћаја и урбанизма и других надлежних органа и организација ако им је предметна
површина поверена на управљање
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем и путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која врше проверу да ли захтев садржи прописане
доказе. Уколико је поднета сва прописана документација службено лице израђује предлог
решења, који контролише руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење.
- Након правноснажности решење се доставља.
1.Комуналној инспекцији
2.Комуналној полицији
3.Управи јавних прихода - Одељење Сопот
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на решење Већу градске општине Сопот, у року од 15 дана од дана
достављања решења. Предлоге по жалби ово Одељење доставља Већу градске општине Сопот,
као другостепеном органу.

НАЗИВ УСЛУГЕ: Издавање одобрења за постављање привремених објеката на површинама
јавне намене и површинама у јавном коришћењу (наменски монтажни објекти, трибине,
позорнице,опрема за игру и рекреацију, јавни тоалети и јавни часовници, поштански
сандучићи, тел. говорнице,жардињере, клупе, стубови, ограде и др. врсте запрека ради
усмеравања саобраћаја...)
Опис у чему се састоји услуга
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По пријему захтева и након увида у приложену документацију, прибавља се сагласност Градске
управе града Београда - Секретаријата за саобраћај и Секретаријата за урбанизам израђује се
одобрење за постављање.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 30 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, увид у техничку
и другу документацију, прибављање сагласности Градске управе града Београда - Секретаријата за
саобраћај и израду решења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Административне таксе у износу од 290,00 и 2.026,00динара /290,00 и 6.076,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Решење Агенције за привредне регистре са матичним бројем и ПИБ- ом
- Уговор о отварању пословног рачуна, картон депонованих потписа и фотокопија личне карте
овлашћеног лица
- Техничку документацију* у 5 примерака (*фотографски приказ и скица места постављања са
уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица са одговарајућом лиценцом, приказ
објекта са техничким описом са фотографским или графичким приказом)
- Сагласности организационих јединица Градске управе града Београда надлежних за послове
саобраћаја и урбанизма и других надлежних органа и организација ако им је предметна површина
поверена на управљање,односно сагласност власника односно корисника непокретности на којој се
објекат поставља
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем
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Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која након увида у приложену документацију прибавља
сагласности Секретаријата за саобраћај и Секретаријата за урбанизам и након прибављања
сагласности израђује предлог одобрења који контролише руководилац групе, а начелник Одељења
потписује решење. Потом се решење уручује инвеститору и Секретаријат за финансије - Управа
јавних прихода града Београда, Одељење Сопот ради наплате заузећа јавне површине.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Одлуком је предвиђена жалба Већу градске општине Сопот у року од 15 дана. Предлоге по жалби
ово Одељење доставља Већу као другостепеном органу.
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Пример: Захтев за издавање одобрења за постављање привремених објеката на
површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално-стамбене послове

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ –јавни тоалети, јавни часовници, поштански сандучићи, говорнице,
жардињере, клупе...

Подносим захтев да ми се у складу са важећим прописима, одобри
постављање………………………………………………….
у улици…………………………………………………………/испред
броја/локација/…………………………..
на к.п.бр……………………………….к.о………………...........
......................................................................
•назив и адреса правног лица или предузетника који
подноси захтев:………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………..
•тип и димензије :………………………………………………………………………
Обавезни прилози:
-доказ о уплати адм. таксе на захтев
.................................................................................................
-решење о регистрацији правног субјекта
...................................
-техничка документација
-друге таксе/сагласности, решење/
-остало...................................................................................

Подносилац захтева:
име и презиме:................................................................
место, улица и број:.......................................................
бр. личне карте, ЈМБГ:...................................................
..........................................................................................
•потписивањем овог захтева, подносилац захтева прихвата да плати трошкове прибављања
потребних потврда и сагласности
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Назив услуге: Издавање одобрења за постављање тезги и других покретних привремених
објеката
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева и након увида у приложену документацију и важећи план постављања тезги
израђује се одобрење за постављање тезги.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 30 дана.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, увид у важећи
план постављања тезги и израду решења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Административне таксе у износу од 290,00 и 2.026,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Одлука о избору корисника места за постављање покретног привременог објекта* (*не
доставља се уз захтев за постављање расхладне витрине и конзерватора за сладолед)
- Решење Агенције за привредне регистре са матичним бројем и ПИБ-ом
- доказ о основу коришћења малопродајног објекта,киоска или мањег монтажног објекта
-техничка документација у 6 примерака(не подноси се за објекте на површинама из чл.24 алинеја
1 Одлуке)
-сагласност субјекта који користи и одржава јавну површину,а на другим површинама
власника,односно корисника површине на којој се постављају објекти
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем

176

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која након увида у приложену документацију и
важећи план постављања тезги израђује предлог одобрења за постављање тезги који контролише
руководилац групе, а начелник Одељења потписује решење.
Потом се решење уручује инвеститору и Секретаријат за финансије -Управа јавних прихода града
Београда, Одељење Сопот ради наплате заузећа јавне површине.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Одлуком је предвиђена жалба Већу градске општине Сопот у року од 15 дана. Предлоге по жалби
ово Одељење доставља Већу као другостепеном органу.

177

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Пример: Захтев за постављање тезги и других покретних привремених објеката
ОБРАЗАЦ захтева за издавање решења о заузећу јавне површине за време трајања филмских свечаности у
Сопоту
2015
Подносилац захтева
...............................................................................................
име и презиме

.......................................................................................
адреса и телефон
.....................................................................................................ЈМБГ:
e-mail:

Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове
Градска општина Сопот
Сопот, Космајски трг бр. 5

ПРЕДМЕТ: Заузеће јавне површине за време трајања филмских свечаности 2015, у периоду од
…………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ул. Рада Јовановића-лева страна, до Робне куће
ул. Рада Јовановића-десна страна, до Општине
Космајски трг-преко пута зграде Општине
Космајски трг-плато испред Робне куће
Трговачка
ул. Кнеза Милоша

Површина и намена заузећа:..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Прилог: -решење о регистрацији фирме
-доказ о уплати адм. таксе
-доказ о уплати накнаде за заузеће

датум

подносилац захтева

____________________________

_________________________________

Пример: Решење о постављању тезги и других покретних привремених објеката
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално-стамбене послове
Број: 353 ......................
Датум: .........................
Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове решавајући по захтеву
................. ............... из ....................., ул. ............................ број ..............., на основу чл. 192. Закона о општем
управном поступку (”Сл. лист СРЈ ” бр. 33/97 и 31/2001 и ”Сл . гласник РС” бр. 30/2010), чл. 14. Одлуке о
постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града
Београда“ број 17/2015) и чл. 3. Одлуке о Управи Градске општине Сопот (”Сл. лист града Београда ”
бр.12/2010 и 36/13), доноси :
РЕШЕЊЕ
Одобрава се ............................ из ...................., ул. .............................. број ..........., да може заузети
део слободне јавне површине за постављање тезге за продају ..............., димензија ...мx...м, у улици
......................, ................., место бр. .......-део и ..........-део, за време трајања Филмских свечаности у
Сопоту, у периоду од .................год. до ................. године.
Корисник је дужан да испуњава све хигијенско-техничке услове .
Корисник је дужан да тезгу постави према скици Одсекa за урбанистичко-грађевинске и
комунално-стамбене послове и по истеку закупа предметну локацију доведе у првобитно стање.
Образложење
...................... из ..............., поднео је захтев Одсеку за урбанистичко-грађевинске и комуналностамбене послове ГО Сопот за постављање тезге на месту описаном у диспозитиву решења.
Одсек за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове ГО Сопот, размотрио је
поднети захтев и у складу са Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на
територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број 17/2015) донео је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна страна може изјавити жалбу
већу Градске општине Сопот, у року од 15 дана од дана пријема решења, преко ове Службе, која је донела
првостепено решење, таксирану са 430,00 динара административне таксе .
Такса по Тар. бр. 1. и 11. Одлуке о локалним административним таксама (”Сл. лист града Београда”
бр. 50/2014, 77/2014 и 17/2015), наплаћена је.
Решено у Одсеку за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове Управе Градске
општине Сопот, под бројем ...................... од ....................... године.
Обрадио:
Прилог:
- ситуација
Доставити:
- именованом
- у предмет

Начелник

Назив услуге: Издавање одобрења за сечу/орезивање стабала
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Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева на терен излази стална Комисија за утврђивање накнаде за сечу стабала, која
израђује записник у коме даје мишљење на основу кога се доноси решење о сечи /орезивању
стабала.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 30 дана од достављања записника.
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, прибављање
мишљења од стране стручне комисије, израду решења о сечи/орезивању стабала.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Административни таксе: 290,00 и 405,00 динара
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
Прилажу се само административне таксе.
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Сва службена лица Одељења пружају усмене информације као и телефонским путем
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе у скраћени деловодник Одељења, а потом их начелник
Одељења расподељује службеним лицима, која прибављају мишљење комисије за утврђивање
накнаде за сечу стабала, на основу кога доносе предлог решења који контролише руководилац
групе, а начелник Одељења потписује решење.
Потом се решење уручује инвеститору, а у зависности од надлежности и ЈКП "Сопот".
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Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Одлуком је предвиђена жалба Већу градске општине Сопот у року од 15 дана. Предлоге по жалби
ово Одељење доставља Већу као другостепеном органу.
Пример: Захтев за сечу /орезивање стабала
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
Одсек за урбанистичко-грађевинске и
комунално-стамбене послове

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА СЕЧУ/ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА

Подносим захтев да се, у складу са важећим прописима, одобри

у улици…………………………………………………………испред броја/локација/…………………………..
на к.п.бр……………………………….к.о………………...........

Обавезни прилози:
-доказ о уплати адм. таксе на захтев
.................................................................................................

Подносилац захтева:
име и презиме:................................................................
место, улица и број:.......................................................
бр. личне карте, ЈМБГ:...................................................
..........................................................................................
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Назив услуге: Остваривање права на личну инвалиднину
Опис у чему се састоји услуга
Остваривање права ратних војних и мирнодопских инвалида и цивилних инвалида рата.
Категорија лица која имају право на услугу
Ратни мирнодопски, ратни војни, и цивилни инвалиди рата.
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Поднет захтев странке, и остали услови предвиђени законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законом прописан рок од 60 дана по Закону о општем управном поступку.
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева и потребне документације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
По захтеву странке
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
За права која се остварују по основу борачко-инвалидске заштите подносиоци захтева су
ослобођени од плаћања такси.
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Личну карту (фотокопија)
- Уверење о држављанству
- Уверење војне јединице односно војне установе о околностима и начину повређивања
- Медицинску документацију
- Уверење фонда ПИО да не остварујем накнаду за телесно оштећење
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени у Служби за друштвене делатности у складу са актом о систематизацији.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
У зависности од захтева странке, ово Одељење на основу поднетих и прикупљених доказа цени
да ли је захтев основан, уколико утврди да јесте приступа се изради решења.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
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На одлуке који се односе на послове борачко-инвалидске заштите, жалба се подноси
Секретаријату за социјалну заштиту градске Управе Града Београда, у року од 15 дана од пријема
одлуке.
Пример: Захтев за утврђивање својства ратног војног инвалида
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
- Служба за друштвене делатности -

Предмет: Захтев за утврђивање својства ратног војног инвалида

Молим да ми утврдите својство ратног војног инвалида.
1. Својство учесника у оружаним сукобима: (навести број Војне поште и назив војне
јединице)- војник на одслужењу редовног војног рока- војник- резервиста- добровољац

2. Опис догађаја- околности настанка повреде, ране, озледе (време, место и начин)

3. Део организма – тела који је повређен, озлеђен, рањен, као и начин лечења
(болничко, амбулантно и др.)

Подносилац захтева
Име и презиме
Место, улица и број
Контакт телефон

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1.
2.
3.
4.
5.

Личну карту (фотокопија)
Уверење о држављанству
Уверење војне јединице односно војне установе о околностима и начину повређивања
Медицинску документацију
Уверење фонда ПИО да не остварујем накнаду за телесно оштећење

Потпис подносиоца
У Сопоту

2015.
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Пример: Захтев за утврђивање својства мирнодопског војног инвалида
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
- Служба за друштвене делатности -

Предмет: Захтев за утврђивање својства мирнодопског војног инвалида
Молим да ми утврдите својство мирнодопског војног инвалида.
4. Као војник на одслужењу војног рока- питомац војне школе

(навест ВП- школе и време проведено у јединици- школе)

5. Опис догађаја- околности настанка повреде, ране, озледе (време, место и начин)

6. Део организма – тела који је повређен, озлеђен, рањен, као и начин лечења
(болничко, амбулантно и др.)

Подносилац захтева
Име и презиме
Место, улица и број
Контакт телефон

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
6.
7.
8.
9.
10.

Личну карту (фотокопија)
Уверење о држављанству
Уверење војне јединице односно војне установе о околностима под којима је задобијена
повреда, озледа или болест
Медицинску документацију
Уверење фонда ПИО да не остварујем накнаду за телесно оштећење

Потпис подносиоца
У Сопоту

2015.
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Назив услуге: Остваривање права на породичну инвалиднину
Опис у чему се састоји услуга
Остваривање права чланова породице војног инвалида и палих бораца.
Категорија лица која имају право на услугу
Чланови уже породице палог борца, чланови уже породице војног инвалида од I до VII групе,
после његове смрти, и чланови уже породица лица које је погинуло или умрло од последица
ране, повреде, озледе или болести
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Поднет захтев странке, и остали услови предвиђени законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законом прописан рок од 60 дана по Закону о општем управном поступку.
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева и потребне документације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
По захтеву странке
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
За права која се остварују по основу борачко-инвалидске заштите подносиоци захтева су
ослобођени од плаћања такси.
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Извод из матичне књиге умрлих
- Личну карту покојног и личну карту подносиоца захтева (фотокопија)
- Уверење о држављанству ( фотокопија )
- Извод из матичне књиге венчаних
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење да се деца школују
- Извод из матичне књиге рођених за децу
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени у Служби за друштвене делатности у складу са актом о систематизацији.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
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У зависности од захтева странке, ово Одељење на основу поднетих и прикупљених доказа цени
да ли је захтев основан, уколико утврди да јесте приступа се изради решења.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
На одлуке који се односе на послове борачко-инвалидске заштите, жалба се подноси
Секретаријату за социјалну заштиту градске Управе Града Београда, у року од 15 дана од пријема
одлуке.
Пример: Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
- Служба за друштвене делатности -

Предмет: Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
Молим да ми признате право на породичну инвалиднину.
Мој-а пок.

,
(сродство)

, који је умро-ла
(име и презиме)

2014. године, био-ла је војни инвалид

групе са

инвалидитета.

Подносилац захтева
Име и презиме
Место, улица и број
Контакт телефон

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извод из матичне књиге умрлих
Личну карту покојног и личну карту подносиоца захтева (фотокопија)
Уверење о држављанству ( фотокопија )
Извод из матичне књиге венчаних
Извод из матичне књиге рођених
Уверење да се деца школују
Извод из матичне књиге рођених за децу
Потпис подносиоца

У Сопоту

2015.
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Пример: Решење о признавању права на породичну инвалиднину

Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Служба за друштвене делатности
Брoj: 580-........./2015
Датум: ....................... године.
Сопот
Управа Градске општине Сопот, Служба за друштвене делатности, на основу члана 76. Закона о
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Сл.лист СРЈ”, бр.24/98 и 29/98) и
члана 113. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр.
30/2010) решавајући по захтеву ........................................... из ..........................., а за признавање права на
породичну инвалиднину, доноси
РЕШЕЊЕ
........................................, из ............................, ул. ...................................... број: ........, ЈМБГ
................................, ПРИЗНАЈЕ СЕ право на породичну инвалиднину, у месечном износу од 10% од
просечне месечне зараде без пореза и доприноса, у Републици Србији из претходног месеца, увећан за
80%, почев од ............................. године, па надаље за стално, све док постоје законом прописани услови.
Корисник је дужан да надлежном органу пријави сваку промену која утиче на коришћење и
престанак права у року од 15 дана од дана настанка промене.
Решење подлеже ревизији, а ревизија и жалба одлажу извршење решења.
О б р а з ло ж е њ е
.................................... из .........................., ул. .................................... број: ........, поднела је дана
....................... године захтев за признавање права на породичну инвалиднину, а након смрти свог супруга,
пок. ............................................, признатог ратног војног инвалида V групе са 70% инвалидитета.
Током поступка овај орган је извео следеће доказе: Увидом у Решење Одељења за инвалидско
борачка питања, Градског секретаријата за здравство и социјалну политику 07/04 бр. ..................... од
......................... године, Увидом у извод из матичне књиге умрлих који се води за матично подручје
...................., под текућим бројем .......... за годину .........., Увидом у извод из матичне књиге венчаних која
се води за матично подручје ..............., под текућим бројем ........ за годину ............, Увидом у Извод из
матичне књиге рођених која се води за матично подручје .........................., под текућим бројем .............. за
годину .............., Увидом у фотокопију личне карте бр. ......................, као и Увидом у Податке из казнене
евиденције издате од Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције, Полицијске управе за Град
Београд, Управе за аналитику стр.пов.број: ............................ од ........................ године, па је на основу
савесне и брижљиве оцене доказа појединачно и свих доказа заједно одлучио као у диспозитиву.
Решењем Одељења за инвалидско борачка питања, Градског секретаријата за здравство и
социјалну политику 07/04 бр. ....................... од ...................... године, ........................, рођен ................
године, признат је за ратног војног инвалида V групе са 70% инвалидитета, почев од .................... године, па
све док не наступи који од случајева због којих се ово право мења или губи по Закону.
Увидом у извод из матичне књиге умрлих који се води за матично подручје ......................, под
текућим бројем ................ за годину ................, утврђено је да је ............................ преминуо дана ..................
године.
Увидом у извод из матичне књиге венчаних која се води за матично подручје ...................., под
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текућим бројем ........... за годину ............., утврђено је да је ................................ закључила брак са
.......................... дана ...................... године и да је при закључењу брака узела презиме ..........................
На основу извода из матичне књиге рођених која се води за матично подручје ............................, под
текућим бројем ......... за годину ............, утврђено је да је ................................. рођена .................. године,
односно да је старија од 45 година, као и да је закључила брак .................. године, супружник
........................ Извод издат ................... године.
Увидом у фотокопију личне карте бр. ........................, утврђено је да .................................. има
пребивалиште у ...................., ул. ............................ број: .........
Увидом у Податке из казнене евиденције издате од Министарства унутрашњих послова, Дирекције
полиције, Полицијске управе за Град Београд, Управе за аналитику стр.пов.број: ......................... од
..................... године. године утврђено је да ................................, ЈМБГ ................................, нема осуда са
првним последицама у смислу Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца.
У смислу члана 14. став 1. тачка 1. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица
палих бораца („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/98 и 29/98), члановима породице војног инвалида и лица које је
погинуло или умрло од последица ране, повреде, озледе или болести задобијене под околностима из
члана 7. и 9. овог Закона сматрају се брачни друг, деца рођена у браку или ван брака и усвојена деца, као и
пасторчад коју је војни инвалид издржавао – ужа породица војног инвалида.
Чланом 23. Закона прописано је да су основна права члана породице војног инвалида: породична
инвалиднина, здравствена заштита и друга права у вези са остваривањем здравствене заштите, бесплатна
и повлашћена вожња, помоћ у случају смрти и накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка
у другом месту.
Чланом 30. став 1. тачка 1. Закона прописано је да чланови уже породице војног инвалида од I до
VII групе, после његове смрти, имају право на породичну инвалиднину: удова - кад наврши 45 година
живота или удовац - кад наврши 50 година живота, као и пре навршених 45, односно 50 година живота ако
су неспособни за привређивање.
Чланом 73. став 1. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
предвиђено је да право на породичну инвалиднину и остала права по овом закону, трајно престају
брачном другу ступањем у брак, осим ако су та права стечена по основу неспособности за привређивање
насталих пре навршених 45 (удова), односно 50 (удовац) година живота.
Како је покојни ........................................ био војни инвалид V групе, а како је ..................................,
као члан уже породице војног инвалида, рођена ....................... године, односно старија од 45 година
живота, то испуњава услове за признавање права на породичну инвалиднину, а сходно члану 30. став 1.
тачка 1.
Такође, будући да ................................. није ступила у брак, то испуњава услове прописане чланом
73. став 1. Закона.
Чланом 28. Став 1. Закона прописано је да се лична, породична и увећана породична инвалиднина,
додатак за негу и помоћ и отропедски додатак одређују у месечним износима. Ставом 2. истог члана
предвиђено је да је основ за одређивање месечних износа примања из става 1. овог члана износ просечне
нето зараде у Савезној Републици Југославији из претходног месеца, увећан за 80%.
Члан 33. став 1. предвиђено је да породична инвалиднина износи 10% од основа.
Чланом 64. став 1. Закона предвиђено је да право на борачки додатак, личну, породичну и увећану
породичну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак и накнада за време незапослености
припада од првог дана наредног месеца после дана испуњења услова прописаних овим законом за
признавање тих права ако је захтев поднесен у року од три месеца од дана испуњења услова, односно од
првог наредног месеца по подношењу захтева ако је захтев поднесен по истоку тог рока.
Како је .................................... преминуо дана ........................ године, а захтев поднесен ...................
године (дакле, пре истека рока од три месеца) то је применом наведеног члана .....................................
признато право почев од ...................... године, као првог дана наредног месеца после дана испуњења
услова.
Чланом 70. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
предвиђено је да је корисник права прописаних овим законом дужан да пријави надлежном органу сваку
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промену која утиче на коришћење и престанак тих права у року од 15 дана од дана настанка промене.
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се уложити жалба Градској управи
града Београда- Секретаријату за социјалну заштиту, Сектору за борачко-инвалидску заштиту у року од 15
дана од дана достављавања овог Решења. Жалба се предаје у једном примерку, без таксе, овом органу
непосредно или се шаље поштом препоручено, а може се изјавити и у записник.
ДОСТАВИТИ:
- именованој
- за предмет
- рачуноводству
- архиви

НАЧЕЛНИК
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Назив услуге: Остваривање права на месечно новчано примање
Опис у чему се састоји услуга
Остваривање права корисника личне и породичне инвалиднине
Категорија лица која имају право на услугу
Материјално необезбеђени борци НОР-а, учесници ранијих ратова, војни инвалиди, корисници
породичне инвалиднине и чланови породице умрлих бораца НОР-а и учесника ранијих ратова
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Поднет захтев странке, и остали услови предвиђени законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законом прописан рок од 60 дана по Закону о општем управном поступку.
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева и потребне документације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
По захтеву странке
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
За права која се остварују по основу борачко-инвалидске заштите подносиоци захтева су
ослобођени од плаћања такси.
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Извод из матичне књиге рођених
- Фотокопије личних карата за себе и чланове мог домаћинства
- Уверење Националне службе за запошљавање
- Уверење Фонда Пио ( или другог фонда код којег корисник остварује пензију) односно
уверење о висини пензије у претходној години
- Уверење о имовинском стању ( Пореска управа ) из места рођења, места пребивалишта и из
места пребивалишта пре 17.08.1990. године
-Уверење РГЗ-а, Службе за катастар непокретности, из места рођења и места пребивалишта
- Уверење Агенције за привредне регистре
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени у Служби за друштвене делатности у складу са актом о систематизацији.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
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У зависности од захтева странке, ово Одељење на основу поднетих и прикупљених доказа цени
да ли је захтев основан, уколико утврди да јесте приступа се изради решења.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
На одлуке који се односе на послове борачко-инвалидске заштите, жалба се подноси
Секретаријату за социјалну заштиту градске Управе Града Београда, у року од 15 дана од пријема
одлуке.
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Пример: Захтев за признавање права на месечно новчано примање
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
- Служба за друштвене делатности Предмет: Захтев за признавање права на месечно новчано примање
Молим да ми признате право на месечно новчано примање.
Признато ми је својство ратног- мирнодопског војног инвалида- корисника породичне
инвалиднине.
1. Живим сам-а и самостално водим своје домаћинство.
1) Немам личних прихода у месту становања и месту рођења.
2) Имам старосну- инвалидску- пољопривредну- породичну пензију- катастарски
приход.
2. У домаћинству живим са
(име члана домаћинства и сродство са подносиоцем захтева )

Чланови мог домаћинства немају – имају приходе и то:

( име члана домаћинства, врста прихода, фирма и седиште предузећа у коме је запослен )

Подносилац захтева
Име и презиме
Место, улица и број
Контакт телефон

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
11.
Извод из матичне књиге рођених
12.
Фотокопије личних карата за себе и чланове мог домаћинства
13.
Уверење Националне службе за запошљавање
14.
Уверење Фонда Пио ( или другог фонда код којег корисник остварује пензију) односно
уверење о висини пензије у претходној години
15.
Уверење о имовинском стању ( Пореска управа ) из места рођења, места пребивалишта и
из места пребивалишта пре 17.08.1990. године
16.
Уверење РГЗ-а, Службе за катастар непокретности, из места рођења и места пребивалишта
17.
Уверење Агенције за привредне регистре
Потпис подносиоца
У Сопоту

2015.
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Пример: Решење о признавању права на месечно новчано примање

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Служба за друштвене делатности
Број: 580 – ........../2015
Датум: ...................... године
СОПОТ

Градска општина Сопот, Управа Градске општине Сопот, Служба за друштвене делатности, на
основу чл. 113. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС",
бр. 30/2010), члана 43. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Сл.
гласник СРС“, бр. 54/89 и „Службени гласник РС“, бр. 137/04) решавајући по захтеву
..........................................., из ......................., за признавање права на месечно новчано примање, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
...................................,
из
.......................,
ул.
....................................
бр.
.......,
ЈМБГ
.................................., корисници породичне инвалиднине, ПРИЗНАЈЕ СЕ ПРАВО на месечно новчано
примање као корисници старијој од 80 година, чије домаћинство има приходе од утицаја на право, т.ј. у
умањеном износу од ............................. динара, односно у невалоризованом износу за април 20...... године,
почев од ...................... године, који се у току године усклађује сваког месеца са кретањем просечне
месечне нето зараде без пореза и доприноса у односу на месечну нето зараду без пореза и доприноса из
претходне године.
Исплата права по ставу 1. диспозитива овог решења вршиће се почев од ................... године, док не
дође до промене у приходима и саставу корисниковог домаћинства која је од утицаја на право или на
обим права и због којих се ово право мења или губи, а најдаље до 31.03.20...... године, кадa ће се одлучити
о даљем остваривању овог права.
Корисник је дужан да пријави сваку промену овом органу која је од утицаја на право или на обим
права по овом закону у року од 15 дана од дана настале промене (промене места становања, промене у
приходима домаћинства, саставу и броју чланова домаћинства и сл. ).
Ово решење подлеже ревизији, а ревизија и жалба одлажу извршење решења.
Образложење
Овом органу својим поднеском од ...................... године обратила се ..........................., којим
поднеском- захтевом је тражила признавање права на месечно новчано примање.
У захтеву је навела да је решењем корисник породичне инвалиднине, да је корисник
пољопривредне пензије, да у домаћинству живи сама и да стога тражи признавање права на месечно
новчано примање.
Током поступка изведени су следећи докази и то: увидом у Решење Борачко- инвалидске заштите,
Службе за друштвене делатности, Управе градске општине Сопот број: ....................... од .....................
године, Потврду Агенције за привредне регистре у Београду број БП ...................... од ...................... године,
Извештај о катастарском приходу број: ............................ од ....................... године, Уверење о исплаћеним
пензијама Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање од ..................... године.
Увидом у Решење Борачко- инвалидске заштите, Службе за друштвене делатности, Управе градске
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општине Сопот број: ........................ од .......................... године, утврђено је да је ............................, из
.................., ул. ...................................... бр......., признато право на породичну инвалиднину, у месечном
износу од 10% од основа почев од .......................... године, за стално, све док постоје прописани законски
услови.
Према изјави коју је ................................. дала на записник код овог органа дана .....................
године, живи у ......................., у ул. .................................. бр.......... Није у радном односу, не обавља
делатности личним радом, не остварује накнаду за време привремене незапослености, нити остварује
право на новчану накнаду за време професионалне рехабилитације ни право на изузетно месечно новчано
примање. У домаћинству живи сама. Од прихода остварује пензију. Има ................. деце,
........................................., који живе на одвојеним адресама.
На основу фотокопије личне карте број ......................, утврђено је да .............................. има
пребивалиште у ........................., у ул. .................................... бр...............
Увидом у Потврду Агенције за привредне регистре у Београду број БП ........................... од
.......................... године, утврђено је да корисник ........................................... није регистрована у својству
предузетника.
На основу увиђаја извршеног на лицу места дана .......................... године, утврђено је да
................................ живи сама, у ..................., у ул. .................................... бр. .........
Чланом 9. став 1. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
утврђено да се оцена имовинских услова врши према редовним приходима корисника и чланова његовог
домаћинства из претходне године, у односу на годину у којој корисник остварује право на месечно
новчано примање
(односно према првом месецу по стицању прихода) и важи до 31. марта наредне
године.
Чланом 10. став 2. Закона прописано је да се брачном другу и деци војног инвалида, коме је
припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица, самохраним корисницима и корисницима
старијим од 80 година, умањују лични доходак из радног односа и пензија за 40%.
Увидом у Уверење о исплаћеним пензијама Републичког Фонда за пензијско и инвалидско
осигурање од ........................... године утврђено је да је .............................. у 20...... години остварила
просечни месечни приход од ............................... динара, те је овај износ, будући да је корисница старија од
80 година умањен за 40%, чиме је добијен износ од ........................ динара.
Сходно инструкцији Министарства, број .................................... од ......................... године приход од
...................... динара по члану домаћинства већи је од ..................... динара, износа који не утиче на право,
па је износ од ...................... динара одузет од .................... динара, износа предвиђеног за кориснике
старије од 80 година без катастарског прихода чиме је добијен износ од ..................... динара, односно
невалоризовани износ за месец април 20...... године, који се у току године усклађује сваког месеца са
кретањем просечне месечне нето зараде без пореза и доприноса у односу на просечну месечну нето
зараду без пореза и доприноса из претходне године, као износ месечног новчаног примања почев од
.................. године, док не дође до промене у приходима и саставу корисниковог домаћинства која је од
утицаја на право или на обим права и због којих се ово право мења или губи, а најдаље до 31.03.20......
године, кад ће се одлучити о даљем остваривању овог права.
Чл. 7. став 1. Закона прописано је да материјално необезеђени борци НОР-а, учесници ранијих
ратова, војни инвалиди, корисници породичне инвалиднине и чланови породице умрлих бораца НОР-а и
учесника ранијих ратова имају право на месечно новчано примање, ако испуњавају услове у погледу
неспособности за привређивање и имовинског цензуса.
У погледу неспособости за привређивање корисница се сматра неспособном за привређивање у
смислу чл. 8. став 1. тачка 2. Закона обзиром да је рођенa ..................... године, односно да је старијa од 60
година.
С’ обзиром на то да корисник није у радном односу, не обавља делатност личним радом, не
остварује накнаду зараде за време привремене незапослености, не остварује право на новчану накнаду за
време професионалне рехабилитације ни право на изузетно месечно новчано примање, према утврђеном
чињеничном стању испуњава услове прописане чланом 7. став 2. Закона да се сматра материјално
необезбеђеним.
Према утврђеном чињеничном стању корисницино домаћинство остварује приходе који су од
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утицаја на право (пензију), па јој припада право на умањен износ месечног новчаног примања.
Чланом 13. став 1. Закона прописано је да основицу месечног новчаног примања за кориснике чије
домаћинство нема приход од пољопривредне делатности, представља 60% просечног месечног прихода, а
за кориснике старије од 80 година 70% просечног месечног прихода.
Сходно чл. 14. став 2. Закона висину месечног новчаног примања за кориснике који имају приходе
представља разлика између одговарајуће основице месечног новчаног примања и прихода по члану
домаћинства.
Чланом 53. прописано је да се месечно новчано примање усклађује сваког месеца са порастом
просечне нето зараде без пореза и доприноса на територији Републике Србије у текућој години у односу
на просечну месечну нето зараду без пореза и доприноса из претходне године, почев од 1. јануара текуће
године
Сходно чл.37. став 5. Закона корисници права по овом закону дужни су да пријаве општинском
органу управе надлежном за послове борачке и инвалидске заштите сваку промену која је од утицаја на
право или на обим права по овом закону у року од 15 дана од дана настале промене.
Сходно изнетом овај орган је утврдио да именована има право на износ месечног новчаног
примања који јој је признат диспозитивом овог решења.
Како је чл. 34. став 1. Закона предвиђено да право на месечно новчано примање и друга права на
новчана давања, припадају од првог дана наредног месеца по подношењу захтева, те како је захтев поднет
........................... године, то је право признато од .......................... године као првог наредног месеца по
подношењу захтева.
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба, Секретаријату за
социјалну заштиту, Сектору за борачку и инвалидску заштиту, Градске управе града Београда у року од 15
дана од дана достављавања овог решења. Жалба се предаје у једном примерку, без таксе, овом органу
непосредно или се шаље поштом препоручено, а може се изјавити и у записник.
Доставити:
-именованом
-за предмет
-рачуноводству
-архиви
НАЧЕЛНИК
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Назив услуге: Остваривање права на породични додатак
Опис у чему се састоји услуга
Остваривање права корисника породичне инвалиднине
Категорија лица која имају право на услугу
Материјално необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу смрти војног инвалида
коме је припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица, ако они и чланови њиховог
домаћинства немају редовних прихода, који по члану домаћинства прелазе износ 85% од додатка
за негу и помоћ од стране другог лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Поднет захтев странке, и остали услови предвиђени законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законом прописан рок од 60 дана по Закону о општем управном поступку.
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева и потребне документације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
По захтеву странке
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
За права која се остварују по основу борачко-инвалидске заштите подносиоци захтева су
ослобођени од плаћања такси.
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Извод из матичне књиге рођених
- Фотокопије личних карата за себе и чланове мог домаћинства
- Уверење Националне службе за запошљавање
- Уверење Фонда Пио ( или другог фонда код којег корисник остварује пензију) односно
уверење о висини пензије у претходној години
- Уверење о имовинском стању ( Пореска управа ) из места рођења, места пребивалишта и
из места пребивалишта пре 17.08.1990. године
- Уверење РГЗ-а, Службе за катастар непокретности, из места рођења и места пребивалишта
- Уверење Агенције за привредне регистре
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
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Запослени у Служби за друштвене делатности у складу са актом о систематизацији.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
У зависности од захтева странке, ово Одељење на основу поднетих и прикупљених доказа цени
да ли је захтев основан, уколико утврди да јесте приступа се изради решења.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
На одлуке који се односе на послове борачко-инвалидске заштите, жалба се подноси
Секретаријату за социјалну заштиту градске Управе Града Београда, у року од 15 дана од пријема
одлуке.
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Пример: Захтев за признавање права на породични додатак
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
- Служба за друштвене делатности -

Предмет: Захтев за признавање права на породични додатак
Молим да ми признате право на породични додатак.
Корисник сам породичне инвалиднине по основу мој-а пок. ,
(сродство)

, који-а је био-ла војни инвалид

групе са

%

(име и презиме)

инвалидитета и корисник додатка за негу и помоћ од стране другог лица
степена.

Подносилац захтева
Име и презиме
Место, улица и број
Контакт телефон

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извод из матичне књиге рођених
Фотокопије личних карата за себе и чланове мог домаћинства
Уверење Националне службе за запошљавање
Уверење Фонда Пио ( или другог фонда код којег корисник остварује пензију) односно
уверење о висини пензије у претходној години
Уверење о имовинском стању ( Пореска управа ) из места рођења, места пребивалишта и
из места пребивалишта пре 17.08.1990. године
Уверење РГЗ-а, Службе за катастар непокретности, из места рођења и места пребивалишта
Уверење Агенције за привредне регистре

Потпис подносиоца
У Сопоту

2015
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Пример: Решење о признавању права на породични додатак
Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Служба за друштвене делатности
Број: 580-......../2015
Дана:...................... године
Сопот
Градска општина Сопот, Управа Градске општине Сопот, Служба за друштвене делатности, на
основу члана 113. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник
РС", бр. 30/2010), члана 43. став 1. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
(„Сл. гласник СРС“, бр. 54/89 и „Службени гласник РС“, бр. 137/04) решавајући по захтеву
................................. из ..........................., за признавање права на породични додатак, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

..................................... из ..........................., ЈМБГ ....................................., корисници породичне
инвалиднине по основу смрти пок. .........................................., бившег мирнодопског војног инвалида I групе
са 100% војног инвалидитета коме је припадао додатак за негу и помоћ I степена, ПРИЗНАЈЕ СЕ ПРАВО на
породични додатак I степена у умањеном износу од ....................... динара, почев од ........................ године,
па на даље, док не дође до промена у приходима или саставу корисниковог домаћинства која је од утицаја
на право или обим права због којих се ово право мења или губи.
Износ права из става 1. диспозитива у току године усклађује се сваког месеца са кретањем
просечне месечне нето зараде без пореза и доприноса у односу на просечну месечну нето зараду без
пореза и доприноса из претходне године.
Корисник је дужан да пријави сваку промену овом органу која је од утицаја на право или на обим
права по овом закону у року од 15 дана од дана настале промене (промене места становања, промене у
приходима домаћинства, саставу и броју чланова домаћинства и сл. )
Ово решење подлеже ревизији, а ревизија и жалба одлажу извршење решења.
Образложење
Овом органу својим поднеском од .......................... године обратила се ........................................,
којим поднеском- захтевом је тражила признавање права на породични додатак.
У захтеву је навела да је корисник породичне инвалиднине, да јој је пок. супруг био корисник
додатка за негу и помоћ од стране другог лица, те стога тражи признавање права на породични додатак.
Током поступка изведени су следећи докази и то: увидом у Решење Одељења за привреду,
пољопривреду, заштиту животне средине, финансије и друштвене делатности број .......................... од
.................... године, Решење Одељења за друштвене делатности, општу управу, скупштинске и заједничке
послове Градске општине Сопот број .......................... од ....................... године, Извештај Пореске управе,
Регионалног центра Београд, Експозитуре Сопот број ........................ од ..................... године, Извештај
Агенције за привредне регистре бр. БП .......................... од ....................... године, Извештаја о власништву
Центра за катастар непокретности Београд, Службе за катастар непокретности Сопот број ..........................
од ........................... године, Уверења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекције
од ........................ године и од ......................... године и Потврду Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање од ............................ године.
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Увидом у Решење Одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине, финансије и
друштвене делатности број .............................. од ........................ године утврђено је да је
............................................. из ............................. признато право на породичну инвалиднину у месечном
износу од 10% од основа почев од .............................. године, за стално, све док постоје прописани законски
услови.
Увидом у Решење Одељења за друштвене делатности, општу управу, скупштинске и заједничке
послове Градске општине Сопот број ............................. од ......................... године утврђено је да је ставом 2.
диспозитива .................................................. признато и даље право на додатак за негу и помоћ I степена у
месечном износу 100% од износа просечне нето зараде у СРЈ из претходног месеца, увећане 80% почев од
.............................. године па надаље за стално тј. све док постоји законски основ.
Према изјави коју је корисница .............................. дала на записник дана ........................... године
утврђено је да живи сама у .............................., ул. ................................. бр....... Није у радном односу, од
примања има породичну инвалиднину и пољопривредну пензију.
На основу фотокопије личне карте број ......................, утврђено је да ........................................ живи у
................................. у ул. ................................................... бр...........
На основу Извештаја Пореске управе, Регионалног центра Београд, Експозитуре Сопот број
........................... од ............................ године утврђено је да порез на доходак од пољопривреде није
утврђиван 2011. и 2012. године.
Увидом у Извештај Агенције за привредне регистре бр. БП ........................ од ...................... године
утврђено је да корисник ........................................... није регистрована у својству предузетника.
На основу Извештаја Центра за катастар непокретности Београд, Службе за катастар непокретности
Сопот број ............................... од .......................... године, утврђено је да је ................................ власник
земљишта укупне катастарске површине ..................... ха, са укупним катастарским приходом од ................
динара.
Увидом у Уверења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекције од
........................ и ....................... године, утврђено је да је ................................. остварила право на пензију и
да јој се врши исплата пензије од стране овог Фонда.
Према изјавама сведока ...................................., ЈМБГ .................................... и .....................................,
ЈМБГ ................................... датим на записницима код овог органа ...........................године, утврђено је да
им је .................................. лично позната и да им је познато да живи сама у ........................... у ул.
.................................. бр.......
На основу увиђаја извршеног на лицу места дана ........................... године, утврђено је да
............................... живи сам, у ........................., у ул. ................................. бр.......
Чланом 18. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица прописано је
да породични додатак остварују материјално необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу
смрти војног инвалида коме је припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица, ако они и чланови
њиховог домаћинства немају редовних прихода, који по члану домаћинства прелазе износ 85% од додатка
за негу и помоћ од стране другог лица.
Чланом 20. Закона прописано је да се оцена имовински услова и утврђивање редовних прихода по
члану домаћинства, врши на исти начин као за кориснике месечног новчаног примање.
На основу потврде Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Филијале за град
Београд, од ............................ године, утврђено је да је у .................... години, корисник .................................
по овом основу остварила просечни месечни приход од ..................... динара.
Чланом 10. став 2. Закона предвиђено је да се брачном другу и деци војног инвалида, коме је
припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица, самохраним корисницима и корисницима
старијим од 80 година, умањује лични доходак из радног односа и пензија за 40 %.
Сходно члану 10. став 2. Закона износ од ......................... динара, умањен је за 40%, чиме је добијен
износ од ........................ динара.
Чланом 11. став.1 Закона прописано је да се приходом од пољопривредне делатности у смислу
одредаба овог закона, сматра катастарски приход увећан 12 пута; за кориснике старије од 70 година и
кориснике чије је телесно оштећење организма једнако телесно оштећењу организма војних инвалида I
групе, катастарски приход увећан 7 пута; за брачног друга, децу и родитеље војног инвалида, коме је
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припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица, катастарски приход без увећања; а за самохране
кориснике и кориснике старије од 80 година катастарски приход који је служио за разрез пореза умањен за
50 %.
Како је утврђено да је .................................. остварила катастарски приход од .................. динара, то
се овај износ не увећава, а сходно члану 11. став.1 Закона.
Износ од ................... динара подељен је са 12 месеци чиме је добијен износ од .............. динара.
Износ од .................. динара је сабран са ............. динара, чиме је добијен износ од .....................
динара.
Износ од ..................... динара је мањи од 85% додатак за негу и помоћ од стране другог лица,
тачније мањи је од .......................... динара, будући да је износ додатка за негу и помоћ за први степен, у
који је војни инвалид био разврстан, за месец април 20....... године ....................... динара, а 85% од датог
износа је ....................... динара, а сходно Инструкцији Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике број ........................................ од .......................... године.
Чланом 19. Закона прописано је да се висина породичног додатка утврђује у износу који
представља разлику између 85% од додатка за негу и помоћ од стране другог лица за степен потребе за
негом и помоћи у који је војни инвалид био разврстан и прихода по члану домаћинства. Добијена разлика,
која представља висину породичног додатка, не може бити мања од 5% просечног месечног прихода.
Сходно Инструкцији
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике број
.................................... од ............................. године, 85% од додатка за негу и помоћ од стране другог лица I
степена за месец април износи ....................... динара. Просечни месечни приход за март у Републици
Србији износи ............................... динара, а 5% од овог износа је ....................... динара.
Од ...................... динара одузет је износ од ........................ динара, чиме је добијен износ од
....................... динара, као износ породичног додатка, почев од ............................ године, док не дође до
промене у приходима и саставу корисниковог домаћинства која је од утицаја на право или на обим права и
због којих се ово право мења или губи.
Чланом 34. Став 1. Закона прописан је да право на месечно новчано примање и друга права на
новчана давања, припадају од првог дана наредног месеца по подношењу захтева, те како је
.............................. захтев поднела ............................ године, то јој ово право припада почев од .......................
године.
Чланом 53. Став 1. Закона прописано је да се месечно новчано примање, додатак за негу и новчана
накнада за време професионалне рехабилитације усклађују се сваког месеца са порастом просечног
месечног прихода на територији Републике Србије у текућој години у односу на просечни месечни лични
доходак из претходне године, почев од 1. јануара текуће године. Ставом 2. истог члана предвиђено је да се
породични додатак усклађује сваког месеца према проценту повећања додатка за негу и помоћ од стране
другог лица који одређује савезни орган управе, надлежан за послове борачке и инвалидске заштите.
УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Градској управи
града Београда, Секретаријату за социјалну заштиту, Сектору за борачку и инвалидску заштиту, у року од 15
дана од дана достављавања овог Решења. Жалба се предаје у једном примерку, без таксе, овом органу
непосредно или се шаље поштом препоручено, а може се изјавити и у записник.
Доставити:
-именованом
-за предмет
-рачуноводству
-архиви
НАЧЕЛНИК
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Назив услуге: Остваривање права на помоћ у случају смрти
Опис у чему се састоји услуга
Остваривање права чланова домаћинства преминулог војног инвалида
Категорија лица која имају право на услугу
Члан домаћинства са којим је војни инвалид живео последњу годину живота, односно лице које
се о војном инвалиду старало у току последње године његовог живота
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Поднет захтев странке, и остали услови предвиђени законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законом прописан рок од 60 дана по Закону о општем управном поступку.
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева и потребне документације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
По захтеву странке
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
За права која се остварују по основу борачко-инвалидске заштите подносиоци захтева су
ослобођени од плаћања такси.
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Извод из матичне књиге умрлих
- Личну карту покојног и личну карту подносиоца захтева (фотокопија)
- Доказ о сродству: Извод из матичне књиге којим се доказује сродство ( МК рођених, МК
венчаних )
- Копију рачуна о извршеној сахрани
- Копију текућег рачуна на који ће се извршити уплата
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени у Служби за друштвене делатности у складу са актом о систематизацији.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
У зависности од захтева странке, ово Одељење на основу поднетих и прикупљених доказа цени
да ли је захтев основан, уколико утврди да јесте приступа се изради решења.
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Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
На одлуке који се односе на послове борачко-инвалидске заштите, жалба се подноси
Секретаријату за социјалну заштиту градске Управе Града Београда, у року од 15 дана од пријема
одлуке.
Пример: Захтев за признавње права на помоћ у случају смрти
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
- Служба за друштвене делатности -

Предмет: Захтев за признавање права на помоћ у случају смрти
Молим да ми признате право на помоћ у случају смрти.
Мој-а пок.

,
(сродство)

, који је умро-ла
(име и презиме)

2015. године, био-ла је војни инвалид

групе са

%

инвалидитета.

Подносилац захтева
Име и презиме
Место, улица и број
Контакт телефон

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1.
2.
3.
4.
5.

Извод из матичне књиге умрлих
Личну карту покојног и личну карту подносиоца захтева (фотокопија)
Доказ о сродству: Извод из матичне књиге којим се доказује сродство ( МК рођених, МК
венчаних )
Копију рачуна о извршеној сахрани
Копију текућег рачуна на који ће се извршити уплата

Потпис подносиоца
У Сопоту

2015.
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Пример: Решење о признавању права на помоћ у случају смрти
Република Србија
Град Београд
Градска општина Сопот
Управа Градске општине Сопот
Служба за друштвене делатности
Број: 580- .........../2015
Дана: ..................... године

Градска општина Сопот, Управа Градске општине Сопот, Служба за друштвене делатности, на
основу члана 76. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица («Сл.
лист СРЈ » бр. 24/98 и 29/98) и члана 113. и члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ»
33/97и 31/2001, "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), решавајући по захтеву ............................................., из
................................., за исплату помоћи у случају смрти, доноси
РЕШЕЊЕ
..............................................., из ................................., ПРИЗНАЈЕ СЕ право на помоћ у случају смрти
у износу од .......................... динара за извршену сахрану свога супруга, бившег ратног војног инвалида X
групе са 20% инвалидитета.
Образложење
........................................ из .............................., својим захтевом од ........................... године
обавестила је овај орган да је њен супруг, ..........................................., признати војни инвалид, умро дана
....................... године.
У поступку по овој управној ствари одлучне чињенице утврђене су доказима:
- да је пок. ........................................... био признати војни инвалид X групе са 20% инвалидитета
решењем Секретаријата за друштвене службе и општу управу Скупштине општине Сопот, бр.
........................... од ............................ године.
- на основу извода из матичне књиге умрлих која се води за матично подручје ...................... под
текућим бројем ............. за годину ............... утврђено да је именовани, војни инвалид, умро дана
...................... године.
- да је подносилац захтева ................................. била ................... умрлог војног инвалида, пок.
.................................., односно да је живела и да се старала о умрлом војном инвалиду у току последње
године његовог живота, на основу записника о изјави странке дате пред овим органом дана
............................. године.
- Увидом у Извод из матичне књиге венчаних која се води за матично подручје ........................, под
текућим бројем ............ за годину ...................., утврђено је да је ..............................., рођена ......................,
закључила брак са пок. ............................. дана ......................... године.
Чл. 61. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица породица палих бораца
(„Сл. лист СРЈ“ бр. 24/98 и 29/98) утврђено је да, у случају смрти војног инвалида, члан домаћинства са
којим је војни инвалид живео последњу годину живота, односно лице које се о војном инвалиду старало у
току последње године живота има право на једнократну помоћ у висини двоструког износа личне
инвалиднине умрлог војног инвалида.
Сходно ставу 2. износ помоћи из става 1. овог члана не може бити мањи од месечног износа личне
инвалиднине која припада војном инвалиду III групе.
На основу Расписа Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Групе за економско204
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финансијске послове из области борачко-инвалидске заштите, бр. ..................................... од ........................
године, лична инвалиднина за војног инвалида X групе износи ..................... динара, те је двоструки износ
....................... динара, што је мање од износа од ...................... динара колико би припадало војном
инвалиду III групе.
На основу свега изнетог подносиоцу захтева на основу чл. 61. Закона о основним правима бораца,
војних инвалида и породица палих бораца („Сл. Лист СРЈ“ бр. 24/98 и 29/98), признаје се право на
једнократну помоћ у висини од .......................... динара те је и одлучено као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се уложити жалба Градској управиСекретаријат за социјалну заштиту, Сектору за борачко–инвалидску заштиту Београд у року од 15 дана од
дана пријема овог Решења преко овог Одељења, без таксе.

ДОСТАВИТИ:
1. именованом
2. за предмет
3. рачуноводству
4. а р х и в и

НАЧЕЛНИК
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Назив услуге: Остваривање права на накнаду погребних тршкова
Опис у чему се састоји услуга
Остваривање права иза смрти преминулог корисника месечног новчаног примања
Категорија лица која имају право на услугу
Лице које је извршило сахрану
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Поднет захтев странке, и остали услови предвиђени законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законом прописан рок од 60 дана по Закону о општем управном поступку.
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева и потребне документације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
По захтеву странке
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
За права која се остварују по основу борачко-инвалидске заштите подносиоци захтева су
ослобођени од плаћања такси.
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Рачун о извршеној сахрани
- Личну карту покојног и личну карту подносиоца захтева (фотокопија)
- Текући рачун подносиоца захтева (фотокопија)
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5 или путем поште на наведену
адресу
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени у Служби за друштвене делатности у складу са актом о систематизацији.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
У зависности од захтева странке, ово Одељење на основу поднетих и прикупљених доказа цени
да ли је захтев основан, уколико утврди да јесте приступа се изради решења.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
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На одлуке који се односе на послове борачко-инвалидске заштите, жалба се подноси
Секретаријату за социјалну заштиту градске Управе Града Београда, у року од 15 дана од пријема
одлуке.
Пример: Захтев за накнаду погребних трошкова
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
- Служба за друштвене делатности -

Предмет: Захтев за накнаду погребних трошкова

Молим да ми признате право на накнаду погребних трошкова.

Мој-а пок.

,
(сродство)

, који је умро-ла
(име и презиме)

2015. године, био-ла је корисник месечног новчаног примања.
Молим да ми се изврши накнада погребних трошкова, које сам имао-ла по извршеној сахрани.

Подносилац захтева
Име и презиме
Место, улица и број
Сродство
Контакт телефон

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
18. Рачун о извршеној сахрани
19. Личну карту покојног и личну карту подносиоца захтева (фотокопија)
20. Текући рачун подносиоца захтева (фотокопија)

Потпис подносиоца
У Сопоту

2015.
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Назив услуге: Регистрација и промене код предузетника које врши АПР
Опис у чему се састоји услуга
Регистрација и све промене код предузетника које врши АПР.
Категорија лица која имају право на услугу
Предузетници који врше регистрацију и друге промене статуса у АПР-у.
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Поднет захтев странке и остали услови предвиђени законом.
Рок у којем се услуга пружа
Доношења решења у року од 5 дана од дана подношења захтева АПР-у.
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева и потребне документације.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
За предузетнике јесте омогућено остваривање права на услугу електронским путем.
Начин покретања поступка
Покретање поступка код АПР искључиво се врши по захтеву странке.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
За остваривање права која се остварују из привреде преко АПР-а таксу наплаћује наведена
агенција по тарифама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015)
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
Фотокопија личне карте за оснивање радње предузетника, код АПР.
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
За остваривање права која се односе на захтеве предузетника директно се достављају АПР-у или
преко овог Одељења (такође се достављају АПР).
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Запослени у Одељењу за привреду идруштвене делатности у складу са актом о систематизацији.
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Поднети захтеви се директном поштом прослеђују наведеној агенцији на поступање.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
На одлуке које АПР доноси жалба се подноси код наведене агенције

Назив услуге: Издавање дупликата легитимације избеглог/расељеног лица
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Опис у чему се састоји услуга
Упућивање захтева заинтересованог лица са потребном документацијом Комесаријату за
избеглице и миграције
Категорија лица која имају право на услугу
Лица која имају статус избеглице/расељеног лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Да има утврђен статус избеглице/расељеног лица
Рок у којем се услуга пружа
Захтев са пратећом документацијом се прослеђује Комесаријату истог дана
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева са пратећом документацијом Поверенику за избеглице
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем захтева
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Не подлеже наплати таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Захтев
- Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама
и пријавама пребивалишта – за пунолетне, извод из матичне књиге рођених (не старији од шест
месеци) и лична карта једног родитеља - за малолетне)
- Пријава боравишта
- Потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације избеглице/расељеног лица, односно
признаница "Службеног гласника РС" о оглашавању исте неважећом
- Две фотографије (25х32цм) за старије од 16 година
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
У просторијама Управе градске општине Сопот, канцеларији бр. 30 или преко шалтера писарнице
Управе
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Повереник за избеглице
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
По пријему захтева, исти се са пратећом документацијом прослеђује Комесаријату на даље
поступање
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Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Да. Приговор се изјављује Комесаријату за избеглице и миграције у року од 8 дана од дана
пријема решења
Назив услуге: Укидање својства избеглог/прогнаног лица
Опис у чему се састоји услуга
Упућивање захтева заинтересованог лица са потребном документацијом Комесаријату за
избеглице и миграције
Категорија лица која имају право на услугу
Лица која имају статус избеглог или прогнаног лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Да има утврђен статус избеглог или прогнаног лица
Рок у којем се услуга пружа
Захтев са пратећом документацијом се прослеђује Комесаријату истог дана
Начин остваривања права на услугу
Подношењем захтева са пратећом документацијом Поверенику за избеглице
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем захтева
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Не подлеже наплати таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
- Захтев странке
- Решење о признатом својству избеглог/прогнаног лица
- Избегличка/прогнаничка легитимација
- Решење о прихвату у држављанство Републике Србије/извод из истог/уверење о држављанству
Републике Србије
Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
У просторијама Управе градске општине Сопот, канцеларији бр. 30 или преко шалтера писарнице
Управе
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Повереник за избеглице
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
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По пријему захтева, исти се са пратећом документацијом прослеђује Комесаријату на даље
поступање
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у
ком року
Да. Жалба се изјављује МУП-у преко Комесаријату за избеглице и миграције у року од 15 дана од
дана пријема решења
Назив услуге: Издавање Решење о ексхумацији
Опис у чему се састоји услуга
По пријему захтева службено лице проверава да ли захтев садржи прописане доказе и уколико је
поднета сва прописана документација, доноси се решење.
Категорија лица која имају право на услугу
Физичка и правна лица
Услови које лице мора да испуни да би остварило право на услугу
Нема посебних услова, сви имају право на услугу, уколико приложе документацију у складу са
законом.
Рок у којем се услуга пружа
Законски рок је 30 дана, у складу са Законом о општем управном поступку
Начин остваривања права на услугу
Подразумева подношење писменог захтева, тј. попуњавање обрасца, уплату таксе, достављање
документације, и израда решења.
Да ли је омогућено остваривање права на услугу електронским путем
Не
Начин покретања поступка
Подношењем писменог захтева (попуњеног обрасца) на писарници или путем поште.
Таксе/трошкови за остваривање права на услугу
Републичка административна такса у износу од 300,00 динара по Тарифном броју 1. (за захтев) и
500,00 динара по Тарифном броју 9. (решење) Закона о републичким административним таксама,
осим кад је законом предвиђено ослобађање од плаћања таксе
Докази који се прилажу ради остваривања права на услугу
1. Потврда издата од стране Месне Заједнице (за гробно место на сеоском гробљу), да је
подносилац захтева носилац права коришћења гробног места на коме је покојник сахрањен
2. Потврда издата од стране надлежног органа, односно организације да је осигурано гробно
место ради сахрањивања посмртних остатака покојника
3. Извод из МК умрлих за покојника
4. Извод из МК рођених за подносиоца захтева
5. Фотокопију личне карте подносиоца захтева
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Где се подноси захтев за остваривање права на услугу
На писарници Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5
Лице овлашћено за пружање информација о услузи и начин на који се информације пружају
Службено лице Одељења за општу управу
Опис поступања органа након пријема захтева за остваривање права на услугу
Након пријема захтева формира се управни предмет који долази на обраду у Одељење наредног
радног дана, када се предмети заводе на писарници. Уколико је поднета сва прописана
документација службено лице израђује предлог решења, који контролише начелник одељења, а
начелник управе потписује решење.
Да ли је на одлуку надлежног органа дозвољена жалба/приговор, коме се иста подноси и у ком
року
Законом је предвиђена жалба на решење Министарству здравља
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Пример: Захтев за издавање решења о ексхумацији
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
- Одељење за општу управу –
МОЛБА ЗА ЕКСХУМАЦИЈУ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
1. Подаци о покојнику:
Име и презиме
Датум, година и место
смрти
Место посмртних
остатака
2. Подаци о ексхумацији:
Место сахране
(пренетих посмртних
остатака)
3. Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Место, улица и број
Сродство
Контакт телефон

4. Потребна документација:
-

Извод из матичне књиге умрлих
Доказ о сродству за подносиоца захтева
Потврда комуналног предузећа за погребне услуге, месне заједнице или месне канцеларија да је
лице сахрањено на гробљу са кога се врши ексхумација
Потврда комуналног предузећа, месне заједнице или месне канцеларије из места у које се преносе
посмртни остаци да је обезбеђено гробно место
Фотокопија личне карте подносиоца захтева
Доказ о уплаћеној такси

У Сопоту,
____________20___ .год

Потпис подносиоца захтева
______________________________

Пример: Решење о ексхумацији
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Република Србија
Град Београд – Градска општина Сопот
Управа градске општине Сопот
Одсек за општу управу и заједничке послове
Број: 512-........./2014
Датум: ................... године

Управа градске општине Сопот - Одсек за општу управу и заједничке послове решавајући по захтеву
.............................из ............................, у предмету ископавања и преношења посмртних остатака свог .............
пок. ................................... из гробног места у ......................... у друго гробно место-породичну гробницу на
гробљу ....................... у ......................, на основу члана 19. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени
гласник СРС“ број 20/77), Одлуке о сахрањивању и гробљима („Службени лист града Београда“ број 24/94 и
32/07), члана 1, 2, 3, 4 и 10. став 1. Правилника о условима и начину ископавања и преношења умрлих лица
(„Службени гласник СРС“ број 56/76 и 52/82), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/2010) и Одлуке о Управи градске општине
Сопот („ Службени лист града Београда“ број 49/08 и 12/2010), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
ОДОБРАВА СЕ ........................................... из ..............................., улица ...................................... број
............., да може извршити ископавање посмртних остатака свог покојног .................................... са гробља у
...................... где је сахрањен ради преношења у друго гробно место-породичну гробницу које је
обезбеђено на гробљу ................... у ........................
При ископавању гроба, без обзира на узрок смрти и начин сахране, мора се извршити дезинфекција
сандука 5% раствором формалина, а гробно место и непосредна околина хлорним кречом или препаратима
креча.
Лица која раде на ископавању умрлих лица, не смеју имати ране, красте или опекотине на рукама, а
за време рада морају носити белу капу, маску на носу и ушима направљену од осмоструке газе, платнени
мантил, гумене дугачке рукавице и гумене чизме.
Заштитна одећа и обућа не смеју се употребљавати за друге сврхе и морају се дезинфиковати после
сваке употребе.
Пренос умрлог лица које је било сахрањено у дрвеном сандуку, ради сахране у друго гробно место на
истом гробљу или на другом гробљу у истом насељу, може се извршити само у металном сандуку.
Ископавање се може вршити само у договору и у присуству санитарног инспектора.
Трошкове ископавања сноси подносилац захтева ..................................

Образложење
...................................... из .............................., улица ............................... број ..........., обратила се овом
органу захтевом дана .................... године, да јој се одобри ископавање и преношење посмртних остатака свог
покојног брата ...................................... са гробља у ......................... где је сахрањен, ради преношења на ново
гробно место које је обезбеђено у породичној гробници на гробљу .................... у ....................... Уз захтев је
поднела следећа документа:
-Извод из матичне књиге умрлих општине ................... за матично подручје .............., текући број .......... за
годину ............... из кога се види да је .................................... умро у ........................ општина ................. дана
.................... године.
-Потврду Месне заједнице Мала Иванча, број 352-13-47/2014 од 31.10.2014. године којом се потврђује да је
пок. .................................... сахрањен на месном гробљу у ..............................
-Потврду ЈКП „Погребне услуге“ у Београду број ........................ од ..................... године којом се потврђује да
је на гробљу ..................... у ........................ по извршеној ексхумацији, обезбеђено гробно место-гробница број
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............., ....... реда, у парцели број ............ за сахрану посмртних остатака умрлог ...................................
- Извод из МКР матичног подручја ........................ број ..........................од ...................... године за упис под
текућим бројем ................ за годину ............. за ........................... и Извод из МКР матичног подручја
..................... број ....................... од ......................... године за упис под текућим бројем ................ за годину
..............за ..............................., који су поднети као доказ о сродству.
- Фотокопију личне карте регистарски број .......................... издате од ПС ...................... дана .................. године
на име .............................., на основу које је утврђен идентитет подносиоца захтева.
На основу напред изнетог чињеничног стања као и поднете документације, овај орган одобрава ископавање
гроба и преношење посмртних остатака са гробног места у ............................... у друго које се налази на
гробљу ........................ у ................................
Такса на решење у износу од 780,00 динара наплаћена у складу са тарифним бројем 1. и 9. Закона о
републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009,
54/2009, 50/2011 и 93/2012).
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству здравља у
Београду у року од 15 дана од дана пријема решења, преко овог органа непосредно или путем поште
препоручено. Жалба је ослобођена плаћања таксе у складу са чланом 19. став 1. тачка 9. Закона о
републичким административним таксама.

Решење доставити:
- подносиоцу захтева
- санитарном инспектору
- архиви

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
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ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Пријем поднесака и
евидентирање предмета
Увид, разгледање списа
и издавање списа из
архиве
Издавање уверења о
просечном месечном
примању по члану
домаћинства
Доношење решења о
упису, изменама,
допунама/исправкама и
брисању података из
Јединственог бирачког
списка
Увид у јединствени
бирачки списак
Издавање потврда из
јединственог бирачког
списка
Доношење решења о
упису, изменама,
допунама/исправкама и
брисању података у
Посебном бирачком
списку националне
мањине

4669
409

409

144

144

20

20

/
55

55

164

164
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Измењена
одлука

Поништена
одлука

Одбијање

Одлуке донете по
правном средству

Одбацивање

Број случајева у којима је странка
користила правно средство

Ван рока

У колико
случајева је
поступљено по
захтеву
У року

Назив услуге

Број поднетих захтева

Подаци о пруженим услугама у 2014. години

Градска општина Сопот

Издавање потврде да се
лице налази/ не налази у
бази података у сврху
остваривања права на
здравствену заштиту,
прибављање личних
докумената и
различитих повластица у
превозу, студентским
домовима и друго
Пружање правне
помоћи писани акти
усмени савети
Експропријација и
административни
пренос
Поништавање решења о
експропријацији
Давање у закуп,
грађевинског земљишта
у јавној својини града
ради изградње, односно
ради легализације
објеката
Претварање (конверзија)
права коришћења у
право својине на
грађевинском земљишту
уз накнаду
Исељење бесправно
усељених лица из
станова и заједничких
просторија
Издавање уверења да је
стан исплаћен у целости
Пријава о оснивању
савета и скупштине
станара и избору
председника
Издавање уверења о
оснивању савета и
скупштине станара и
избор председника
Инспекцијски надзор
над изградњом и
употребом објекта

Инфоматор о раду
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29

1454

1454

900

900
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/

1

1

1

1

/

1

1

/

/

1

1

1

1

32

22
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Издавање информација
о локацији
Издавање потврде
пројекта парцелације,
односно препарцелације
Издавање локацијских
услова
Издавање грађевинске
дозволе
Издавање потврде о
поднетом захтеву за
пријаву почетка грађења
Изјава о завршетку
израде темеља
Изјава о завршетку
објекта у
конструктивном смислу
Измена решења о
Грађевинској дозволи
услед промена у току
грађења
Издавање решења за
уклањање објекта
односно његовог дела
Издавање обавештења о
грађевинским радовима
за које се не издаје
грађевинска дозвола
Издавање привремене
грађевинске дозволе
Издавање решења
(одобрења за грађење
објеката и извођење
радова по чл. 145 ЗПИ)
Издавање решења о
озакоњењу
Издавање
спецификације
Издавање уверења о
старости објекта
Издавање употребне
дозволе
Издавање уверења о
издатој грађевинској и
употребној дозволи
Одобравање
прикључака на
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163

98

/

/

79

68

4

78

59

11

14

9

/

/

/

/

/

/

37

7

21

/

/

/

/

38

25

/

/

1

1

25

12

83

79

/

/

14

14
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гасоводну мрежу
Издавање решења о
постављању баште
угоститељског објекта
(ново одобрење)
Издавање решења о
постављању истоветне
баште угоститељског
објекта (поновно
одобрење)
Издавање решења о
одобрењу за
постављање објеката за
оглашавање до 2,00м2
(над површином која
није јавна ), односно за
ношење паноа и
дељење летака (на
јавним површинама)
Издавање решења за
постављање
привремених објеката
Издавање одобрења за
постављање
привремених објеката
на површинама јавне
намене и површинама у
јавном коришћењу
Издавање одобрења за
постављање тезги и
других покретних
привремених објеката
Издавање одобрења за
сечу/орезивање стабала
Остваривање права на
личну инвалиднину
Остваривање права на
породичну инвалиднину
Остваривање права на
месечно новчано
примање
Остваривање права на
породични додатак
Остваривање права на
помоћ у случају смрти
Остваривање права на
накнаду погребних
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/

/

5

5

/

/

/

/

/

/

11

11

/

/

1

1

/
1
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1

/
2

2

1

1
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трошкова
Регистрација и промене
код предузетника које
врши Агенција за
привредне регистре
Издавање дупликата
легитимације
избеглице/расељеног
лица
Укидање својства
избеглог/прогнаног лица
Издавање решења о
ексхумацији
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388

388

2

2

5

5

2

2
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Пријем поднесака и
евидентирање предмета
Увид, разгледање списа
и издавање списа из
архиве
Издавање
потврда/уверења о
животу
Издавање уверења о
просечном месечном
примању по члану
домаћинства
Доношење решења о
упису, изменама,
допунама/исправкама и
брисању података из
Јединственог бирачког
списка
Увид у јединствени
бирачки списак
Издавање потврда из
јединственог бирачког
списка
Доношење решења о
упису, изменама,
допунама/исправкама и
брисању података у
Посебном бирачком
списку националне
мањине

3221
885

885

234

234

81

81

10

10

/
/

/
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Измењена
одлука

Поништена
одлука

Одбијање

Одлуке донете по
правном средству

Одбацивање

Број случајева у којима је странка
користила правно средство

Ван рока

У колико
случајева је
поступљено по
захтеву
У року

Назив услуге

Број поднетих захтева

Подаци о пруженим услугама за период од 01.01.2015-30.09.2015. године

Градска општина Сопот

Издавање потврде да се
лице налази/ не налази у
бази података у сврху
остваривања права на
здравствену заштиту,
прибављање личних
докумената и
различитих повластица у
превозу, студентским
домовима и друго
Пружање правне
помоћи писани акти
усмени савети
Експропријација и
административни
пренос
Поништавање решења о
експропријацији
Давање у закуп,
грађевинског земљишта
у јавној својини града
ради изградње, односно
ради легализације
објеката
Претварање (конверзија)
права коришћења у
право својине на
грађевинском земљишту
уз накнаду
Исељење бесправно
усељених лица из
станова и заједничких
просторија
Издавање уверења да је
стан исплаћен у целости
Пријава о оснивању
савета и скупштине
станара и избору
председника
Издавање уверења о
оснивању савета и
скупштине станара и
избор председника
Инспекцијски надзор
над изградњом и
употребом објекта
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42

42

1062

1062

600

600

19.07.2021. године

/

/
/

/

/

/
/

/

11

3
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1
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Издавање информација
о локацији
Издавање потврде
пројекта парцелације,
односно препарцелације
Издавање локацијских
услова
Издавање грађевинске
дозволе
Издавање потврде о
поднетом захтеву за
пријаву почетка грађења
Изјава о завршетку
израде темеља
Изјава о завршетку
објекта у
конструктивном смислу
Измена решења о
Грађевинској дозволи
услед промена у току
грађења
Издавање решења за
уклањање објекта
односно његовог дела
Издавање обавештења о
грађевинским радовима
за које се не издаје
грађевинска дозвола
Издавање привремене
грађевинске дозволе
Издавање решења
(одобрења за грађење
објеката и извођење
радова по чл. 145 ЗПИ)
Издавање решења о
озакоњењу
Издавање
спецификације
Издавање уверења о
старости објекта
Издавање употребне
дозволе
Издавање уверења о
издатој грађевинској и
употребној дозволи
Одобравање
прикључака на

Инфоматор о раду
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2

73

56

7

73

68

3

20

15

/

/
/

/

23

7

6

28

1

/

/
32

/
/
23

18

76

74

/

5

5
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гасоводну мрежу
Издавање решења о
постављању баште
угоститељског објекта
(ново одобрење)
Издавање решења о
постављању истоветне
баште угоститељског
објекта (поновно
одобрење)
Издавање решења о
одобрењу за
постављање објеката за
оглашавање до 2,00м2
(над површином која
није јавна ), односно за
ношење паноа и
дељење летака (на
јавним површинама)
Издавање решења за
постављање
привремених објеката
Издавање одобрења за
постављање
привремених објеката
на површинама јавне
намене и површинама у
јавном коришћењу
Издавање одобрења за
постављање тезги и
других покретних
привремених објеката
Издавање одобрења за
сечу/орезивање стабала
Остваривање права на
личну инвалиднину
Остваривање права на
породичну инвалиднину
Остваривање права на
месечно новчано
примање
Остваривање права на
породични додатак
Остваривање права на
помоћ у случају смрти
Остваривање права на
накнаду погребних
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/

5

5

/

/

/

7

7

/
/
1

1

1

1

/
3

3

/

/
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трошкова
Регистрација и промене
код предузетника које
врши Агенција за
привредне регистре
Издавање дупликата
легитимације
избеглице/расељеног
лица
Укидање својства
избеглог/прогнаног лица
Издавање решења о
ексхумацији

Инфоматор о раду

187

187

/

2

2

/
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ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Скупштина градске општине Сопот, на седници одржаној дана 24. децембра 2018. године, на основу
чланова 28-32. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18.), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон)) и члана 18. и 19. Статута градске
општине Сопот, („Службени лист града Београда“, бр. 45/08, 12/10 и 36/13) донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2019. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Сопот за
2019.годину, његово извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет Градске општине Сопот
за 2019. годину састоји се од:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему
-буџетска средства
- сопствени приходи
- донације и трансфери
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације и трансфери
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације и трансфери
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
226

590.945.637,00
590.945.637,00
586.909.249,00
2.625.888,00
1.410.500,00
667.571.159,00
472.118.034,99
470.081.646,99
625.888,00
1.410.500,00
195.453.124,01
193.453.124,01
2.000.000,00
-76.625.522,00

-76.625.522,00
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Примања од продаје финансијске имовине
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

76.625.522,00

76.625.522,00

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 76.625.522,00 планирано је да се обезбеде из
пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 76.625.522,00 динара.
Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 23.400.000,00 динара. О коришћењу ових
средстава одлучује председник градске општине.
Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава
сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник градске општине.
Члан 4.
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:
I-ПРИХОДИ
Класа/Категорија/
Група

Конто

300000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Извор 01

Пренета средства из претходне године

700000

Остали
извори

Сви извори

76.625.522,00

76.625.522,00

4.036.388,00

590.945.637,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

586.909.249,00

ПОРЕЗИ

576.909.249,00

576.909.249,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

335.699.231,00

335.699.231,00

711111

Порез на зараде

240.699.231,00

240.699.231,00

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према стварно оствареном приходу, по
решењу Пореске управе

5.000.000,00

5.000.000,00

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према паушално утврђеном приходу, по
решењу Пореске управе

45.000.000,00

45.000.000,00

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који
се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем

45.000.000,00

45.000.000,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

214.410.018,00

214.410.018,00

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од физичких лица

135.000.000,00

135.000.000,00

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од правних лица

38.410.018,00

38.410.018,00

710000
711000

713000
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713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске
управе

713421

713423
714000

3.000.000,00

3.000.000,00

Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске управе

27.000.000,00

27.000.000,00

Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе

11.000.000,00

11.000.000,00

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

16.800.000,00

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе ( коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина

714571

Комунална такса за држање кућних и егзотичних
животиња

716000
716111
730000

19.07.2021. године

0,00

16.800.000,00

500.000,00

500.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

100.000,00

100.000,00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

10.000.000,00

Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00
10.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

733157

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина
Текући трансфери од градова у корист нивоа
општина

733253

Капитални трансфери од градова у корист нивоа
општина

733000
733154

740000
741000

0,00
300.000,00

300.000,00
0,00

ДРУГИ ПРИХОДИ

9.700.000,00

3.736.388,00

13.436.388,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности

300.000,00

300.000,00

741532

Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима

100.000,00

100.000,00

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

800.000,00

800.000,00

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

4.300.000,00

2.625.888,00

6.925.888,00

2.625.888,00

2.625.888,00

742151

Приходи од продаје добара и услуга

742152

Приходи од закупа

1.300.000,00

1.300.000,00

742251

Општинске административне таксе

3.000.000,00

3.000.000,00
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НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ

2.000.000,00

Мандатне казне

2.000.000,00

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

744000
744151
745000

0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина

1.110.500,00

1.110.500,00

1.110.500,00

1.110.500,00

0,00

2.200.000,00

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

2.200.000,00

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

2.200.000,00

772114

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
буџета општине из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

586.909.249,00

4.036.388,00

590.945.637,00

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

586.909.249,00

80.661.910,00

667.571.159,00

770000

7
3+7

2.200.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

II - Р А С Х О Д И
Економска

класификација

Средства из
буџета

Врста расхода

Издаци из
додатних
извора

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

130.773.268,00

411

Плате и додаци запослених

108.304.112,00

108.304.112,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

18.574.156,00

18.574.156,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде запосленима

416

Jубиларне награде

42

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

990.000,00

25.000,00

Укупна
средства

25.000,00

130.798.268,00

1.015.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

55.000,00

55.000,00

600.000,00

600.000,00

153.584.457,00

26.700.355,28

180.284.812,28

57.515.200,00

27.500,00

57.542.700,00

490.000,00

150.000,00

640.000,00

Услуге по уговору

13.375.600,00

598.915,00

13.974.515,00

424

Специјализоване услуге

19.016.000,00

345.000,00

19.361.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

35.250.000,00

1.440.000,00

36.690.000,00

426

Материјал

27.937.657,00

24.138.940,28

52.076.597,28

45

СУБВЕНЦИЈЕ

64.830.000,00

0,00

64.830.000,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

64.830.000,00

46

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

46.675.200,00

3.000.000,00

49.675.200,00

463

Основно образовање

30.000.000,00

3.000.000,00

33.000.000,00

465

16.675.200,00

47

Остале донације,дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.450.000,00
1.450.000,00

229

64.830.000,00

16.675.200,00
0,00

1.450.000,00
1.450.000,00
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48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

21.175.754,71

4.000,00

21.179.754,71

481

Донације невладиним организацијама

16.905.754,71

482

Порези,обавезне таксе и казне

1.070.000,00

483

2.200.000,00

2.200.000,00

484

Новчане казне и пенали по решењу судова
Наканде штет за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

0,00

0,00

485

Накнада штете

1.000.000,00

1.000.000,00

49

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

23.900.000,00

23.900.000,00

499

Средства резерве

23.900.000,00

23.900.000,00

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

143.520.569,29

50.932.554,72

194.453.124,01

511

Зграде, грађевински објекти и инфраструктура

129.970.569,29

50.932.554,72

180.903.124,01

512

Опрема

515

Нематеријална имовина

54
541

16.905.754,71
4.000,00

1.074.000,00

13.550.000,00

13.550.000,00

0,00

0,00

ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.000.000,00

1.000.000,00

Земљиште

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНА СРЕДСТВА

586.909.249,00

80.661.910,00

667.571.159,00

Члан 5.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Програм
1
1102

Програмска
активност/
Пројекат
2

1102-0001
1102-0002

1102-0003
1102-0005
1102-0006

1102-0007

1102-0008
0101

Назив

3
Програм 2. Комуналне делатности
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
јавних зелених површина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Производња и дистрибуција топлотне
енергије
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање и снабдевање водом за
пиће
Програм 5. Пољопривреда и рурални
развој

230

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

4
111.030.000,00

5
10.144.440,00

Укупна средства

6
121.174.440,00

21.800.000,00

21.800.000,00

3.550.000,00

3.550.000,00

37.635.000,00

37.635.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

35.595.000,00
836.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

3.144.440,00

38.739.440,00
836.000,00

Градска општина Сопот
0101-1001

0101-1002
0401
0401-0001
0401-0004

0701
0701-0002

2001
2001-0001

2002
2002-1001
2002-1002
2002-1003
2002-1006
2002-1007

0901
0901-0001

1201
1201-0001

1301
1301-0001
1301-0002
1301-0004
0602

Инфоматор о раду
ПРОЈЕКАТ Семинар стрелцима у
систему противградне заштите
ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника
сајмовима и организација Сајма
здраве хране
Програм 6. Заштита животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
заштитом животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
отпадним водама
Програм 7. Организација саобраћаја
и саобраћајна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Програм 8. Предшколско васпитање
и образовање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика
ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и
одржавање школа
ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
ПРОЈЕКАТ Награде за добитнике
Вукове дипломе
ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица
Петница и остали програми
Програм 11. Социјална и дечија
заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Програм 13. Развој културе и
информисања
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних установа
културе
Програм 14. Развој спорта и
омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних спортских
установа
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе
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336.000,00

336.000,00

500.000,00

500.000,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

112.170.569,29

44.053.082,00

156.223.651,29

112.170.569,29

44.053.082,00

156.223.651,29

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

26.200.000,00

26.200.000,00

100.000,00

100.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

500.000,00

500.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00
250.000,00

18.947.747,00

1.233.888,00

20.181.635,00

18.947.747,00

1.233.888,00

20.181.635,00

9.900.000,00

9.900.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

100.000,00

100.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

280.967.594,00

25.230.500,00

306.198.094,00

Градска општина Сопот
0602-0001

0602-0002
0602-0004

0602-0009
0602-0010

0602-1001
0602-1002
0602-1007
0602-1008
2101
2101-0001
2101-0002
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне самоуправе
и градских општина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање месних заједница
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Општинско/градско
правобранилаштво
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа
буџетска резерва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална
буџетска резерва
ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних
организацијама
ПРОЈЕКАТ Заједно до здравља са
младим лекарима Сопота
ПРОЈЕКАТ Побољшање безбедности
саобраћаја на територији ГО Сопот
ПРОЈЕКАТ Финансирање верских
заједница
Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање Скупштине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање извршних органа
УКУПНО

211.610.409,00

20.020.000,00

231.630.409,00

30.950.000,00

2.210.500,00

33.160.500,00

3.507.185,00

3.507.185,00

23.400.000,00

23.400.000,00

500.000,00

500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

20.407.338,71

20.407.338,71

7.125.028,00

7.125.028,00

13.282.310,71

13.282.310,71

586.909.249,00

80.661.910,00

667.571.159,00

Члан 6.
Издаци буџета по функционалној класификацији утврђени су ираспоређени у следећим износима:
Средства из
Функционална
Средства из
Функције
осталих
Укупно
класификација
буџета
извора
1
2
3
4
5
090
090
100

Социјална заштита

250.000,00

Социјална заштита некласификованана
другом месту

250.000,00

250.000,00

293.867.747,71

25.230.500,00 319.098.247,71

20.407.338,71

20.407.338,71

218.610.409,00

20.020.000,00 238.630.409,00

Опште јавне услуге
110

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

180

Tрансфери општег карактера између
различитих нивоа власти

300
330
400

250.000,00

2.210.500,00

57.060.500,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Јавни ред и безбедност

3.507.185,00

0,00

3.507.185,00

Судови

3.507.185,00

0,00

3.507.185,00

Економски послови
421

54.850.000,00

0,00

113.006.569,29

Пољоприведа

836.000,00
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44.053.082,00 157.059.651,29
0,00

836.000,00
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600
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Друмски саобраћај

112.170.569,29

44.053.082,00 156.223.651,29

Послови становања и заједнице

112.230.000,00

10.144.440,00 122.374.440,00

620

Развој заједнице

54.835.000,00

7.000.000,00

61.835.000,00

630

Водоснабдевање

35.595.000,00

3.144.440,00

38.739.440,00

640

Улична расвета

21.800.000,00

Рекреација, спорт, култура и вере

32.847.747,00

1.233.888,00

34.081.635,00

Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовани на другом месту

32.847.747,00

1.233.888,00

34.081.635,00

Образовање

31.200.000,00

0,00

31.200.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

800
860
900
911

Предшколско образовање

912

Основно образовање

950

Образовање које није дефинисано нивоом

25.500.000,00

Укупни расходи и издаци:

II ПОСЕБАН ДЕО

21.800.000,00

700.000,00
586.909.249,00

25.500.000,00
0,00

700.000,00

80.661.910,00 667.571.159,00

Члан 7.

Укупна средства буџета утврђена су у износу од 667.571.159,00 динара, а формирана су
примањима из следећих извора :

приходима и

1.Tекући приходи у износу од 586.909.249,00 динара – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о обиму
средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања која
припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години.
2. Процењеног вишка прихода из ранијих година утврђеног у износу од 76.625.522,00 динара- извор
финансирања 13, распоређују се за следеће намене:
-Средства у износу од 5.020.000,00 динара распоређују се у оквиру Управе у области одржавања и
изградње гасоводне мреже,
-Средства у износу од 3.144.440,00 динара распоређују се у оквиру Управе за област водоснабдевања,
-Средства у износу од 44.053.082,00 динара распоређују се у оквиру Управе за изградњу саобраћајне
инфраструктуре,
-Средства у износу од 20.000.000,00 динара распоређују се у оквиру Управе за изградњу зграда и
грађевинских објеката,
-Средства у износу од 3.000.000,00 динара распоређена у оквиру Управе за побољшање безбедности
саобраћаја,
- Средства у износу од 1.370.000,00 динара распоређују се у оквиру главе 3.2.- месне заједнице
- Средства у износу од 38.000,00 динара распоређују се у оквиру главе 3.3.- Центар за културу.
3.Сопствених прихода корисника и то:
- Средства у износу од 2.000.000,00 динара - партиципације на гасоводну мрежу, а распоређена су у
оквиру главе 3.1.
- средства Центра за културу у износу од 625.888,00 динара – распоређују се у оквиру главе 3.3.
4. Добровољних трансфера који се састоје из:
- Добровољних трансфера у износу од 840.500,00 динара распоређених у оквиру главе 3.2.,
- Добровољних трансфера у износу од 270.000,00 динара распоређених у оквиру главе 3.3.
5. Текућих трансфера осталим нивоима власти и то:
- Трансфера у износу од 300.000,00 динара рапоређеног у оквиру главе 3.3. – планирана средства за
конкурсе.
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3

4

5

6

Извор финан.

Позиција

Економска
класификација

2

Функција

Глава

1

Програмска
класификација

Раздео

Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и врстама издатака:

ОПИС

Укупни
издаци
Остали извори

7

1

Приходи из
буџета
01

8

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање Скупштине
110

Извршни и законодавни органи
411

1

412

2

414

3

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

422

4

Трошкови путовања

423

5

Услуге по уговору

465

6

Остале дотације и трансфери

2.496.823,00

2.496.823,00

428.205,00

428.205,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

7.125.028,00

7.125.028,00

Укупно за функцију 110

7.125.028,00

7.125.028,00

7.125.028,00

7.125.028,00

7.125.028,00

7.125.028,00

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 21010001
Извори финансирања за Програм 16:

01

Приходи из буџета

7.125.028,00

7.125.028,00

Укупно за програм 16

7.125.028,00

7.125.028,00

Извори финансирања за раздео 01:
01

2

Приходи из буџета

7.125.028,00

7.125.028,00

Укупно за раздео 01
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

7.125.028,00

7.125.028,00

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање извршних органа
110

Извршни и законодавни органи
411
412

7
8

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

414

9

Социјална давања запосленима

422

10

Трошкови путовања

423

11

Услуге по уговору

7.150.282,00
1.226.274,00

12

200.000,00

100.000,00

100.000,00

Остале дотације и трансфери
1.500.000,00

481

13

1.226.274,00

200.000,00

2.500.000,00
465

7.150.282,00

2.500.000,00
1.500.000,00

Дотације невладиним организацијама
605.754,71
Извори финансирања за функцију 110:

234

605.754,71
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Приходи из буџета
13.282.310,71

-

Укупно за функцију 110

13.282.310,71
13.282.310,71

13.282.310,71
Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 21010002

13.282.310,71

13.282.310,71

13.282.310,71

13.282.310,71

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 16

13.282.310,71

13.282.310,71

13.282.310,71

13.282.310,71

Извори финансирања за раздео 2:
01

Приходи из буџета

13.282.310,71

13.282.310,71

Укупно за раздео 2

13.282.310,71

13.282.310,71
3

3.1.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
0101

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРОЈЕКАТ Семинар стрелцима у
систему противградне заштите

01011001
421

Пољопривреда
424

14

Специјализоване услуге
336.000,00

336.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета
336.000,00

-

336.000,00

336.000,00

-

336.000,00

336.000,00

-

336.000,00

336.000,00

-

336.000,00

Укупно за функцију 421
Извори финансирања за пројекат
0101-1001:
01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0101-1001

01011002

ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника
сајмовима и организација Сајма
здраве хране
421

Пољопривреда
424

15

Специјализоване услуге
500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

836.000,00

836.000,00

836.000,00

836.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
Извори финансирања за пројекат
0101-1002:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0101-1002
Извори финансирања за Програм 5:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 5

1102

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ

235
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/
одржавање јавним осветљењем

11020001
640

Улична расвета
421

16

Стални трошкови

20.000.000,00

20.000.000,00
425

17

426

18

511

19

Текуће поправке и одржавање
600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

21.800.000,00

21.800.000,00

Укупно за Функцију 640

21.800.000,00

21.800.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 11020001

11020002

21.800.000,00

21.800.000,00

21.800.000,00

21.800.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
јавних зелених површина
Развој заједнице

620
424

20

Специјализоване услуге

2.500.000,00

2.500.000,00
426

21

Материјал

451

22

Субвенције ЈКП ''Сопот''

600.000,00

600.000,00

450.000,00

450.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

3.550.000,00

3.550.000,00

Укупно за функцију 620

3.550.000,00

3.550.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0002:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 11020002

11020003

3.550.000,00

3.550.000,00

3.550.000,00

3.550.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
чистоће на површинама јавне намене
Развој заједнице

620
421

23

Стални трошкови

22.000.000,00

22.000.000,00
451

24

Субвенције ЈКП ''Сопот''

15.635.000,00

15.635.000,00
Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

37.635.000,00

37.635.000,00

-

Укупно за функцију 620
37.635.000,00

-

37.635.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0003:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

236

37.635.000,00

37.635.000,00
-

-

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
Укупно за програмску активност 11020003

11020005

19.07.2021. године
37.635.000,00

-

37.635.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
620

Развој заједнице
451

25

Субвенције ЈКП "Пијаце Ропочево"

11.000.000,00

11.000.000,00
Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

11.000.000,00

11.000.000,00

-

Укупно за функцију 620
11.000.000,00

-

11.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0005:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 11020005

11020006

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

-

11.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице

620
424

26

Специјализоване услуге

1.000.000,00

1.000.000,00
451

Субвенције ЈКП ''Сопот''

27

450.000,00

450.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

1.450.000,00

1.450.000,00

Укупно за функцију 620

1.450.000,00

1.450.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0006:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 11020006

11020007

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Производња и дистрибуција топлотне
енергије
Развој заједнице

620
425

28

Текуће поправке и одржавање

426

29

Материјал

3.000.000,00

3.000.000,00

511

30

Зграде и грађевински објекти

3.400.000,00

3.400.000,00

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

2.000.000,00

2.000.000,00

13

Вишак прихода

5.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

-

Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0007:

237

-

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

2.000.000,00

2.000.000,00

13

Вишак прихода

5.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

Укупно за програмску активност 11020007
11020008

-

-

-

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање

630
425

31

Текуће поправке и одржавање

451

32

Субвенције ЈКП ''Сопот''

600.000,00

600.000,00
22.495.000,00

22.495.000,00
511

33

Зграде и грађевински објекти
12.500.000,00

3.144.440,00

15.644.440,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

35.595.000,00

35.595.000,00

Укупно за функцију 630
35.595.000,00

3.144.440,00

3.144.440,00

3.144.440,00

38.739.440,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0008:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 11020008

35.595.000,00

35.595.000,00

35.595.000,00

3.144.440,00

3.144.440,00

3.144.440,00

38.739.440,00

Извори финансирања за Програм 2:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

2.000.000,00

2.000.000,00

13

Вишак прихода

8.144.440,00

8.144.440,00

10.144.440,00

121.174.440,00

Укупно за програм 2
0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
заштитом животне средине
620

111.030.000,00

111.030.000,00

111.030.000,00

Развој заједнице
424

34

Специјализоване услуге

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0001:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 04010001

04010004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
отпадним водама

238

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

620

19.07.2021. године

Развој заједнице
511

35

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0001:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 04010004
Извори финансирања за програм 6

01

Приходи из буџета

1.200.000,00

1.200.000,00
Укупно за програм 6
0701

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

07010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај

451
424

36

1.200.000,00

1.200.000,00

Специјализоване услуге

6.000.000,00

6.000.000,00
425

37

Текуће поправке и одржавање

10.000.000,00

10.000.000,00
426

38

Материјал
2.000.000,00

451

39

21.034.967,28

Субвенције ЈКП ''Сопот''

14.800.000,00

14.800.000,00
511

40

Зграде и грађевински објекти
79.370.569,29

23.034.967,28

23.018.114,72

102.388.684,01

Извори финансирања за функцију 451:
01
07
13

Приходи из буџета

112.170.569,29

112.170.569,29

Tрансфери осталим нивоима власти
Вишак прихода
Укупно за Функцију 451

112.170.569,29

44.053.082,00

44.053.082,00

44.053.082,00

156.223.651,29

Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
01
07
13

Приходи из буџета

07
13

112.170.569,29

Tрансфери осталим нивоима власти
Вишак прихода
Укупно за програмску активност 07010002
Извори финансирања за Програм 7:

01

112.170.569,29

Приходи из буџета

112.170.569,29

-

-

44.053.082,00

44.053.082,00

44.053.082,00

156.223.651,29

112.170.569,29

112.170.569,29

Tрансфери осталим нивоима власти
Вишак прихода

239

-

-

44.053.082,00

44.053.082,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
Укупно за програм 7

0602

19.07.2021. године
112.170.569,29

44.053.082,00

156.223.651,29

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге

06020001
130
411

413

43

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

414

44

Социјална давања запосленима

415

45

Накнаде за запослене ( превоз)

416

46

Награде, бонуси и остали расходи

421

47

Стални трошкови

422

48

Трошкови путовања

423

49

Услуге по уговору

412

41
42

90.875.125,00

90.875.125,00

15.585.084,00

15.585.084,00
800.000,00

800.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
50.000,00

50.000,00

500.000,00

500.000,00

12.000.200,00

12.020.200,00

20.000,00

200.000,00

200.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
424

50

Специјализоване услуге

3.000.000,00

3.000.000,00
425

51

Текуће поправке и одржавање зграде и
опреме

426

52

Материјал

465

53

Остале дотације и трансфери

482

54

Порези и обавезне таксе

483

55

Новчане казне по решењу суда

485

56

Накнада штете

511

57

Зграде и грађевински објекти

512

58

541

59

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
25.000.000,00
Машине и опрема
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Tрансфери осталим нивоима власти

13

Вишак прихода

20.000.000,00

45.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
211.410.409,00

211.410.409,00
-

Укупно за функцију 130
620

211.410.409,00

20.020.000,00

20.020.000,00

20.020.000,00

231.430.409,00

Развој заједнице
465

60
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 620:
01

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

211.610.409,00

211.610.409,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

240

-

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
07

Tрансфери осталим нивоима власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 06020001

06020009

19.07.2021. године

211.610.409,00

-

-

20.020.000,00

20.020.000,00

20.020.000,00

231.630.409,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа
буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
49912

Средства текуће резерве

61

23.400.000,00

23.400.000,00

Приходи из буџета

23.400.000,00

23.400.000,00

Укупно за функцију 160

23.400.000,00

23.400.000,00

Приходи из буџета

23.400.000,00

23.400.000,00

Укупно за програмску активност 06020009

23.400.000,00

23.400.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0009:
01

06020010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална
буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Средства сталне резерве
49911

62

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 160

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020010

06021001

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних
организација
130

Опште услуге
481

63

Дотације невладиним организацијама
3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета
3.000.000,00
Укупно за функцију 130
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат
0602-1001:
01

Приходи из буџета
3.000.000,00
Укупно за пројекат 0602-1001
3.000.000,00

06021002

3.000.000,00
3.000.000,00

ПРОЈЕКАТ Заједно до здравља
130

Опште услуге
Остале дотације и трансфери
465

64

4.000.000,00

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета
4.000.000,00
Укупно за функцију 130

241

4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Извори финансирања за пројекат
0602-1002:
01

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00
Укупно за пројекат 0602-1002

4.000.000,00

4.000.000,00
06021007

ПРОЈЕКАТ ''Побољшање безбедности
саобраћаја на територији ГО Сопот ''
180

Трансфери општег карактера између
различитих нивоа власти
463

65

Трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

3.000.000,00

Вишак прихода

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 180

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 180:
13

Извори финансирања за пројекат
0602-1007:
13

06021008

-

Вишак прихода

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за пројекат 0602-1007

3.000.000,00

3.000.000,00

ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских
заједница''
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

66

Дотације невладиним организацијама

4.000.000,00

4.000.000,00
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00
Укупно за функцију 860

4.000.000,00

4.000.000,00
Извори финансирања за пројекат
0602-1008:
01

Приходи из буџета

4.000.000,00

4.000.000,00
Укупно за пројекат 0602-1008

4.000.000,00

4.000.000,00
Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 15

0901

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901 0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне
помоћи и други облици помоћи
090

246.510.409,00

246.510.409,00

-

246.510.409,00

23.020.000,00

23.020.000,00

23.020.000,00

269.530.409,00

Социјална заштита некласификована
на другом месту
472

67

Социјална помоћ
250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти

250.000,00

250.000,00
-

-

-

250.000,00

Укупно за функцију 090
250.000,00

242

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за програмску активност 09010001

250.000,00

250.000,00

250.000,00
-

-

-

250.000,00

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за програм 11

1301

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

13010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Рекреација, спорт, култура и вере

860
481

68

250.000,00

250.000,00
-

250.000,00

Дотације невладиним организацијама
5.200.000,00

250.000,00

5.200.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета
5.200.000,00
Укупно за функцију 860
5.200.000,00

5.200.000,00
5.200.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 13010001

13010002

5.200.000,00
5.200.000,00

5.200.000,00
5.200.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

69

Дотације невладиним организацијама
100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 860
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0002:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 13010002

13010004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних спортских
установа
860

Рекреација, спорт, култура и вере
425

70

Текуће поправке и одржавање

426

71

Материјал

481

72

Дотације невладиним организацијама
4.000.000,00
Извори финансирања за функцију 860:

243

4.000.000,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
01

19.07.2021. године

Приходи из буџета
4.600.000,00
Укупно за функцију 860
4.600.000,00

4.600.000,00
4.600.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0003:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 13010004

4.600.000,00
4.600.000,00

4.600.000,00
4.600.000,00

Извори финансирања за Програм 14:
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 14

2001

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

20010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања
911

9.900.000,00
9.900.000,00

9.900.000,00
9.900.000,00

Предшколско образовање
463

73

Текуће поправке и одржавање вртића

5.000.000,00

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета
5.000.000,00
Укупно за функцију 911
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20010001

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 8

2002

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

20021001

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика
950

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

Образовање које није дефинисано
нивоом
472

74

Накнаде из буџета за образовање
100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за пројекат
2002-1001:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-1001

20021002

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и
одржавање школа

244

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

912

19.07.2021. године

Основно образовање
463

75

Трансфери осталим нивоима власти
25.000.000,00

25.000.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета
25.000.000,00
Укупно за функцију 912
25.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00

Извори финансирања за пројекат
2002-1002:
01

Приходи из буџета
25.000.000,00
Укупно за пројекат 2002-1002
25.000.000,00

20021003

25.000.000,00
25.000.000,00

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
912

Основно образовање
472

Накнаде из буџета за образовање

76

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат
2002-1003:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-1003

20021006

ПРОЈЕКАТ Награде за добитнике
Вукове дипломе
950

Образовање које није дефинисано
нивоом
472

Накнаде из буџета за образовање

77

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за пројекат
2002-1006:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-1006

20021007

ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица
Петница и остали програми
950

Образовање које није дефинисано
нивоом
472

Накнаде из буџета за образовање

78

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за пројекат
2002-1007:

01

Приходи из буџета

245

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године
200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Укупно за пројекат 2002-1007
Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 9

26.200.000,00

26.200.000,00

26.200.000,00

26.200.000,00

Извори финансирања за главу 3.1:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.1

3.2

513.096.978,29

513.096.978,29
2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

75.217.522,00

75.217.522,00

513.096.978,29

77.217.522,00

590.314.500,29

1.500.000,00

500,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

06020002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту

160
421

79

Стални трошкови

422

80

Трошкови превоза

423

81

Услуге по уговору

424

82

Специјализоване услуге

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
425

83

Текуће поправке и одржавање зграде
8.000.000,00

426

84

840.000,00

Материјал

85

Зграде и грађевински објекти
9.000.000,00

512

86

1.370.000,00

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160
:
Приходи из буџета

30.950.000,00

30.950.000,00
07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода

840.500,00

Укупно за функцију 160
30.950.000,00

10.370.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00

01

8.840.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00
511

1.500.500,00

840.500,00

1.370.000,00

1.370.000,00

2.210.500,00

33.160.500,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002:
01

Приходи из буџета

07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 06020002
Извори финансирања за Програм15:

246

30.950.000,00

30.950.000,00

840.500,00

30.950.000,00

840.500,00

1.370.000,00

1.370.000,00

2.210.500,00

33.160.500,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
01

Приходи из буџета

07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода
Укупно за програм 15

19.07.2021. године
30.950.000,00

30.950.000,00

840.500,00

30.950.000,00

840.500,00

1.370.000,00

1.370.000,00

2.210.500,00

33.160.500,00

Извори финансирања за главу 3.2 :
01

Приходи из буџета

30.950.000,00

30.950.000,00
07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода

840.500,00

Укупно за главу 3.2
30.950.000,00
3.3

840.500,00

1.370.000,00

1.370.000,00

2.210.500,00

33.160.500,00

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних установа
културе
Рекреација, спорт, култура и вере

12010001
860
411

87

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)

412

88

413

89

Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

414

90

Социјална давања запосленима

415

91

Накнаде за запослене

416

92

Награде, бонуси и остали расходи

421

93

Стални трошкови

5.398.455,00

5.398.455,00
925.835,00
140.000,00

925.835,00
25.000,00

350.000,00

165.000,00
350.000,00
-

100.000,00
2.015.000,00
422

94

Трошкови путовања
30.000,00

423

95

Услуге по уговору
2.075.600,00

424

96

Специјализоване услуге
2.080.000,00

425

97

Текуће поправке и одржавање

426

98

Материјал

7.000,00
150.000,00

465

99

Остале дотације и трансфери

482

100

Порези и обавезне таксе

511

101

Зграде и грађевински објекти

2.674.515,00

345.000,00

2.425.000,00
750.000,00

103.973,00

475.200,00
20.000,00

102

Машине и опрема

515

103

Нематеријална имовина

4.000,00

01
04

Сопствени приходи

07

Tрансфери осталим нивоима власти

250.000,00

18.947.747,00

18.947.747,00

247

24.000,00
2.900.000,00

250.000,00
Извори финансирања за функцију 860
:
Приходи из буџета

1.541.630,00
475.200,00

2.900.000,00
512

180.000,00

598.915,00

750.000,00
1.437.657,00

2.022.000,00

625.888,00
300.000,00

625.888,00
300.000,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода

19.07.2021. године
270.000,00

Укупно за функцију 860
18.947.747,00

270.000,00

38.000,00

38.000,00

1.233.888,00

20.181.635,00

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 12010001
Извори финансирања за Програм 13:

18.947.747,00

18.947.747,00
625.888,00
300.000,00
270.000,00

18.947.747,00

625.888,00
300.000,00
270.000,00

38.000,00

38.000,00

1.233.888,00

20.181.635,00

01

Приходи из буџета

04
07

Сопствени приходи
Tрансфери осталим нивоима власти

625.888,00

625.888,00

300.000,00

300.000,00

08

Трансфери од физичких и правних лица

270.000,00

270.000,00

13

Вишак прихода
Укупно за програм 13

18.947.747,00

18.947.747,00

18.947.747,00

38.000,00
1.233.888,00

38.000,00
20.181.635,00

Извори финансирања за главу 3.3:
01

Приходи из буџета

04
07

Сопствени приходи
Tрансфери осталим нивоима власти

625.888,00

625.888,00

300.000,00

300.000,00

08

Трансфери од физичких и правних лица

270.000,00

270.000,00

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.3

18.947.747,00

18.947.747,00

18.947.747,00

38.000,00
1.233.888,00

38.000,00
20.181.635,00

Извори финансирања за раздео 03:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода
Укупно за Раздео 3

4

18.947.747,00

18.947.747,00
2.625.888,00
300.000,00

562.994.725,29

2.625.888,00

300.000,00

1.110.500,00

1.110.500,00

76.625.522,00

76.625.522,00

80.661.910,00

643.656.635,29

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинскоградско правобранилаштво

06020004
330

Судови
411

104

Плате и додаци запослених

412

105

413

106

Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

414

107

Социјална давања запосленима

415

108

Накнаде трошкова за запослене

248

2.383.427,00

2.383.427,00

408.758,00

408.758,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

5.000,00

5.000,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
422

109

Трошкови путовања

423

110

Услуге по уговору

465

111

Остале дотације и трансфери

482

112

Порези и обавезне таксе

19.07.2021. године
10.000,00

10.000,00

200.000,00

200.000,00

300.000,00

300.000,00

50.000,00

50.000,00

3.507.185,00

3.507.185,00

Извори финансирања за функцију 330:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
3.507.185,00

3.507.185,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020004
Извори финансирања за Програм 15:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 15

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

3.507.185,00

586.909.249,00

586.909.249,00

Извори финансирања за раздео 04:
01

Приходи из буџета
Укупно за раздео 04

01

Извори финансирањаза Разделе
1+2+3+4
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода
Укупно за Разделе 1+2+3+4

2.625.888,00

586.909.249,00

2.625.888,00

300.000,00

300.000,00

1.110.500,00
76.625.522,00

1.110.500,00
76.625.522,00

80.661.910,00

667.571.159,00

ПРОГРАМИ

1101

Укупно Програм 1 Урбанизам и
просторно планирање

1102

Укупно Програм 2 Комуналне
делатности

1501

Укупно Програм 3 Локални
економски развој

1502

Укупно Програм 4 Развој туризма

0101
0401
0701
2001
2002

Укупно Програм 5 Развој
пољопривреде
Укупно Програм 6 Заштита
животне средине
Укупно Програм 7 Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Укупно Програм 8 Предшколско
васпитање и образовање
Укупно Програм 9 Основно
образовање и васпитање

249

111.030.000,00

10.144.440,00

121.174.440,00

836.000,00

836.000,00
1.200.000,00
112.170.569,29

1.200.000,00
44.053.082,00

156.223.651,29

5.000.000,00

5.000.000,00

26.200.000,00

26.200.000,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

2003

Укупно Програм 10 Средње
образовање и васпитање

0901

Укупно Програм 11 Социјална и
дечја заштита

1801

Укупно Програм 12 Здравствена
заштита

1201

Укупно Програм 13 Развој културе
и информисања

18.947.747,00

1301

Укупно Програм 14 Развој спорта и
омладине

9.900.000,00

0602

Укупно Програм 15 Опште услуге
локалне самоуправе

2101
0501

Укупно Програм 16 Политички
систем локалне самоуправе
Укупно Програм 17 Енергетска
ефикасност и обновљиви извори
енергије
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ

250.000,00

280.967.594,00

-

1.233.888,00

20.181.635,00
9.900.000,00

25.230.500,00

20.407.338,71

586.909.249,00

250.000,00

306.198.094,00
20.407.338,71

80.661.910,00

667.571.159,00

Члан 8.
и то:

Средства буџета у износу од 667.571.159,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији

250

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат

Шифра

Назив

1

2

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност у
базној
години

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Извор 01

Остали извори

Сви извори

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПРОГРАМИ УКУПНО
1102

586.909.249,00

Програм 2 КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

0002

66%

68%

70%

72%

1. Оптимална
покривеност насеља и
територије услугама јавне
расвете

1. Укупна инсталисана снага

500 кW

355 кW

300 кW

10.144.440,00

121.174.440,00

21.800.000,00

0,00

21.800.000,00

0,00

3.550.000,00

0,00

37.635.000,00

21.800.000,00

3.550.000,00
1. Адекватан квалитет
пружених услуга уређења
и одржавања јавних
зелених површина

1. Динамика уређења јавних
зелених површина

66%

68%

70%

72%
3.550.000,00

Програмска активност Одржавање
чистоће на површинама јавне намене

Управа градске општине

111.030.000,00

250 кW

Програмска активност Одржавање
јавних зелених површина

Управа градске општине

0003

1. Степен покривености
корисника (домаћинства,
установе, привредни субјекти и
др.) услугама комуналне
делатности

Програмска активност Управљање/
одржавање јавним осветљењем

Управа градске општине

667.571.159,00

0,00
1.Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
комуналне делатности

0001

80.661.910,00

37.635.000,00
1. Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавањем чистоће
јавних површина

1. Број постављених посуда за
одлагање отпада на јавним
површинама

1.013

1.097

1.107

1.107
37.635.000,00

251

Градска општина Сопот

0005

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Програмска активност Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
11.000.000,00

Управа градске општине

1.Адекватан квалитет
пружених услуга
уређивања, одржавања и
коришћења пијаца

1. Број опремљених пијачних
места у однсу на укупан број
пијачних места предвиђених
општинском одлуком

82%

84%

86%

0,00

11.000.000,00

0,00

1.450.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

86%
11.000.000,00

0006

Програмска активност Одржавање
гробаља и погребне услуге
1.450.000,00

Управа градске општине

1. Оптимална
покривеност територије
јлс одржавањем гробаља
и погребним услугама

1. Степен покривености
територије услугама одржавања
гробаља и погребним услугама

60%

63%

66%

69%
1.450.000,00

0007

Програмска активност Производња и
дистрибуција топлотне енергије

Управа градске општине

0,00

1. Оптимална
покривеност корисника и
територије услугама

1.Степен покривености
корисника услугом грејања. Број
домаћинстава корисника
дистрибутивног система у
односу на укупан број
домаћинстава

72%

74%

76%

78%

7.000.000,00
0008

Програмска активност Управљање и
снабдевање водом за пиће

Управа градске општине

0101

1. Максимална
покривеност територије и
рационално спровођење
водоснабдевања

1. Степен покривености
територије и степен наплате
услуге

74%

Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

252

76%

78%

35.595.000,00

3.144.440,00

35.595.000,00

3.144.440,00

80%

38.739.440,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
1. Спровођење усвојене
пољ.политике и политике
руралног развоја на
подручју локалне
самоуправе

1001

1520

1540

1560

1580

836.000,00

836.000,00

336.000,00

336.000,00

Пројекат Семинар стрелцима у
систему противградне заштите

Управа градске општине

1002

1. Број регистрованих пољ.
газдинстава

19.07.2021. године

1. Оптимална
покривеност територије
јлс противградном
заштитом

1. Степен покривености
територије

82%

85%

87%

89%
336.000,00

Пројекат Посете пољопривредника
сајмовима и организација сајма здраве
хране
500.000,00
Управа градске општине

1 Стварање услова за
развој и унапређење
пољ.производње

1. Проценат средстава који се
издваја за програме развоја
пољопривреде

0,20%

0,20%

0,20%

500.000,00

0,20%
500.000,00

0401

Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1.200.000,00
1. Унапређење квалитета
животне средине

0001

1. Проценат буџета намењен
заштити животне средине у
односу на укупан буџет

0,40%

0,40%

0,40%

0,00

1.200.000,00

0,40%

Програмска активност Управљање
заштитом животне средине
600.000,00

253

600.000,00

Градска општина Сопот

Управа градске општине

0004

Инфоматор о раду
1.Спровођење редовних
мерења на територији
општине и испуњење
обавеза у складу са
законима у домену
извештавања према
Агенцији и држави

19.07.2021. године

1. Број спроведених редовних
мерења квалитета елемената
животне средине

52

52

52

52

600.000,00

Програмска активност Управљање
отпадним водама

Управа градске општине

600.000,00
1. Адекватан квалитет
пружених услуга
одвођења отпадних вода

1. Број интервенција на
канализационој мрежи

155

150

145

600.000,00

140
600.000,00

0701

Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

1. Развијеност
инфраструктуре у
контексту доприноса
социо економском развоју

0002

1. Дужина изграђених
саобраћајница које су у
надлежности општине (у км)

447

480

510

540

Програмска активност Управљање и
одржавање саобраћајне
инфраструктуре

Управа градске општине

1. Одржавање квалитета
улица и општинских
путева кроз редовно и
периодично одржавање
улица и општинских
путева (ојачање
коловозне конструкције,
рехабилитација и
појачано одржавање)

1. Број километара санираних и
реконструисаних путева

100

254

60

60

112.170.569,29

44.053.082,00

156.223.651,29

112.170.569,29

44.053.082,00

156.223.651,29

112.170.569,29

44.053.082,00

60

Градска општина Сопот
2001

Инфоматор о раду

Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

0,00
1. Правичан обухват
предшколским
васпитањем и
образовањем

0001

515

525

540

555
5.000.000,00

5.000.000,00
1. Обезбеђени прописани
технички услови за
васпитно-образовни рад
са децом

1. Број објеката предшколскх
установа

4

4

4

4

2. Просечан број деце у групи
(јасле, предшколски,ппп)

20

20

20

20

5.000.000,00

0,00
1. Број деце која су обухваћена
основним образовањем

1550

1570

1600

1610
26.200.000,00

26.200.000,00

Пројекат Исхрана и смештај ученика

Управа градске општине

1. Извршење планиране
динамике реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

100.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

500.000,00

100.000,00

25.000.000,00
1. Извршење планиране
динамике реализације

0,00

100%

Пројекат Текуће поправке и
одржавање школа
Управа градске општине

1003

0,00

5.000.000,00

100.000,00

1002

5.000.000,00

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

1001

1. Број деце који је уписан у
предшколске установе у односу
на укупан број деце у општини
(јаслена група, предшколска
група и ППП)

Програмска активност
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања

Управа градске општине

2002

19.07.2021. године

1. Динамички план

100%

100%

100%

100%
25.000.000,00

Пројекат: Превоз ученика
500.000,00

255

Градска општина Сопот
Управа градске општине

1006

0001

1. Динамички план

100%

100%

100%

100%
500.000,00

400.000,00
1. Извршење планиране
динамике реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

400.000,00

0,00

200.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

400.000,00

200.000,00
1. Извршење планиране
динамике реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

100%
200.000,00

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност Једнократне
помоћи и други облици помоћи

Управа градске општине

0,00

100%

Пројекат: Истраживачка станица
Петница и остали програми

Управа градске општине

0901

1. Извршење планиране
динамике реализације

19.07.2021. године

Пројекат: Награде за добитнике
Вукове дипломе
Управа градске општине

1007

Инфоматор о раду

1. Јачање локалних
ресурса за
имплементацију
стратегије развоја
система социјалне
заштите

1. Износ (%) буџетских
издвајања за удружења грађана
који делују у области социјалне
заштите (социо-хуманитарне
организације, Црвени крст)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

250.000,00
1201

Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

0,00
1.Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета културне
инфраструктуре

0001

1. Укупно издвајање за културу у
оквиру локалног буџета

4%

4%

4%

4%
18.947.747,00

1.233.888,00

20.181.635,00

18.947.747,00

1.233.888,00

20.181.635,00

Програмска активност
Функционисање локалних установа
културе

256

Градска општина Сопот
Центар за културу Сопот

1301

Инфоматор о раду
1.Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета културне
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за културу у
оквиру локалног буџета

19.07.2021. године
4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
18.947.747,00

1.233.888,00

Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
9.900.000,00
1. Планско подстицање и
креирање услова за
бављење спортом за све
грађане и грађанке
општине

0001

1. Проценат буџета општине
намењен за спорт

3,33

3,33

3,5

9.900.000,00

3,5

Програмска активност Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
5.200.000,00

Управа градске општине

1. Обезбеђивање услова
за рад установа из
области спорта

1. Број програма које реализују
установе из области спорта

15

15

15

0,00

5.200.000,00

0,00

100.000,00

15

5.000.000,00

Управа градске општине

1. Обезбеђивање родне
равноправности и
заступљености у области
спорта

1. Проценат заступљености жена
у области спорта

38%

40%

42%

44%

200.000,00

0002

Програмска активност Подршка
предшколском и школском спорту
100.000,00

257

Градска општина Сопот

Управа градске општине

Инфоматор о раду
1. Добра сарадња са
школским установама у
циљу организованог
бављења спортом
омладине

1. Проценат буџета издвојен за
набавку потребних спортских
реквизита за школски спорт

19.07.2021. године

0,05%

0,07%

0,10%

0,10%
100.000,00

0004

Програмска активност
Функционисање локалних спортских
установа

Управа градске општине

0602

4.600.000,00
1. Обезбеђивање услова
за рад и унапређење
капацитета спортских
установа преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта у
граду/општини

1,00%

1,00%

280.967.594,00

25.230.500,00

306.198.094,00

211.610.409,00

20.020.000,00

231.630.409,00

211.610.409,00

20.020.000,00

231.630.409,00

30.950.000,00

2.210.500,00

33.160.500,00

1,00%

4.600.000,00

1. Стабилност и интегритет
локалног буџета
(суфицит, дефицит)

суфицит

суфицит

суфицит

суфицит

Програмска активност
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

Управа градске општине

0002

1,00%

4.600.000,00

Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

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

0001

1. Проценат буџета намењен
финансирању спортских
установа

0,00

1. Обезбеђено
континуирано
функционисање органа
ЈЛС и органа градске
општине

1. Проценат реализованих
услуга у складу са захтевима
корисника

100%

Програмска активност
Функционисање месних заједница
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100%

100%

100%
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Месне заједнице

0004

1. Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

19.07.2021. године

1. Проценат буџета општине који
се користи за трошкове и
планове рада месних заједница

10

10

10

10

30.950.000,00

2.210.500,00

3.507.185,00

0,00

3.507.185,00

0,00

23.400.000,00

Програмска активност Општинско
правобранилаштво

Општинско правобранилаштво

0009

Инфоматор о раду

1.Заштита имовинских
права и интереса
општине

1. Број предмета у раду
правобрнилаштва

101

95,00

90

85
3.507.185,00

Програмска активност Текућа
буџетска резерва

23.400.000,00

Управа градске општине
23.400.000,00
0009

Програмска активност Стална
буџетска резерва
500.000,00

500.000,00

Управа градске општине
500.000,00
1001

Пројекат финансирање невладиних
организација
3.000.000,00

Управа градске општине

1002

1.Подстицај за развој
невладиног сектора кроз
финансирање пројеката
невладиних организација

1.Проценат буџета општине који
се издваја за невладине
организације

0,5

0,6

0,6

0,00

3.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,7
3.000.000,00

Пројекат: Заједно до здравља
4.000.000,00
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1. Унапређење
ефикасности примарне
здравствене заштите

1. Број лекара на 1000
становника

19.07.2021. године
0,6

0,6

0,6

0,6
4.000.000,00

1007

Пројекат Побољшање безбедности
саобраћаја на територији ГО Сопот
3.000.000,00

Управа градске општине

1.Унапређење квалитета
знања из области
саобраћајног васпитања

1. Број деце учесника едукације

2000

2000

2000

2000
3.000.000,00

1008

Пројекат Финансирање верских
заједница
4.000.000,00

Управа градске општине

1. Помоћ у опремању
храмова и реализацији
програма црквених
општина

1. Проценат буџета који се
издваја за финансирање верских
заједница

0,55

0,6

0,65

0,00

4.000.000,00

0,7
4.000.000,00

2101

Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Одрживо управно и
финансијско
функционисање општине
у складу надлежностима
и пословима локалне
самоуправе

0001

1. Стабилност и интегритет
локалног буџета
(суфицит, дефицит)

суфицит

суфицит

суфицит

суфицит

6

6

6

6

12

12

12

12

Програмска активност
Функционисање скупштине

Скупштина општине

1. Обезбеђено
континуирано
функционисање органа
ЈЛС и органа градске
општине

1. Број седница скупштине
општине
1. Број седница општинског већа

260

20.407.338,71

20.407.338,71

7.125.028,00

7.125.028,00

7.125.028,00

Градска општина Сопот
0002

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Програмска активност
Функционисање извршних органа

Председник градске општине и веће

13.282.310,71
1. Обезбеђено
континуирано
функционисање органа
ЈЛС и органа градске
општине

1. Број седница општинског већа

12

12

12

12
13.282.310,71
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Члан 9.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019.,2020. И 2021. годину исказују се у следећем прегледу:
Преглед капиталних издатака

Ред
број

1

Раздео

3

2

3

3

3

4

3

6

3

7

9

10

3

3

3

11

3

12

3

Назив
директног
буџетског
корисника
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот
Управа
Градске
општине
Сопот

Шифра
програ
ма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

Економ
клас

0701

0701-0002

511

Некатегорисани путеви

Износ

Назив

2019

102.388.684,01

1102

1102-0007

511

Изградња гасоводне
мреже

1102

1102-0008

511

Реконструкција водоводне
мреже

0401

0401-0004

511

Реконстукција
канализационе мреже

0602

0602-0001

511

Објекти

45.000.000,00

512

Набавка машина и опреме
за потребе Управе ГО
Сопот

12.000.000,00

511

Капитално одржавање
инфраструктуре по месним
заједницама

10.370.000,00

512

Машине и опрема по
месним зајдницама

1.300.000,00

Капитално одржавање
инфраструктуре установа
културе

2.900.000,00

0602

0602-0001

0602

0602-0002

0602

0602-0002

1201

1201-0001

511

1201

1201-0001

512

Набавка машина и опреме
Центра за културу
Извори финансирања за
раздео 03:
01-Приходи из буџета
04-Сопствени приходи
07-Трансфери осталим
нивоима власти
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3.400.000,00

15.644.440,00

600.000,00

250.000,00

142.920.569,29
2.000.000,00

2020

2021
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Инфоматор о раду
13-Вишак прихода

19.07.2021. године
48.932.554,72

Укупно за Раздео 03
Извори финансирања за
Разделе 1+2+3+4

193.853.124,01

01-Приходи из буџета

142.920.569,29

04-Сопствени приходи
07-Трансфери осталим
нивоима власти
13-Вишак прихода
Укупно за Разделе 1+2+3+4

2.000.000,00

48.932.554,72
193.853.124,01

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекције за 2020. и 2021.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,
113/17 и 95/18), и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”,
број 68/15, 85/15–УС и 81/16-УС), број запослених код корисника буџета Градске општине Сопот (директни и индиректни
буџетски корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
Члан 11.
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.
Члан 12.
Буџетски корисници могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им, по њиховим
захтевима, та средства одобрена и пренета.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом
Одлуком.
Члан 13.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у
складу са утврђеним износом апропријација.
Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је утврђена
обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 14.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Сопот за 2019. годину повећава се за износ средстава која се
преносе из буџета Града за конкретне намене, на основу акта градоначелника Града.
Члан 15.
У случају да се буџету Градске општине Сопот из другог буџета (републике или града), актом определе наменска
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трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства која не би била позната у поступку доношења ове
одлуке, Одељење за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том
основу. Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку
доношења буџета, подноси захтев Одељењу за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за
извршавање расхода и издатака из свих извора финасирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.
Члан 16.
Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника
јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Градске општине Сопот, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора Градске општине Сопот.
Члан 17.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком, дође до измена у Правилнику о стандардном
касификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Одељење за финансије ће извршити одговарајуће измене ове
Одлуке.
Члан 18.
Председник градске општине је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за извршење ове Одлуке.
Члан 19.
Председник градске општине може донети одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему.
Члан 20.
Уколико се у току године стекну објективни услови, (измена законских прописа, смањење броја запослених, промена
надлежности и друго) председник градске општине може у току године одредити и друге износе апропријација, а до одређеног
нивоа потрошње.
Члан 21.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком одговорни су руководиоци директних и
индиректних буџетских корисника.
Члан 22.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова, које закључују директни и индиректни
корисници буџетских средстава морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 23.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“ а примењиваће се
од 01.01.2019. године.
Скупштина градске општине Сопот
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Број 400-11/2018-IV од 24. децембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миладин Марјановић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Oдредбама члана 31. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18”), предвиђено је да јединица локалне
самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром. Чланом 43. Закона о буџетском систему,
скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку о буџету јединице локалне самоуправе.
При изради Одлуке о буџету за 2019. годину пошло се од тога да се буџетом обезбеди реална прерасподела
јавних средстава, испоштује оквир дозвољене јавне потрошње, и планира рационално и наменско трошење буџетских
средстава у 2019. години, а у свему према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и
пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео Министар надлежан за послове финансија и Упутству за припрему
буџета градских општина града Београда за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, Секретаријата за финансије
број I-03 бр. 031-438-1/2018 од 06.12.2018. године.

Предметним Упутствима одређене су следеће макроекономске пројекције за 2019. годину:
2018. 2019. 2020. 2021.
•
•

годишња стопа реалног раста БДП:
потрошачке цене (годишњи просек):

4,2
2,6

3,5
2,4

4,0
3,0

4,0
3,0

Упутством су предвиђене основне претпоставке са средњорочним пројекцијама, смернице за планирање масе
средстава за плате запослених у 2019. години, планирање броја запослених, лимити расхода и издатака, смернице за
капиталне пројекте, и сл.
Полазећи од ових параметара и потребе да се обезбеди континуитет финансирања јавних потреба на реалном
нивоу, донета је Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању
прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години, која представља основни правни оквир за
утврђивање права на потрошњу градских општина у предметној години.
Програмски део буџета је саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности корисника
буџетских средстава, који се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним програмима.
Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему а ближе се уређује
одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Одлука о буџету садржи рекапитулацију програма и програмских активности која укључује и дефинисане циљеве
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и индикаторе. Одређени циљеви и индикатори су претрпели измене у односу на исте дефинисане Одлуком о буџету за
2018. годину, а сходно препорукама СКГО и развоју примене програмског буџетирања на нивоу локалне самоуправе.
Програмски буџет укључује извештавање и образложење одступања у односу на очекиване резултате
(индикаторе). Оцену ефективности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројеката спроводи
сам корисник, али и спољни независни субјект. Резултати морају бити материјализовани и мерљиви ради анализе
измерених вредности извештавања и образложења одступања од циља.
1. Приходи буџета за 2019. годину
Чланом 4. Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању
прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2019. години, од укупних средстава за јавну потрошњу од
12.957.962.435,00 динара, Градској општини Сопот опредељена су средства од 586.909.249,00 динара.
На основу поменуте Одлуке Градској општини Сопот припадају у целости:

приход од пореза на доходак грађана,
приход од пореза на имовину,
приход од пореза на наслеђе и поклон,
приход од локалних комуналних такси,
приход од пореза на пренос апсолутних права,
приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности,
приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
приход од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности,
порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства,
локалне административне таксе,
самодопринос уведен за подручје градске општине,
приходи од камате на средства депонована код банака,
приходи од продаје покретних ствари које користи градска општина и индиректни корисници,
новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине
градске општине,
- новчане казне наплаћене од стране органа градских општина,
- приходи од донација и трансфера ,
- приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине,
- приходи од давања у закуп и
- други јавни приходи и примања у складу са законом и статутом.
-

Овако утврђени буџетски приходи увећани су за :

1. Процењени вишак прихода из ранијих година у износу од 76.625.522,00 динара- извор финансирања 13,
који се распоређује за следеће намене:
-Средства у износу од 5.020.000,00 динара распоређују се у оквиру Управе у области одржавања и изградње
гасоводне мреже,
-Средства у износу од 3.144.440,00 динара распоређују се у оквиру Управе за област водоснабдевања,
-Средства у износу од 44.053.082,00 динара распоређују се у оквиру Управе за изградњу саобраћајне
инфраструктуре,
-Средства у износу од 20.000.000,00 динара распоређују се у оквиру Управе за изградњу зграда и
грађевинских објеката,
-Средства у износу од 3.000.000,00 динара распоређена у оквиру Управе за побољшање безбедности
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саобраћаја,
- Средства у износу од 1.370.000,00 динара распоређују се у оквиру главе 3.2.- месне заједнице
- Средства у износу од 38.000,00 динара распоређују се у оквиру главе 3.3.- Центар за културу.
2.Сопствене приходе корисника и то:
- Средства у износу од 2.000.000,00 динара - партиципације на гасоводну мрежу, а распоређена су у
оквиру главе 3.1.
- средства Центра за културу у износу од 625.888,00 динара – распоређена у оквиру главе 3.3.
3. Добровољне трансфере који се састоје из:
- Добровољних трансфера у износу од 840.500,00 динара распоређених у оквиру главе 3.2.,
- Добровољних трансфера у износу од 270.000,00 динара распоређених у оквиру главе 3.3.
4. Текуће трансфере осталим нивоима власти и то:
- Трансфере у износу од 300.000,00 динара рапоређене у оквиру главе 3.3. – планирана средства за
конкурсе.
2. Расходи буџета за 2019. годину
Приликом утврђивања износа расхода и издатака корисника буџета Градске општине Сопот, пошло се од
поменутих Упутстава Министарства финансија и Секретаријата за финансије града Београда, анализе извршених расхода
у 2018. години и процене истих по програмским активностима и пројекатима предвиђеним за 2019. годину.
Маса средстава за плате запослених на групи конта 411 и 412 је увећана за 7,4% у односу на планиране масе за
2018.г одину за старозапослене. Маса је увећана и за одобрено ново запошљавање за десет извршилаца.У скалду са
Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, које је донео
министар финансија у наставку је дата Табела 2 (Прилог 1 Упутства):
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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана
77 – 79. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 18 и
19. Статута градске општине Сопот ('' Сл.лист Града Београда '', бр. 45/2008, 12/2010, 36/2013 и 88/2019),
на предлог Већа градске општине Сопот, Скупштина градске општине Сопот, на седници одржаној 02. јуна
2020. године, донела је :

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ (КОНСОЛИДОВАНОМ) РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
I Средства из буџета
1. Остварени приходи и примања :
- Текући приходи (7)
- Примања од продаје нефинансијске имовине (8)
- Пренета неутрошена средстава из ранијих година (3)
Укупни приходи и примања (7+8+3)
2. Извршени расходи и издаци
Текући расходи (4)
- Издаци за набавку нефинансијске имовине (5)
Укупно извршени расходи и издаци (4+5)
3. Разлика укупних прихода, примања и пренетих
средства и укупних расхода и издатака ( 1-2)

у (000)
602.629
0
91.264
693.893
416.886
225.168
642.054
51.839

Члан 2.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Сопот за 2019. годину (у даљем тексту
завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године утврђена је укупна актива у износу од
2.605.850 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2.605.850 хиљада динара.
Структура активе и пасиве на нивоу групе и категорије према економској класификацији :
Актива
Економска
Класификација

011
014
015

Опис

Основна средства
Природна имовина
Нефинансијска имовина у

Износ
у (000)
86.875
24.013
2.382.531
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у (000)
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припреми и аванси
Нематеријална имовина

016
01
022

02

0
121

12

131
13
1
351

2.494.239
0

Нефинансијска имовина у
залихама

0

Нефинансијска имовина

2.494.239

51.839
617
24.228

Новчана средства, племенити
метали, хартије од вредности
потраживања и краткорочни
пласмани
Активна временска разграничења
Активна временска разграничења
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820

Нефинансијска имовина
у сталним средствима
Залихе ситног инвентара и
потрошног материјала

Новчана средства, племенити
метали, хартије од вредности
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани

122
123
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76.684
34.927
34.927

Финансијска имовина
Укупна актива :
Ванбилансна актива

111.611
2.605.850
70.589

Пасива
211
212
213
21
231
232
233
234
237
23
242

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обавезе по основу осталих расхода, изузев
расхода за запослене
0
Обавезе за социјално осигурање
0
Обавезе за остале расходе
101

244
245
24
252

Домаће дугорочне обавезе
Стране дугорочне обавезе
Дугорочне обавезе по основу гаранција
Дугорочне обавезе
Обавезе за плате
Обавезе по основу накнада
запосленима
Обавезе за награде и остале посебне
расходе
Обавезе по основу социј. доприноса
на терет послодавца
Службена путовања и услуге по
уговору
Обавезе по основу расхода за запослене

Обавезе по основу осталих расхода
Обавезе према добављачима

101
34.826
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Остале обавезе
25

291

0

Обавезе из пословања

34.826

Пасивна временска разграничења
29
2

311

24.845

Пасивна временска разграничења

24.845

Обавезе

59.772

Извори капитала
31

2.494.239

Капитал

2.494.239

321121

Вишак прихода и примања - суфицит

321311

Нераспоређени вишак прихода и примања
из ранијих година
3

352
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51.839

Извори капитала и утврђивање
резултата пословања
Укупна пасива :
Ванбилансна пасива

0

2.546.078
2.605.850
70.589

Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна трезора Градске општине Сопот.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године утврђени су у
хиљадама динара :
1. Укупно остварени текући приходи и примања
по основу продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
3.Мањак прихода и примања - дефицит
4. Кориговање резултата:
- Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
5. Кориговани суфицит

602.629
642.054
-39.425
91.264
51.839

Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

Опис
I Укупна примања
1. Текући приходи
1.1 Камате
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
3.1 Примања од продаје финансијске имовине
II Укупни издаци
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Економска
класификација
7+8+9
7
7411
8
9
92
4+5+6

Укупна
средства
602.629
602.629
0

642.054
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4. Текући расходи
4.1 Отплате камата
5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
6.1 Набавка финансијске имовине
III Буџетски суфицит(дефицит)
IV Примарни суфицит (дефицит) (укупни приходи умањени за
наплаћене камате минус укупни расходи умањени за
плаћене камате)
Укупан фискални резултат (III+(3.1 - 6.1))
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4
4,4
5
6
6,1
(7+8)-(4+5)
(7-7411+8)-(444+5)
(7+8)-(4+5)+(9262)

416.886
225.168

-39.425

-39.425
-39.425

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у
износу од 39.425 хиљада динара.
Примарни дефицит представља буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа
наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 39.425 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих
кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у
износу од 39.425 хиљада динара.
Члан 5.
Остварени мањак прихода - дефицит из члана 4. Одлуке у износу од 39.425 хиљада динара коригује се за вишак прихода
из ранијих година у износу од 91.264 хиљада динара, тако да кориговани вишак прихода у 2019. години износи 51.839
хиљада динара. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну годину, a састоји се из :
- Буџетског суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 45.272 хиљаде динара,
- Буџетског суфицита на осталим подрачунима буџета у износу од 6.567 хиљада динара,
I Буџетски суфицит на рачуну извршења буџета у износу од 45.272 хиљада динара састоји се из:
1.1- Вишка прихода наменског карактера у износу од 3.000 хиљада динара који се распоређује за реализацију пројекта
побољшање безбедности саобраћаја на територији градске општине Сопот.
1.2 Дела нераспоређеног вишка прихода утврђеног у износу од 42.272 хиљада динара који ће бити распоређен на предлог
органа управљања.
II Буџетски суфицит на осталим подрачунима буџета у износу од 6.567 хиљада динара састоји се од:
2.1 суфицита на наменском рачуну „Изградња гасоводне мреже“ у износу од 4.183 хиљада динара, а за намене изградње
гасоводне мреже и
2.2 суфицита на подрачунима месних заједница и Центра за културу у износу од 2.384 хиљада динара који ће бити
распоређен на предлог органа управљања корисника.
Члан 6.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019.
године, утврђени су укупни издаци у износу од 225.168 хиљада динара.
Структура издатака је ( у хиљадама динара):
Издаци
511
512
515
51

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

210.155
14.989
0

Основна средства

225.168
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Природна имовина
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0
0

Издаци за нефинансијску имовину

225.168

Мањак примања

225.168

Члан 7.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 602.629 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 642.054 хиљада
динара и салдо готовине на крају године у износу од 51.839 хиљада динара.
Структура новчаних токова је :
I - Новчани прилив се састоји :
7

Текући приходи

602.629

Новчани приливи

602.629

II - Новчани одлив се састоји :
4
5

Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

416.886
225.168

Укупни новчани одливи

642.054

III - Мањак новчаних прилива ( I – II )
IV - Салдо готовине на почетку године
На рачуну буџета
85.307
Остали подрачуни
5.957

39.425
91.264

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

0

VI - Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода
средства који се не евидентирају преко класе (4,5 и 6)
0
Салдо готовине на крају године
51.839
На рачуну буџета
45.272
Остали подрачуни
6.567

Члан 8.
У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године,
утврђена је укупна разлика у износу од 39.425 хиљада динара (мањак новчаних прилива), између укупних прихода
и примања у износу од 602.629 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 642.054 хиљада динара
по нивоима финансирања из : Републике, Града – општине, донација и помоћи и осталих извора.
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Структура прихода и примања :
Екон. Приходи
клас. и примања
71
73
74
77
78
7

Република

Порези
Донације и
трансфери
Други приходи
Меморанд. ставке
Трансфери између буџетских корисника
Текући приходи

Град Општина

0

464.482

0
0
0

116.000
5.818
598

0
0

Укупни приходи и примања

Донације
и помоћи
0

Остали
извори
0

0
1.237

3.718
10.776

586.898

0
1.237

0
14.494

586.898

1.237

14.494

у (000)
Укупно

464.482
119.718
17.831
598
602.629
602.629

Структура расхода и издатака :
Екон.
клас.

Расходи
и издаци

41

Расходи за
запослене
Коришћење
услуга и роба
Субвенције
Донације,дотације
трансфери
Социјално осигурање
и соц. заштита

42
45
46
47

Република

Град Општина

Донације
и помоћи

Остали
извори

36

у (000)
Укупно

0

98.553

0

98.589

0
0

197.129
47.159

276
0

27.121
0

224.526
47.159

0

21.206

0

3.000

24.206

0

632

0

499

1.131

1.049

21.275

31.705

416.886

48

Остали расходи

0

20.226

0

4

Укупни текући
расходи

0

384.905

276

Основна средства
Природна имовина

0
0

159.722
0

0
0

65.446
0

225.168
0

0

159.722

0

65.446

225.168

0

544.627

276

97.151

642.054

51
54
5

Издаци за нефинансијску
имовину

Укупни расходи и издаци
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Члан 9.
Приходи и примања буџета Градске општине Сопот за 2019.годину остварени су у износу од 602.629.429,59
динара што представља 100,49 % у односу на план.
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Извор 01
Класа/Категорија/
Група

Конто

300000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Извор 01
план

остварење

%
остваре
ња

Пренета средства из претходне године

700000

Остали
извори

Остали
извори
остварење

91.263.740,51

91.263.740,51

Сви извори
%
остваре
ња

Сви извори
остварење

%
остваре
ња

91.263.740,51

91.263.740,51

100,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

586.909.249,00

586.898.793,91

100,00

12.788.360,50

15.730.635,68

123,01

599.697.609,50

602.629.429,59

100,49

ПОРЕЗИ

576.909.249,00

464.483.016,19

80,51

0,00

0,00

0,00

576.909.249,00

464.483.016,19

80,51

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

335.699.231,00

284.269.429,28

84,68

0,00

0,00

0,00

335.699.231,00

284.269.429,28

84,68

711111

Порез на зараде

240.699.231,00

204.379.198,01

84,91

0,00

0,00

0,00

240.699.231,00

204.379.198,01

84,91

711121

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске управе

5.000.000,00

528.680,43

10,57

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

528.680,43

10,57

711122

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према паушално утврђеном
приходу, по решењу Пореске управе

45.000.000,00

40.601.252,10

90,23

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

40.601.252,10

90,23

711123

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем

45.000.000,00

38.754.954,08

86,12

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

38.754.954,08

86,12

711146

Порез на приходе од пољопривреде и
шумарства

0,00

753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753,00

0,00

711147

Порез на земљиште

0,00

4.591,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.591,66

0,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

214.410.018,00

162.106.882,71

75,61

0,00

0,00

0,00

214.410.018,00

162.106.882,71

75,61

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од физичких лица

135.000.000,00

115.649.475,94

85,67

0,00

0,00

0,00

135.000.000,00

115.649.475,94

85,67

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од правних лица

38.410.018,00

20.334.962,29

52,94

0,00

0,00

0,00

38.410.018,00

20.334.962,29

52,94

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске
управе

3.000.000,00

4.112.185,99

137,07

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

4.112.185,99

137,07

710000
711000

713000
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713421

Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске управе

27.000.000,00

19.512.888,81

72,27

0,00

0,00

0,00

27.000.000,00

19.512.888,81

72,27

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе

11.000.000,00

2.497.369,68

22,70

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

2.497.369,68

22,70

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

16.800.000,00

11.716.130,92

69,74

0,00

0,00

0,00

16.800.000,00

11.716.130,92

69,74

500.000,00

631,69

0,13

0,00

0,00

0,00

500.000,00

631,69

0,13

15.830.000,00

11.485.416,00

72,55

0,00

0,00

0,00

15.830.000,00

11.485.416,00

72,55

370.000,00

187.029,45

50,55

0,00

0,00

0,00

370.000,00

187.029,45

50,55

0,00

1.627,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.627,07

0,00

100.000,00

50.166,71

50,17

0,00

0,00

0,00

100.000,00

50.166,71

50,17

0,00

2.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.460,00

0,00

0,00

-11.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.200,00

0,00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

10.000.000,00

6.390.573,28

63,91

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

6.390.573,28

63,91

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

10.000.000,00

6.390.573,28

63,91

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

6.390.573,28

63,91

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

0,00

116.000.000,00

0,00

818.222,50

3.718.222,50

454,43

818.222,50

119.718.222,50

14.631,50

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

0,00

116.000.000,00

0,00

818.222,50

3.718.222,50

454,43

818.222,50

119.718.222,50

14.631,50

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина

0,00

0,00

0,00

499.000,00

499.000,00

100,00

499.000,00

499.000,00

100,00

714000

714431

Комунална такса за коришћење рекламних
паноа, укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне
самоуправе ( коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)

714513

Комунална такса за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина

714565

Накнада за коришћење простора на јавној
површини у пословне сврхе

714566

714571

714573
714576
716000
716111
730000
733000
733154

Комунална такса за држање кућних и егзотичних
животиња
Комунална такса за коришћење витрина ради
излагања робе ван пословне просторије
Комунална такса за држање ресторана и дугих
угоститељских објеката и забавних објеката на
води
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733157

Текући трансфери од градова у корист нивоа
општина

0,00

116.000.000,00

0,00

319.222,50

3.219.222,50

1.008,46

319.222,50

119.219.222,50

37.346,75

733253

Капитални трансфери од градова у корист нивоа
општина

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДРУГИ ПРИХОДИ

9.700.000,00

5.817.464,46

59,97

11.970.138,00

12.012.413,18

100,35

21.670.138,00

17.829.877,64

82,28

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

1.200.000,00

724.794,40

60,40

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

724.794,40

60,40

741531

Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности

300.000,00

50.337,84

16,78

0,00

0,00

0,00

300.000,00

50.337,84

16,78

741532

Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

800.000,00

674.456,56

84,31

0,00

0,00

0,00

800.000,00

674.456,56

84,31

4.300.000,00

2.863.002,90

66,58

10.784.638,00

10.776.018,18

99,92

15.084.638,00

13.639.021,08

90,42

0,00

0,00

0,00

10.784.638,00

10.769.018,18

99,86

10.784.638,00

10.769.018,18

99,86

740000
741000

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
742151

Приходи од продаје добара и услуга

742152

Приходи од закупа

1.300.000,00

1.272.704,90

97,90

0,00

7.000,00

0,00

1.300.000,00

1.279.704,90

98,44

742251

Општинске административне таксе

3.000.000,00

1.580.642,00

52,69

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

1.580.642,00

52,69

742253

Накнада за уређење грађевинског земљишта
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ

0,00

9.656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.656,00

0,00

2.000.000,00

1.040.750,00

52,04

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.040.750,00

52,04

Мандатне казне

2.000.000,00

1.040.750,00

52,04

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.040.750,00

52,04

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

0,00

0,00

0,00

1.185.500,00

1.236.395,00

0,00

1.185.500,00

1.236.395,00

104,29

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина

0,00

0,00

0,00

1.185.500,00

1.236.395,00

0,00

1.185.500,00

1.236.395,00

104,29

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

2.200.000,00

1.188.917,16

54,04

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

1.188.917,16

54,04

Остали приходи у корист нивоа општина

2.200.000,00

1.188.917,16

54,04

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

1.188.917,16

54,04

300.000,00

598.313,26

199,44

0,00

0,00

0,00

300.000,00

598.313,26

199,44

743000
743353
744000
744151
745000
745151
770000

Инфоматор о раду

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
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Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
буџета општине из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

300.000,00

598.313,26

199,44

0,00

0,00

0,00

300.000,00

598.313,26

199,44

586.909.249,00

586.898.793,91

100,00

12.788.360,50

15.730.635,68

123,01

599.697.609,50

602.629.429,59

100,49

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

586.909.249,00

586.898.793,91

100,00

104.052.101,01

106.994.376,19

102,83

690.961.350,01

693.893.170,10

100,42
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Члан 10.
Расходи и издаци буџета Градске општине Сопот по основним наменама извршени су у износу од 642.053.878,80
динара, што представља 92,92% у односу на план.
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Економс
ка
Средства из
буџета извршење
98.553.351,37

%
изврше
ња
96,92

Средства
из осталих
извора план
36.000,00

Средства
из осталих
извора извршење
36.000,00

%
изврше
ња
100,00

Укупна
средства план
101.724.119,00

Укупна
средства извршење
98.589.351,37

%
извршења
96,92

класиф
икација
41

Врста расхода
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Средства из
буџета - план
101.688.119,00

411

Плате и додаци запослених

81.828.580,00

79.515.807,85

97,17

0,00

0,00

0,00

81.828.580,00

79.515.807,85

97,17

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

14.033.402,00

13.636.961,19

97,18

0,00

0,00

0,00

14.033.402,00

13.636.961,19

97,18

970.000,00

821.001,65

84,64

36.000,00

36.000,00

100,00

1.006.000,00

857.001,65

85,19

4.245.120,00

4.044.332,59

95,27

0,00

0,00

0,00

4.245.120,00

4.044.332,59

95,27

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

556.017,00

535.248,09

96,26

0,00

0,00

0,00

556.017,00

535.248,09

96,26

219.340.242,36

197.126.961,08

89,87

28.956.029,68

27.396.958,84

94,62

248.296.272,04

224.523.919,92

90,43

56.739.943,83

49.166.206,92

86,65

47.500,00

29.998,12

63,15

56.787.443,83

49.196.205,04

86,63

438.670,00

220.951,00

50,37

164.000,00

112.640,00

68,68

602.670,00

333.591,00

55,35

413
414

Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима

415

Накнаде запосленима

416
42

Jубиларне награде
КОРИШЋЕЊЕ РОБА И
УСЛУГА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

12.157.273,32

10.508.647,13

86,44

387.665,00

320.309,00

82,63

12.544.938,32

10.828.956,13

86,32

424

Специјализоване услуге

47.226.200,00

44.522.090,26

94,27

4.445.000,00

4.330.000,00

97,41

51.671.200,00

48.852.090,26

94,54

425

Текуће поправке и одржавање

38.354.335,47

35.841.643,49

93,45

1.556.120,64

678.580,13

43,61

39.910.456,11

36.520.223,62

91,51

426

Материјал

64.423.819,74

56.867.422,28

88,27

22.355.744,04

21.925.431,59

98,08

86.779.563,78

78.792.853,87

90,80

45

СУБВЕНЦИЈЕ

48.390.000,00

47.158.927,95

97,46

0,00

0,00

0,00

48.390.000,00

47.158.927,95

97,46

451

Субвенције јавним
нефинансијским предузећима

48.390.000,00

47.158.927,95

97,46

0,00

0,00

0,00

48.390.000,00

47.158.927,95

97,46

46

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

23.010.200,00

21.206.165,71

92,16

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

26.010.200,00

24.206.165,71

93,06

463

Основно образовање

10.100.000,00

9.366.082,03

92,73

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

13.100.000,00

12.366.082,03

94,40

12.910.200,00

11.840.083,68

91,71

0,00

0,00

0,00

12.910.200,00

11.840.083,68

91,71

1.600.000,00

632.200,66

39,51

499.000,00

499.000,00

100,00

2.099.000,00

1.131.200,66

53,89

465
47

Остале донације,дотације и
трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
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48

Инфоматор о раду
23.121.256,71

20.226.330,74

87,48

1.442.286,13

1.049.524,59

72,77

24.563.542,84

21.275.855,33

86,62

16.905.754,71

15.127.960,82

89,48

0,00

0,00

0,00

16.905.754,71

15.127.960,82

89,48

1.515.502,00

1.411.994,66

93,17

1.442.286,13

1.049.524,59

72,77

2.957.788,13

2.461.519,25

83,22

2.200.000,00

1.974.817,18

89,76

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

1.974.817,18

89,76

484

Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Наканде штет за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485

Накнада штете

2.500.000,00

1.711.558,08

68,46

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

1.711.558,08

68,46

49

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

499

Средства резерве

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

169.749.430,93

159.722.249,39

94,09

70.118.785,20

65.446.208,47

93,34

239.868.216,13

225.168.457,86

93,87

511

Зграде, грађевински објекти и
инфраструктура

153.034.384,36

144.709.425,57

94,56

70.018.785,20

65.446.208,47

93,47

223.053.169,56

210.155.634,04

94,22

512

Опрема

16.690.046,57

14.988.823,82

89,81

100.000,00

0,00

0,00

16.790.046,57

14.988.823,82

89,27

515

25.000,00

24.000,00

96,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

24.000,00

0,00

54

Нематеријална имовина
ОСТАЛА ОСНОВНА
СРЕДСТВА

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

541

Земљиште

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

586.909.249,00

544.626.186,90

92,80

104.052.101,01

97.427.691,90

93,63

690.961.350,01

642.053.878,80

92,92

481
482
483

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Донације невладиним
организацијама

19.07.2021. године

УКУПНА СРЕДСТВА

Члан 11.
Планирани и извршени расходи и издаци буџетa Градске општине Сопот за 2019. годину по програмској класификацији:
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Шифра

Програм

1
1102

Програмск
а
активност/
Пројекат
2

Средства из
буџетаизвршење

%
изврше
ња

Средства из
осталих
извора- план

Средства из
осталих
извораизвршење

%
изврше
ња

Укупна
средства- план

Укупна
средстваизвршење

%
изврш
ења

4

5

6

4

5

6

4

5

6

3
Програм 2. Комуналне делатности

95.557.000,00

82.188.854,05

86,01

17.679.804,94

13.795.146,60

78,03

113.236.804,94

95.984.000,65

84,76

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање/одржавање јавним
осветљењем

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

0,00

0,00

0,00

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
јавних зелених површина

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

0,00

0,00

0,00

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
чистоће на површинама јавне намене

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

0,00

0,00

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

1102-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

0,00

0,00

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге

350.000,00

200.870,60

57,39

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.870,60

57,39

1102-0007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Производња и
дистрибуција топлотне енергије

0,00

0,00

0,00

14.535.364,94

10.650.706,60

73,27

14.535.364,94

10.650.706,60

73,27

36.955.000,00

30.399.626,09

82,26

3.144.440,00

3.144.440,00

100,00

40.099.440,00

33.544.066,09

83,65

836.000,00

826.380,00

98,85

0,00

0,00

836.000,00

826.380,00

98,85

336.000,00

336.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

336.000,00

336.000,00

100,00

0,00

1102-0008
0101
0101-1001

0101-1002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и
снабдевање водом за пиће
Програм 5. Пољопривреда и рурални
развој
ПРОЈЕКАТ Семинар стрелцима у систему
противградне заштите
ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника
сајмовима и организација Сајма здраве
хране

500.000,00

490.380,00

98,08

0,00

0,00

Програм 6. Заштита животне средине

800.000,00

231.325,03

28,92

0,00

0,00

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
заштитом животне средине

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0401-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
отпадним водама

600.000,00

231.325,03

38,55

0,00

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

139.088.389,56

135.339.631,43

100.000,00

16.920,00

0401

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

0701
0701-0002
2001

Назив

Средства из
буџета-план

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
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500.000,00

490.380,00

98,08

800.000,00

231.325,03

28,92

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

231.325,03

38,55

48.053.082,00

48.053.082,00

100,00

187.141.471,56

183.392.713,43

98,00

97,30

48.053.082,00

48.053.082,00

100,00

187.141.471,56

183.392.713,43

98,00

16,92

0,00

0,00

100.000,00

16.920,00

16,92

Градска општина Сопот

2002-1001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика

2002-1002

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање
школа

2001-0001
2002

2002-1003

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

100.000,00

16.920,00

16,92

0,00

0,00

11.200.000,00

9.592.399,69

100.000,00

29.617,56

85,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

109.237,10

27,31

0,00

29,62

0,00

100.000,00

16.920,00

16,92

11.200.000,00

9.592.399,69

100.000,00

29.617,56

0,00

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

109.237,10

27,31

85,65
29,62

2002-1006

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
ПРОЈЕКАТ Награде за добитнике Вукове
дипломе

2002-1007

ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица Петница
и остали програми

200.000,00

104.383,00

52,19

0,00

0,00

0,00

200.000,00

104.383,00

52,19

Програм 11. Социјална и дечија заштита

400.000,00

388.963,00

97,24

499.000,00

499.000,00

100,00

899.000,00

887.963,00

98,77

400.000,00

388.963,00

97,24

499.000,00

499.000,00

100,00

899.000,00

887.963,00

98,77

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

1.432.832,72

924.934,54

64,55

18.350.681,39

16.532.385,14

90,09

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

1.432.832,72

924.934,54

64,55

18.350.681,39

16.532.385,14

90,09

13.600.000,00

11.914.243,66

87,60

0,00

0,00

0,00

13.600.000,00

11.914.243,66

87,60

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

289.985.503,06

271.208.609,05

93,52

36.387.381,35

34.155.528,76

93,87

326.372.884,41

305.364.137,81

93,56

218.269.927,74

202.145.814,29

92,61

31.158.856,03

31.151.662,76

99,98

249.428.783,77

233.297.477,05

93,53

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

2.228.525,32

3.866,00

0,17

61.820.670,64

58.376.142,30

94,43

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0901
0901-0001
1201

1201-0001
1301

1301-0001
1301-0002

1301-0004
0602

0602-0001
0602-0002
0602-0004
0602-0009
0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Програм 13. Развој културе и
информисања
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних установа
културе
Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних спортских
установа
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне
заједнице
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Општинско/градско правобранилаштво
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа
буџетска резерва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална
буџетска резерва

283

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

0602-1001

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних
организацијама

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

0,00

0,00

0,00

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

0602-1002

ПРОЈЕКАТ Заједно до здравља са младим
лекарима Сопота

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

0,00

1.500.000,00

897.522,72

59,83

18.424.507,71

17.311.410,39

93,96

0602-1007
0602-1008
2101

2101-0001
2101-0002

ПРОЈЕКАТ Побољшање безбедности
саобраћаја на територији ГО Сопот
ПРОЈЕКАТ Финансирање верских
заједница
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање Скупштине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање извршних органа
УКУПНО

0,00
1.500.000,00

897.522,72

59,83

18.424.507,71

17.311.410,39

93,96

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

586.909.249,00

544.626.186,90

92,80

104.052.101,01

97.427.691,90

93,63

690.961.350,01

642.053.878,80

92,92

Члан 12.

Преглед извршења расхода и издатака за нефинансијску имовину по функционалној класификацији:

Функционална
класификација
1
000
090
100

Функције

Средства из
буџета - план

Средства из
буџета извршење

%
извршења

Средства из
осталих
извора - план

Средства из
осталих
извора извршење

%
извршења

Укупна
средства план

Укупна
средства извршење

%
извршења

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Социјална заштита
Социјална заштита
некласификованана другом
месту
Опште јавне услуге

110

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту

160

400.000,00

388.963,00

97,24

499.000,00

499.000,00

100,00

899.000,00

887.963,00

98,77

400.000,00

388.963,00

97,24

499.000,00

499.000,00

100,00

899.000,00

0,00

0,00

303.811.580,77

284.710.217,26

93,71

36.387.381,35

34.155.528,76

93,87

340.198.962,12

318.865.746,02

93,73

18.424.507,71

17.311.410,39

93,96

0,00

0,00

18.424.507,71

17.311.410,39

93,96

225.794.927,74

209.026.530,57

92,57

31.158.856,03

31.151.662,76

99,98

256.953.783,77

0,00

0,00

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

2.228.525,32

3.866,00

0,17

61.820.670,64

0,00

0,00
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300
330
400
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Трансфери општег карактера
између различитих нивоа ласти

0,00

0,00

Јавни ред и безбедност

2.923.430,00

2.741.217,46

Судови

2.923.430,00

Економски послови

421

Пољоприведа

451

Друмски саобаћај
Послови становања и
заједнице

600

19.07.2021. године

3.000.000,00

3.000.000,00

93,77

0,00

2.741.217,46

93,77

139.924.389,56

136.166.011,43

836.000,00

100,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

196,15

48.053.082,00

48.053.082,00

187.977.471,56

184.219.093,43

196,85

826.380,00

98,85

0,00

836.000,00

826.380,00

98,85

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

48.053.082,00

48.053.082,00

187.141.471,56

183.392.713,43

98,00

96.532.000,00

82.591.241,08

255,53

17.679.804,94

13.795.146,60

114.211.804,94

0,00

0,00

0,00

0,00

620

Развој заједнице

38.677.000,00

34.762.066,94

89,88

14.535.364,94

10.650.706,60

73,27

53.212.364,94

0,00

0,00

630

Водоснабдевање

36.955.000,00

30.399.626,09

82,26

3.144.440,00

3.144.440,00

100,00

40.099.440,00

0,00

0,00

640

Улична расвета
Рекреација, спорт, култура и
вере
Рекреација, спорт, култура и
вере некласификовани на
другом месту

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

0,00

0,00

20.900.000,00

0,00

0,00

32.017.848,67

28.419.216,98

88,76

1.432.832,72

924.934,54

64,55

33.450.681,39

29.344.151,52

87,72

32.017.848,67

28.419.216,98

88,76

1.432.832,72

924.934,54

64,55

33.450.681,39

0,00

0,00

Образовање

11.300.000,00

9.609.319,69

140,71

0,00

0,00

0,00

11.300.000,00

9.609.319,69

140,71

100.000,00

16.920,00

16,92

0,00

0,00

100.000,00

16.920,00

16,92

10.500.000,00

9.349.162,03

89,04

0,00

0,00

10.500.000,00

9.349.162,03

89,04

700.000,00

243.237,66

34,75

0,00

0,00

700.000,00

243.237,66

34,75

586.909.249,00

544.626.186,90

92,80

104.052.101,01

97.427.691,90

690.961.350,01

642.053.878,80

92,92

800
860
900
911

Предшколско образовање

912

Осноавно образовање

950

Образовање које није
дефинисано нивоом
Укупни расходи и издаци:

93,63

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 13.
У посебном делу приказани су укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији, укупно планирани и извршени текући
расходи и издаци према економској класификацији и укупно планирани и извршени текући издаци према корисницима.
Укупно планирани и извршени текући издаци према корисницима износе у динарима :
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3

4

5

6

Извор финан.

Инфоматор о раду

Позиција

Економска
класификација

2

Функција

Глава

1

Програмска
класификација

Раздео

Градска општина Сопот

7

1

ОПИС

8

Средства из
буџета
01 - план
9

19.07.2021. године

Средства из
буџета извршење

%
изврш
ења

Средства из
осталих
извора - план

Средства из
осталих
извора извршење

%
изврш
ења

Укупна
средства план

Укупна
средства извршење

%
изврш
ења

10

11

12

13

14

15

16

17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

411

1

412

2

414

3

422

4

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање
Скупштине
Извршни и законодавни
органи
Плате додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Трошкови путовања

423

5

Услуге по уговору

465

6

Остале дотације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110

21010001
110

01

01

01

Извори финансирања за
програмску активност
2101-0001:
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2101-0001

1.935.000,00

1.901.984,47

98,29

0,00

0,00

1.935.000,00

1.901.984,47

98,29

331.853,00

326.190,33

98,29

0,00

0,00

331.853,00

326.190,33

98,29

100.000,00

46.444,44

46,44

0,00

0,00

100.000,00

46.444,44

46,44

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.476.116,69

99,32

0,00

0,00

3.500.000,00

3.476.116,69

99,32

350.000,00

306.713,58

87,63

0,00

0,00

350.000,00

306.713,58

87,63

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

Укупно за програм 16

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

Извори финансирања за
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раздео 01:
01

2
2101

21010002
110

Приходи из буџета

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

Укупно за раздео 01
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни
органи
Плате додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

0,00

0,00

6.316.853,00

6.057.449,51

95,89

6.600.000,00

6.474.572,80

98,10

0,00

0,00

6.600.000,00

6.474.572,80

98,10

1.131.900,00

1.110.389,28

98,10

0,00

0,00

1.131.900,00

1.110.389,28

98,10

200.000,00

139.333,32

0,00

0,00

200.000,00

139.333,32

69,67

70.000,00

33.384,00

47,69

0,00

0,00

70.000,00

33.384,00

47,69

2.500.000,00

2.168.709,23

86,75

0,00

0,00

2.500.000,00

2.168.709,23

86,75

1.000.000,00

782.877,61

78,29

0,00

0,00

1.000.000,00

782.877,61

78,29

605.754,71

544.694,64

89,92

0,00

0,00

605.754,71

544.694,64

89,92

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

411

7

412

8

414

9

422

10

Социјална давања
запосленима
Трошкови путовања

423

11

Услуге по уговору

465

12

481

13

Остале дотације и
трансфери
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 110:
Приходи из буџета

01

Укупно за функцију 110
Извори финансирања за
програмску активност
2101-0002:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 2101-0002
Извори финансирања за
Програм 16:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 16
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Извори финансирања за
раздео 2:
01

Приходи из буџета
Укупно за раздео 2

3

3.1.

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

0,00

0,00

12.107.654,71

11.253.960,88

92,95

336.000,00

336.000,00

100,00

0,00

0,00

336.000,00

336.000,00

100,00

336.000,00

336.000,00

100,00

0,00

0,00

336.000,00

336.000,00

100,00

336.000,00

336.000,00

100,00

0,00

0,00

336.000,00

336.000,00

100,00

336.000,00

336.000,00

100,00

0,00

0,00

336.000,00

336.000,00

100,00

336.000,00

336.000,00

100,00

0,00

0,00

336.000,00

336.000,00

100,00

500.000,00

490.380,00

98,08

0,00

0,00

500.000,00

490.380,00

98,08

500.000,00

490.380,00

98,08

0,00

0,00

500.000,00

490.380,00

98,08

500.000,00

490.380,00

98,08

0,00

0,00

500.000,00

490.380,00

98,08

500.000,00

490.380,00

98,08

0,00

0,00

500.000,00

490.380,00

98,08

500.000,00

490.380,00

98,08

0,00

0,00

500.000,00

490.380,00

98,08

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 5
ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРОЈЕКАТ Семинар
стрелцима у систему
противградне заштите
Пољопривреда

0101

01011001
421
424

14

Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
Извори финансирања за
пројекат 0101-1001:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 01011001
ПРОЈЕКАТ Посете
пољопривредника
сајмовима и организација
Сајма здраве хране
Пољопривреда

01011002

421
424

15

Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за
функцију 421:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
Извори финансирања за
пројекат 0101-1002:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 01011002
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Извори финансирања за
Програм 5:
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 5

836.000,00

826.380,00

98,85

0,00

0,00

836.000,00

826.380,00

98,85

836.000,00

826.380,00

98,85

0,00

0,00

836.000,00

826.380,00

98,85

19.000.000,00

16.478.170,05

86,73

0,00

0,00

19.000.000,00

16.478.170,05

86,73

600.000,00

368.040,00

61,34

0,00

0,00

600.000,00

368.040,00

61,34

100.000,00

-

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

583.338,00

48,61

0,00

0,00

1.200.000,00

583.338,00

48,61

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

0,00

0,00

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

0,00

0,00

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

0,00

0,00

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

0,00

0,00

20.900.000,00

17.429.548,05

83,39

1.500.000,00

1.452.732,63

96,85

0,00

0,00

1.500.000,00

1.452.732,63

96,85

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

90.000,00

89.910,00

99,90

0,00

0,00

90.000,00

89.910,00

99,90

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

0,00

0,00

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

81,62

0,00

0,00

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНE
ДЕЛАТНОСТИ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање/ одржавање
јавним осветљењем
Развој заједнице

1102
11020001
620
421

16

Стални трошкови

425

17

Текуће поправке и
одржавање
Материјал

426
511

18

Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 620:

19

01

Приходи из буџета
Укупно за Функцију 620
Извори финансирања за
програмску активност
1102-0001:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1102-0001

11020002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање јавних зелених
површина
Развој заједнице

620
424

20

Специјализоване услуге

426

21

Материјал

451

22

Субвенције ЈКП ''Сопот''

-

Извори финансирања за
функцију 620:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
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1.890.000,00

1.542.642,63

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

0,00

0,00

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

0,00

0,00

1.890.000,00

1.542.642,63

81,62

19.000.000,00

17.226.300,43

90,66

0,00

0,00

19.000.000,00

17.226.300,43

90,66

8.962.000,00

8.923.926,00

99,58

0,00

0,00

8.962.000,00

8.923.926,00

99,58

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

0,00

0,00

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

0,00

0,00

Извори финансирања за
програмску активност
1102-0002:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1102-0002

11020003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
Развој заједнице

620
421

23

Стални трошкови

451

24

Субвенције ЈКП ''Сопот''
Извори финансирања за
функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620
27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

0,00

0,00

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

0,00

0,00

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

0,00

0,00

Извори финансирања за
програмску активност
1102-0003:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску
активност 1102-0003

11020005

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

0,00

0,00

27.962.000,00

26.150.226,43

93,52

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

0,00

0,00

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

0,00

0,00

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца
Развој заједнице

620
451

25

Субвенције ЈКП "Пијаце
Ропочево"
Извори финансирања за
функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620
7.500.000,00

6.465.940,25

290

86,21

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Извори финансирања за
програмску активност
1102-0005:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску
активност 1102-0005

11020006

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

0,00

0,00

7.500.000,00

6.465.940,25

86,21

350.000,00

200.870,60

57,39

0,00

0,00

350.000,00

200.870,60

57,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.870,60

57,39

0,00

0,00

350.000,00

200.870,60

57,39

350.000,00

200.870,60

57,39

0,00

0,00

350.000,00

200.870,60

57,39

350.000,00

200.870,60

57,39

0,00

0,00

350.000,00

200.870,60

57,39

350.000,00

200.870,60

57,39

0,00

0,00

350.000,00

200.870,60

57,39

0,00

0,00

0,00

726.120,64

678.580,13

93,45

726.120,64

678.580,13

93,45

0,00

0,00

0,00

1.012.386,54

748.721,94

73,96

1.012.386,54

748.721,94

73,96

0,00

0,00

0,00

1.438.286,13

1.049.384,31

72,96

1.438.286,13

1.049.384,31

72,96

0,00

0,00

0,00

11.358.571,63

8.174.020,22

71,96

11.358.571,63

8.174.020,22

71,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.980.000,00

6.095.341,66

61,08

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање гробаља и
погребне услуге
Развој заједнице

620
424

26

Специјализоване услуге

451

27

Субвенције ЈКП ''Сопот''
Извори финансирања за
функцију 620:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за
програмску активност
1102-0006:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1102-0006

11020007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Производња и
дистрибуција топлотне
енергије
Развој заједнице

620
425

28

426

29

Текуће поправке и
одржавање
Материјал

482

29a

Порези и обавезне таксе

511

30

Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 620:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

9.980.000,00

291

6.095.341,66

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
13

19.07.2021. године

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

0,00

0,00

0,00

4.555.364,94

4.555.364,94

4.555.364,94

4.555.364,94

100,00

14.535.364,94

10.650.706,60

14.535.364,94

10.650.706,60

73,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за
програмску активност
1102-0007:

0,00

01

Приходи из буџета

0,00

04

Сопствени приходи

9.980.000,00

6.095.341,66

9.980.000,00

6.095.341,66

61,08

13

Вишак прихода

4.555.364,94

4.555.364,94

4.555.364,94

4.555.364,94

100,00

14.535.364,94

10.650.706,60

14.535.364,94

10.650.706,60

73,27

Укупно за програмску
активност 1102-0007
11020008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

633.257,46

98,95

0,00

0,00

0,00

640.000,00

633.257,46

98,95

19.315.000,00

19.189.151,70

99,35

0,00

0,00

0,00

19.315.000,00

19.189.151,70

99,35

17.000.000,00

10.577.216,93

62,22

3.144.440,00

0,00

0,00

20.144.440,00

10.577.216,93

52,51

36.955.000,00

30.399.626,09

82,26

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање и снабдевање
водом за пиће
Развој заједнице

620
425

31

Субвенције ЈКП ''Сопот''

451

32

Субвенције ЈКП ''Сопот''

511

33

Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

36.955.000,00

30.399.626,09

82,26

0,00

0,00

3.144.440,00

0,00

Укупно за функцију 620
36.955.000,00

30.399.626,09

82,26

3.144.440,00

0,00

40.099.440,00

30.399.626,09

75,81

36.955.000,00

30.399.626,09

82,26

0,00

0,00

36.955.000,00

30.399.626,09

82,26

3.144.440,00

0,00

Извори финансирања за
програмску активност
1102-0008:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску
активност 1102-0008

36.955.000,00

30.399.626,09

82,26

3.144.440,00

0,00

40.099.440,00

30.399.626,09

75,81

95.557.000,00

82.188.854,05

86,01

0,00

0,00

95.557.000,00

82.188.854,05

86,01

9.980.000,00

-

-

9.980.000,00

0,00

0,00

7.699.804,94

4.555.364,94

59,16

7.699.804,94

4.555.364,94

59,16

Извори финансирања за
Програм 2:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Вишак прихода

292

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
Укупно за програм 2

0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање заштитом
животне средине
Развој заједнице

620
424

34

Специјализоване услуге

19.07.2021. године

95.557.000,00

82.188.854,05

86,01

17.679.804,94

4.555.364,94

25,77

113.236.804,94

86.744.218,99

76,60

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

38,55

0,00

0,00

0,00

600.000,00

231.325,03

38,55

Извори финансирања за
функцију 620:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620

01

Извори финансирања за
програмску активност
0401-0001:
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0401-0001

04010004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање отпадним
водама
Развој заједнице

620
511

Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 620:

35

01

Приходи из буџета

600.000,00

231.325,03

0,00
600.000,00

231.325,03

38,55

0,00

0,00

0,00

600.000,00

231.325,03

38,55

600.000,00

231.325,03

38,55

0,00

0,00

0,00

600.000,00

231.325,03

38,55

600.000,00

231.325,03

38,55

0,00

0,00

0,00

600.000,00

231.325,03

38,55

600.000,00

231.325,03

38,55

0,00

0,00

0,00

600.000,00

231.325,03

38,55

800.000,00

231.325,03

28,92

0,00

0,00

0,00

800.000,00

231.325,03

28,92

Укупно за функцију 620

01

Извори финансирања за
програмску активност
0401-0001:
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0401-0004

01

Извори финансирања за
програм 6
Приходи из буџета

293

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
Укупно за програм 6

0701

19.07.2021. године

800.000,00

231.325,03

28,92

0,00

0,00

0,00

800.000,00

231.325,03

28,92

31.000.000,00

29.849.396,23

96,29

4.000.000,00

4.000.000,00

100,00

35.000.000,00

33.849.396,23

96,71

1.000.000,00

392.892,16

39,29

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

392.892,16

39,29

20.045.755,20

18.762.697,95

93,60

21.034.967,28

21.034.967,28

100,00

41.080.722,48

39.797.665,23

96,88

12.523.000,00

12.490.000,00

99,74

0,00

0,00

0,00

12.523.000,00

12.490.000,00

99,74

74.519.634,36

73.844.645,09

99,09

23.018.114,72

23.018.114,72

100,00

97.537.749,08

96.862.759,81

99,31

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

ПРОГРАМ 7
ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Развој заједнице

07010002
620
424

36

Специјализоване услуге

425

37

426

38

Текуће поправке и
одржавање
Материјал

451

39

Субвенције ЈКП ''Сопот''

511

40

Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим
нивоима власти

13

Вишак прихода

-

-

-

0,00

0,00

0,00

48.053.082,00

48.053.082,00

100,00

48.053.082,00

48.053.082,00

100,00

100,00

187.141.471,56

183.392.713,43

98,00

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

Укупно за Функцију 620
139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

48.053.082,00

48.053.082,00

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00!

48.053.082,00

48.053.082,00

100,00

48.053.082,00

48.053.082,00

100,00

100,00

187.141.471,56

183.392.713,43

98,00

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

48.053.082,00

48.053.082,00

100,00

Извори финансирања за
програмску активност
0701-0002:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим
нивоима власти

13

Вишак прихода
Укупно за програмску
активност 0701-0002
Извори финансирања за
Програм 7:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим
нивоима власти

13

Вишак прихода

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

48.053.082,00

48.053.082,00

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

0,00

0,00

-

-

294

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

Укупно за програм 7
0602

06020001

130

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Плате додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури

411

41

412

42

413

43

414

44

415

45

416

46

421

47

Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене (
превоз)
Награде, бонуси и остали
расходи
Стални трошкови

422

48

Трошкови путовања

423

49

Услуге по уговору

424

50

Специјализоване услуге

425

51

426

52

Текуће поправке и
одржавање зграде и
опреме
Материјал

465

53

482

54

483

55

485

56

511

57

512

58

541

59

Остале дотације и
трансфери
Порези и обавезне таксе
Новчане казне по решењу
суда
Накнада штете

19.07.2021. године
48.053.082,00

48.053.082,00

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

48.053.082,00

48.053.082,00

65.875.125,00

64.392.455,96

97,75

0,00

11.297.584,00

11.043.306,26

97,75

800.000,00

657.516,42

3.500.000,00

100,00

187.141.471,56

183.392.713,43

98,00

0,00

65.875.125,00

64.392.455,96

97,75

0,00

0,00

11.297.584,00

11.043.306,26

97,75

82,19

0,00

0,00

800.000,00

657.516,42

82,19

3.418.511,31

97,67

0,00

0,00

3.500.000,00

3.418.511,31

97,67

50.000,00

-

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

500.000,00

479.231,09

95,85

-

-

-

500.000,00

479.231,09

95,85

14.000.200,00

11.478.991,72

81,99

30.000,00

12.806,73

42,69

14.030.200,00

11.491.798,45

81,91

200.000,00

178.897,00

89,45

0,00

0,00

200.000,00

178.897,00

89,45

3.500.000,00

2.517.147,41

71,92

-

-

-

3.500.000,00

2.517.147,41

71,92

5.500.000,00

4.408.052,89

80,15

0,00

-

-

5.500.000,00

4.408.052,89

80,15

11.287.500,00

10.154.389,77

89,96

0,00

0,00

11.287.500,00

10.154.389,77

89,96

25.334.518,74

19.976.248,71

78,85

19.222,50

19.222,50

25.353.741,24

19.995.471,21

78,87

5.700.000,00

5.556.491,90

97,48

0,00

0,00

5.700.000,00

5.556.491,90

97,48

1.500.000,00

1.401.492,66

93,43

0,00

0,00

1.500.000,00

1.401.492,66

93,43

2.200.000,00

1.974.817,18

89,76

0,00

0,00

2.200.000,00

1.974.817,18

89,76

2.500.000,00

1.711.558,08

68,46

83.449.633,53

83.225.152,21

99,73

100,00

2.500.000,00

1.711.558,08

68,46

0,00

0,00

Зграде и грађевински
објекти

52.340.000,00

52.115.518,68

99,57

31.109.633,53

31.109.633,53

Машине и опрема

12.000.000,00

10.510.125,25

87,58

0,00

0,00

12.000.000,00

10.510.125,25

87,58

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Земљиште

295

100,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

01

Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Вишак прихода

218.094.927,74

13

19.07.2021. године

201.974.752,29

92,61

0,00

0,00

218.094.927,74

201.974.752,29

92,61

20.000,00

12.806,73

64,03

20.000,00

12.806,73

64,03

19.222,50

19.222,50

100,00

19.222,50

19.222,50

100,00

31.119.633,53

31.119.633,53

100,00

31.119.633,53

31.119.633,53

100,00

99,98

249.253.783,77

233.126.415,05

93,53

Укупно за функцију 130
620
465

60

01

Развој заједнице
Остале дотације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета

218.094.927,74

201.974.752,29

92,61

31.158.856,03

31.151.662,76

175.000,00

171.062,00

97,75

0,00

0,00

175.000,00

171.062,00

97,75

175.000,00

171.062,00

97,75

0,00

0,00

175.000,00

171.062,00

97,75

175.000,00

171.062,00

97,75

0,00

0,00

175.000,00

171.062,00

97,75

218.269.927,74

202.145.814,29

92,61

218.269.927,74

202.145.814,29

92,61

Укупно за функцију 620

01

Извори финансирања за
програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Вишак прихода

13

Укупно за програмску
активност 0602-0001
06020009

92,61

20.000,00

12.806,73

64,03

20.000,00

12.806,73

64,03

19.222,50

19.222,50

100,00

19.222,50

19.222,50

100,00

31.119.633,53

31.119.633,53

100,00

31.119.633,53

31.119.633,53

100,00

31.158.856,03

31.151.662,76

99,98

249.428.783,77

233.297.477,05

93,53

218.269.927,74

202.145.814,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Текућа буџетска резерва
160

49912

Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту
Средства текуће резерве

61

01

Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за
програмску активност
0602-0009:

296

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0602-0009

06020010

19.07.2021. године

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

0,00

0,00

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

0,00

0,00

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

0,00

0,00

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

0,00

0,00

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

0,00

0,00

2.700.000,00

2.636.453,46

97,65

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

0,00

0,00

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Стална буџетска резерва
160

49911

Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту
Средства сталне резерве

62

01

Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160

01

Извори финансирања за
програмску активност
0602-0010:
Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0602-0010

06021001

ПРОЈЕКАТ Финансирање
невладиних организација
130

Опште услуге
481

63

01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за
пројекат 0602-1001:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 06021001
ПРОЈЕКАТ Заједно до
здравља са младим
лекарима Сопота
Опште услуге

06021002
130
465

64

Остале дотације и
трансфери
Извори финансирања за
функцију 130:

297

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
01

19.07.2021. године

Приходи из буџета
5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

0,00

0,00

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

0,00

0,00

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

0,00

0,00

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

0,00

0,00

5.000.000,00

4.415.324,82

88,31

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

Укупно за функцију 130
Извори финансирања за
пројекат 0602-1002:
01

06021007
180

463

65

07

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 06021002
ПРОЈЕКАТ Побољшање
безбедности саобраћаја на
територији ГО Сопот
Трансфери општег
карактера између
различитих нивоа власти
Трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 180:
Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно за функцију 180

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

1.500.000,00

897.522,72

59,83

0,00

0,00

1.500.000,00

897.522,72

59,83

1.500.000,00

897.522,72

59,83

0,00

0,00

1.500.000,00

897.522,72

59,83

1.500.000,00

897.522,72

59,83

0,00

0,00

1.500.000,00

897.522,72

59,83

1.500.000,00

897.522,72

59,83

0,00

0,00

1.500.000,00

897.522,72

59,83

1.500.000,00

897.522,72

59,83

0,00

0,00

1.500.000,00

897.522,72

59,83

Извори финансирања за
пројекат 0602-1007:
07

06021008
860

Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно за пројекат 06021007
ПРОЈЕКАТ ''Финансирање
верских заједница''
Рекреација, спорт,
култура и вере

481

66

01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 860:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 860
Извори финансирања за
пројекат 0602-1008:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 06021008

298

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

Извори финансирања за
Програм15:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07
13

0901

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901
-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Једнократне помоћи и
други облици помоћи
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Социјална помоћ

472

67

01
07

210.095.115,29

92,36

Трансфери осталим
нивоима власти
Вишак прихода
Укупно за програм 15

090

227.469.927,74

227.469.927,74

210.095.115,29

64,03

20.000,00

12.806,73

92,36

20.000,00

12.806,73

19.222,50

3.019.222,50

100,00

19.222,50

3.019.222,50

100,00

34.119.633,53

34.119.633,53

100,00

34.119.633,53

34.119.633,53

100,00

99,98

261.628.783,77

247.246.778,05

93,36

899.000,00

887.963,00

98,77

400.000,00

388.963,00

97,24

227.469.927,74

210.095.115,29

92,36

34.158.856,03

37.151.662,76

400.000,00

388.963,00

97,24

499.000,00

499.000,00

400.000,00

388.963,00

97,24

100,00

Извори финансирања за
функцију 090 :
Приходи из буџета
Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно за функцију 090
400.000,00

388.963,00

97,24

400.000,00

388.963,00

97,24

499.000,00

499.000,00

100,00

499.000,00

499.000,00

100,00

499.000,00

499.000,00

100,00

899.000,00

887.963,00

98,77

400.000,00

388.963,00

97,24

Извори финансирања за
програмску активност
0901-0001:
01
07

Приходи из буџета
Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно за програмску
активност 0901-0001

400.000,00

388.963,00

97,24

400.000,00

388.963,00

97,24

499.000,00

499.000,00

100,00

499.000,00

499.000,00

100,00

499.000,00

499.000,00

100,00

899.000,00

887.963,00

98,77

400.000,00

388.963,00

97,24

Извори финансирања за
Програм 11:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно за програм 11

400.000,00

388.963,00

299

97,24

499.000,00

499.000,00

100,00

499.000,00

499.000,00

100,00

499.000,00

499.000,00

100,00

899.000,00

887.963,00

98,77

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

1301

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Рекреација, спорт,
култура и вере
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 860:
Приходи из буџета

860
481

68

01

19.07.2021. године

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

0,00

0,00

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

0,00

0,00

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

0,00

0,00

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

0,00

0,00

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

0,00

0,00

7.000.000,00

6.055.453,77

86,51

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

700.000,00

349.404,00

0,00

0,00

700.000,00

349.404,00

49,91

Укупно за функцију 860
Извори финансирања за
програмску активност
1301-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1301-0001

13010002
860
481

69

01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Подршка предшколском и
школском спорту
Рекреација, спорт,
култура и вере
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 860:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 860
Извори финансирања за
програмску активност
1301-0002:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1301-0002

13010004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних
спортсих установа
860
425

70

Рекреација, спорт,
култура и вере
Текуће поправке и

300

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

одржавање
426

71

Материјал

481

72

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 860:
Приходи из буџета

01

800.000,00

515.549,66

800.000,00

515.549,66

64,44

5.000.000,00

4.993.836,23

99,88

5.000.000,00

4.993.836,23

99,88

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

0,00

0,00

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

0,00

0,00

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

0,00

0,00

6.500.000,00

5.858.789,89

90,14

13.600.000,00

11.914.243,66

87,60

0,00

0,00

13.600.000,00

11.914.243,66

87,60

13.600.000,00

11.914.243,66

87,60

0,00

0,00

13.600.000,00

11.914.243,66

87,60

100.000,00

16.920,00

16,92

0,00

0,00

100.000,00

16.920,00

16,92

100.000,00

16.920,00

16,92

100.000,00

16.920,00

16,92

0,00

0,00

Укупно за функцију 860
Извори финансирања за
програмску активност
1301-0003:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 1301-0003
Извори финансирања за
Програм 14:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 14

2001

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање и
остваривање
предшколског васпитања и
образовања

20010001

911

Предшколско образовање
463

73

01
07

Текуће поправке и
одржавање вртића
Извори финансирања за
функцију 911:
Приходи из буџета
Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно за функцију 911

100.000,00

16.920,00

16,92

100.000,00

16.920,00

16,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

16.920,00

16,92

100.000,00

16.920,00

16,92

Извори финансирања за
програмску активност
2001-0001:
01

Приходи из буџета

301

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
07

Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно за програмску
активност 2001-0001

19.07.2021. године

100.000,00

16.920,00

16,92

100.000,00

16.920,00

16,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

16.920,00

16,92

100.000,00

16.920,00

16,92

Извори финансирања за
Програм 8:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Укупно за програм 8

2002

100.000,00

16.920,00

16,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

16.920,00

16,92

0,00

0,00
100.000,00

29.617,56

29,62

0,00

0,00

0,00

100.000,00

29.617,56

29,62

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

29.617,56

29,62

100.000,00

29.617,56

29,62

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
ПРОЈЕКАТ Исхрана и
смештај ученика
Образовање које није
дефинисано нивоом

20021001
950
472

74

01

Накнаде из буџета за
образовање
Извори финансирања за
функцију 950:
Приходи из буџета

100.000,00

Укупно за функцију 950

100.000,00

29.617,56

100.000,00

29.617,56
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за
пројекат
2002-1001:
01

20021002
950

Приходи из буџета

100.000,00

Укупно за пројекат 20021001
ПРОЈЕКАТ Текуће поправке
и одржавање школа

100.000,00

29.617,56
29.617,56

Образовање које није
дефинисано нивоом
463

75

01

Трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
функцију 950:
Приходи из буџета

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

0,00

0,00

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

0,00

0,00

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

0,00

0,00

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

93,49

0,00

0,00

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

Укупно за функцију 950

01

Извори финансирања за
пројекат
20021002:
Приходи из буџета
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Инфоматор о раду

Укупно за пројекат 20021002
ПРОЈЕКАТ Превоз ученика

20021003
950

19.07.2021. године

10.000.000,00

9.349.162,03

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

0,00

0,00

10.000.000,00

9.349.162,03

93,49

500.000,00

-

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

-

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

-

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

-

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

-

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

400.000,00

109.237,10

27,31

0,00

0,00

400.000,00

109.237,10

27,31

400.000,00

109.237,10

27,31

0,00

0,00

400.000,00

109.237,10

27,31

400.000,00

109.237,10

27,31

0,00

0,00

400.000,00

109.237,10

27,31

400.000,00

109.237,10

27,31

0,00

0,00

400.000,00

109.237,10

27,31

400.000,00

109.237,10

27,31

0,00

0,00

400.000,00

109.237,10

27,31

200.000,00

104.383,00

52,19

0,00

0,00

200.000,00

104.383,00

52,19

Образовање које није
дефинисано нивоом
472

76

01

Накнаде из буџета за
образовање
Извори финансирања за
функцију 950:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за
пројекат
2002-1003:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 20021003
ПРОЈЕКАТ Награде за
добитнике Вукове дипломе

20021006
950

Образовање које није
дефинисано нивоом
472

77

01

Накнаде из буџета за
образовање
Извори финансирања за
функцију 950:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за
пројекат 2002-1006:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 20021006
ПРОЈЕКАТ Истраживачка
станица Петница и остали
програми
Образовање које није
дефинисано нивоом

20021007
950

472

78

Накнаде из буџета за
образовање

303

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

01

19.07.2021. године

Извори финансирања за
функцију 950:
Приходи из буџета
200.000,00

104.383,00

52,19

0,00

0,00

200.000,00

104.383,00

52,19

200.000,00

104.383,00

52,19

0,00

0,00

200.000,00

104.383,00

52,19

200.000,00

104.383,00

52,19

0,00

0,00

200.000,00

104.383,00

52,19

200.000,00

104.383,00

52,19

0,00

0,00

200.000,00

104.383,00

52,19

11.200.000,00

9.592.399,69

85,65

0,00

0,00

11.200.000,00

9.592.399,69

85,65

11.200.000,00

9.592.399,69

85,65

0,00

0,00

11.200.000,00

9.592.399,69

85,65

489.051.317,30

450.593.832,15

92,14

489.051.317,30

450.593.832,15

92,14

Укупно за функцију 950
Извори финансирања за
пројекат 2002-1007:
01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 20021007
Извори финансирања за
Програм 9:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 9
Извори финансирања за
главу 3.1:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим
нивоима власти

13

Вишак прихода

10.000.000,00

6.108.148,39

61,08

10.000.000,00

6.108.148,39

61,08

3.518.222,50

3.518.222,50

100,00

3.518.222,50

3.518.222,50

100,00

89.872.520,47

86.872.520,47

96,66

89.872.520,47

86.872.520,47

96,66

Укупно за главу 3.1
3.2

489.051.317,30

450.593.832,15

92,14

100.390.742,97

96.498.891,36

96,12

589.442.060,27

547.092.723,51

92,42

2.750.000,00

2.384.122,47

86,70

10.500,00

3.866,00

36,82

2.760.500,00

2.387.988,47

86,51

0,00

0,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

421

79

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање месних
заједница
Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту
Стални трошкови

422

80

Трошкови превоза

50.000,00

0,00

423

81

Услуге по уговору

500.000,00

317.366,00

424

82

Специјализоване услуге
5.700.000,00

5.646.452,91

99,06

0,00

0,00

425

83

Текуће поправке и
одржавање зграде

23.647.265,47

23.464.310,10

99,23

830.000,00

0,00

06020002
160

304

50.000,00

0,00

0,00

500.000,00

317.366,00

63,47

-

5.700.000,00

5.646.452,91

99,06

0,00

24.477.265,47

23.464.310,10

95,86

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

426

84

Материјал

511

85

512

86

Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема

01
07
08
13

19.07.2021. године

16.200.000,00

16.040.127,13

99,01

0,00

0,00

-

16.200.000,00

16.040.127,13

99,01

7.000.000,00

6.984.931,84

99,78

1.388.025,32

0,00

0,00

8.388.025,32

6.984.931,84

83,27

3.744.879,85

3.534.965,85

94,39

0,00

0,00

3.744.879,85

3.534.965,85

94,39

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

0,00

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

840.500,00

3.866,00

0,46

840.500,00

3.866,00

0,46

0,00

0,00

1.388.025,32

0,00

0,00

1.388.025,32

0,00

0,00

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

2.228.525,32

3.866,00

0,17

61.820.670,64

58.376.142,30

94,43

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

0,00

0,00

0,00

840.000,00

3.866,00

0,46

61.820.670,64

58.376.142,30

94,43

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

Извори финансирања за
функцију 160 :
Приходи из буџета
Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и
правних лица
Вишак прихода
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за
програмску активност
0602-0002:

01
07
08
13

Приходи из буџета
Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и
правних лица

0,00

0,00

Вишак прихода
Укупно за програмску
активност 0602-0002

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

-

-

840.500,00

3.866,00

1.388.025,32

0,00

2.228.525,32

3.866,00

-

0,17

Извори финансирања за
Програм15:
01
07
08
13

Приходи из буџета
Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и
правних лица

Укупно за програм 15

01
07

0,00

0,00

Вишак прихода
59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

-

-

-

0,00

0,00

0,00

840.500,00

3.866,00

0,46

840.500,00

3.866,00

0,46

1.388.025,32

0,00

0,00

2.228.525,32

3.866,00

0,17

61.820.670,64

58.376.142,30

94,43

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за
главу 3.2 :
Приходи из буџета
Трансфери осталим
нивоима власти

-

305

-

-

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
08
13

Трансфери од физичких и
правних лица

0,00

19.07.2021. године

0,00

Вишак прихода

840.500,00

3.866,00

1.388.025,32

0,00

0,46

840.500,00

3.866,00

0,46

0,17

61.820.670,64

58.376.142,30

94,43

Укупно за главу 3.2
3.3

59.592.145,32

58.372.276,30

97,95

2.228.525,32

3.866,00

5.398.455,00

4.743.703,60

87,87

0,00

0,00

5.398.455,00

4.743.703,60

87,87

925.635,00

813.545,18

87,89

0,00

0,00

925.635,00

813.545,18

87,89

133.000,00

130.735,23

98,30

36.000,00

36.000,00

169.000,00

166.735,23

98,66

395.120,00

393.599,08

99,62

0,00

395.120,00

393.599,08

99,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.017,00

56.017,00

0,00

0,00

0,00

56.017,00

56.017,00

100,00

1.989.743,83

1.598.622,25

80,34

7.000,00

3.325,39

47,51

1.996.743,83

1.601.947,64

80,23

8.670,00

8.670,00

100,00

164.000,00

112.640,00

68,68

172.670,00

121.310,00

70,26

1.957.273,32

1.890.622,80

96,59

387.665,00

320.309,00

82,63

2.344.938,32

2.210.931,80

94,29

2.140.200,00

2.138.205,00

99,91

445.000,00

330.000,00

74,16

2.585.200,00

2.468.205,00

95,47

479.570,00

479.350,00

99,95

0,00

0,00

479.570,00

479.350,00

99,95

1.643.545,80

1.572.798,83

95,70

289.167,72

122.519,87

1.932.713,52

1.695.318,70

87,72

435.200,00

430.896,91

99,01

0,00

0,00

435.200,00

430.896,91

99,01

10.502,00

10.502,00

100,00

4.000,00

140,28

14.502,00

10.642,28

73,38

374.750,00

372.450,00

99,39

0,00

0,00

374.750,00

372.450,00

99,39

945.166,72

943.732,72

99,85

100.000,00

0,00

1.045.166,72

943.732,72

90,29

25.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

24.000,00

0,00

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних
установа културе

1201
12010001
860

Рекреација, спорт,
култура и вере
Плате додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури

411

87

412

88

413

89

414

90

415

91

416

92

421

93

Награде, бонуси и остали
расходи
Стални трошкови

422

94

Трошкови путовања

423

95

Услуге по уговору

424

96

Специјализоване услуге

425

97

426

98

Текуће поправке и
одржавање
Материјал

465

99

482

100

511

101

512

102

Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема

515

103

Нематеријална имовина

Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене

Остале дотације и
трансфери
Порези и обавезне таксе

Извори финансирања за

306

100,00

42,37

3,51

0,00

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

функцију 860 :
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и
правних лица
Вишак прихода

16.917.848,67

08
13

15.607.450,60

92,25

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

784.638,00

449.750,82

57,32

784.638,00

449.750,82

57,32

300.000,00

200.000,00

66,67

300.000,00

200.000,00

66,67

345.000,00

271.989,00

78,84

345.000,00

271.989,00

78,84

3.194,72

3.194,72

100,00

3.194,72

3.194,72

100,00

1.432.832,72

924.934,54

64,55

18.350.681,39

16.532.385,14

90,09

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

784.638,00

449.750,82

57,32

784.638,00

449.750,82

57,32

300.000,00

200.000,00

66,67

300.000,00

200.000,00

66,67

345.000,00

271.989,00

78,84

345.000,00

271.989,00

78,84

3.194,72

3.194,72

100,00

3.194,72

3.194,72

100,00

92,25

1.432.832,72

924.934,54

64,55

18.350.681,39

16.532.385,14

90,09

92,25

0,00

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

Укупно за функцију 860
16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

Извори финансирања за
програмску активност
1201-0001:
01

Приходи из буџета

04
07

Сопствени приходи
Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и
правних лица
Вишак прихода

08
13

Укупно за програмску
активност 1201-0001

16.917.848,67

01

Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета

16.917.848,67

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и
правних лица
Вишак прихода

08
13

Укупно за програм 13

01

Извори финансирања за
главу 3.3:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и

08

15.607.450,60

15.607.450,60

0,00

784.638,00

449.750,82

57,32

784.638,00

449.750,82

57,32

300.000,00

200.000,00

66,67

300.000,00

200.000,00

66,67

345.000,00

271.989,00

78,84

345.000,00

271.989,00

78,84

3.194,72

3.194,72

100,00

3.194,72

3.194,72

100,00

924.934,54

64,55

18.350.681,39

16.532.385,14

90,09

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

1.432.832,72

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

0,00

307

784.638,00

449.750,82

57,32

784.638,00

449.750,82

57,32

300.000,00

200.000,00

66,67

300.000,00

200.000,00

66,67

345.000,00

271.989,00

345.000,00

271.989,00

78,84

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду

19.07.2021. године

правних лица
13

78,84

Вишак прихода
Укупно за главу 3.3

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

565.561.311,29

524.573.559,05

92,75

3.194,72

3.194,72

100,00

3.194,72

3.194,72

100,00

1.432.832,72

924.934,54

64,55

18.350.681,39

16.532.385,14

90,09

565.561.311,29

524.573.559,05

92,75

Извори финансирања за
раздео 03:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и
правних лица
Вишак прихода

08
13

Укупно за Раздео 3
4

10.784.638,00

6.557.899,21

60,81

10.784.638,00

6.557.899,21

60,81

818.222,50

718.222,50

87,78

818.222,50

718.222,50

87,78

1.185.500,00

275.855,00

23,27

1.185.500,00

275.855,00

23,27

91.263.740,51

89.875.715,19

98,48

91.263.740,51

89.875.715,19

98,48

93,63

669.613.412,30

622.001.250,95

92,89

565.561.311,29

524.573.559,05

92,75

104.052.101,01

97.427.691,90

2.020.000,00

2.003.091,02

99,16

0,00

0,00

2.020.000,00

2.003.091,02

99,16

346.430,00

343.530,14

99,16

0,00

0,00

346.430,00

343.530,14

99,16

37.000,00

32.750,00

50.000,00

46.444,44

0,00

0,00

50.000,00

46.444,44

ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Општинско- градско
правобранилаштво
Судови

0602

06020004
330
411

104

Плате и додаци запослених

412

105

413

106

Социјални доприноси на
терет послодавца
Наканде у натури

414

107

415

108

422

109

Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Трошкови путовања

423

110

Услуге по уговору

465

111

482

112

Остале дотације и
трансфери
Порези и обавезне таксе

01

5.000,00

-

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

200.000,00

138.685,00

69,34

0,00

0,00

200.000,00

138.685,00

69,34

250.000,00

176.716,86

70,69

0,00

0,00

250.000,00

176.716,86

70,69

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

Извори финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета
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Укупно за функцију 330
2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

2.923.430,00

Извори финансирања за
програмску активност
0602-0004:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0602-0004

2.741.217,46

93,77

0,00
2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

0,00

0,00

2.923.430,00

2.741.217,46

93,77

586.909.249,00

544.626.186,90

92,80

586.909.249,00

544.626.186,90

92,80

Извори финансирања за
Програм 15:
01

Приходи из буџета
Укупно за програм 15
Извори финансирања за
раздео 04:

01

Приходи из буџета
Укупно за раздео 04
Извори финансирањаза
Разделе 1+2+3+4

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим
нивоима власти
Трансфери од физичких и
правних лица
Вишак прихода

08
13

10.784.638,00

6.557.899,21

60,81

10.784.638,00

6.557.899,21

60,81

818.222,50

718.222,50

87,78

818.222,50

718.222,50

87,78

1.185.500,00

275.855,00

23,27

1.185.500,00

275.855,00

23,27

91.263.740,51

89.875.715,19

98,48

91.263.740,51

89.875.715,19

98,48

Укупно за Разделе 1+2+3+4
586.909.249,00

544.626.186,90

92,80

104.052.101,01

97.427.691,90

93,63

690.961.350,01

642.053.878,80

92,92

95.557.000,00

82.188.854,05

86,01

17.679.804,94

13.795.146,60

78,03

113.236.804,94

95.984.000,65

84,76

ПРОГРАМИ
1101

Укупно Програм 1
Урбанизам и просторно
планирање

1102

Укупно Програм 2
Комуналне делатности

1501

Укупно Програм 3 Локални
економски развој

1502

Укупно Програм 4 Развој
туризма
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0101

Укупно Програм 5 Развој
пољопривреде

836.000,00

826.380,00

98,85

836.000,00

826.380,00

98,85

0401

Укупно Програм 6 Заштита
животне средине

800.000,00

231.325,03

28,92

800.000,00

231.325,03

28,92

139.088.389,56

135.339.631,43

97,30

48.053.082,00

187.141.471,56

183.392.713,43

98,00

100.000,00

16.920,00

16,92

-

100.000,00

16.920,00

16,92

11.200.000,00

9.592.399,69

85,65

11.200.000,00

9.592.399,69

85,65

400.000,00

388.963,00

97,24

499.000,00

499.000,00

100,00

899.000,00

887.963,00

98,77

16.917.848,67

15.607.450,60

92,25

1.432.832,72

924.934,54

64,55

18.350.681,39

16.532.385,14

90,09

13.600.000,00

11.914.243,66

87,60

13.600.000,00

11.914.243,66

87,60

289.985.503,06

271.208.609,05

93,52

326.372.884,41

305.364.137,81

93,56

18.424.507,71

17.311.410,39

93,96

18.424.507,71

17.311.410,39

93,96

586.909.249,00

544.626.186,90

92,80

690.961.350,01

642.053.878,80

92,92

0701

2001

2002

Укупно Програм 7
Организација саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Укупно Програм 8
Предшколско васпитање и
образовање
Укупно Програм 9 Основно
образовање и васпитање

2003

Укупно Програм 10 Средње
образовање и васпитање

0901

Укупно Програм 11
Социјална и дечја заштита

1801

Укупно Програм 12
Здравствена заштита

1201

Укупно Програм 13 Развој
културе и информисања

1301

Укупно Програм 14 Развој
спорта и омладине

0602

Укупно Програм 15 Опште
услуге локалне самоуправе

2101

0501

Укупно Програм 16
Политички систем локалне
самоуправе
Укупно Програм 17
Енергетска ефикасност и
обновљиви извори
енергије
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ
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III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Члан 14.
У даљем тексту Одлуке дато је образложење које садржи Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину
Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Програм 2. Комуналне делатности
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
пројекта

1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0005

1102-0006

1102-0007
1102-0008

Назив програма/програмске
активности/пројекта
Програм 2.Комуналне делатности
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:
Управљање/ одржавање јавним
осветљењем
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:
Одржавање јавних зелених
површина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:
Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:
Одржавање гробаља и погребне
услуге
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:
Производња и дистрибуција
топлотне енергије
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:
Управљање и снабдевање водом за
пиће
УКУПНО

Усвојен буџет
за 2019.

Текући буџет

Извршење у
периоду
01.0131.12.2019

%

21.800.000,00

20.900.000,00

17.429.548,00

83,4

3.550.000,00

1.890.000,00

1.542.643,00

81,6

37.635.000,00

27.962.000,00

26.150.226,00

93,5

11.000.000,00

7.500.000,00

6.465.940,00

86,2

1.450.000,00

350.000,00

200.871,00

57,4

7.000.000,00

14.535.365,00

10.650.707,00

73,3

38.739.440,00
121.174.440,00

40.099.440,00
113.236.805,00

33.544.066,00
95.984.001,00

83,7
84,8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 1102 – Комуналне делатности
Одговорно лице: Јовановић Радољуб, члан Већа

Опис програма: У оквиру програма планирана су средства за обављање и развој комуналних делатности у складу са
надлежностима. У оквиру програма Комуналне делатности предвиђено је пружање комуналних услуга од значаја за
остварење животних потреба физичких и правних лица на територији ГО Сопот уз обезбеђење одговарајућег
квалитета, обима, доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника,
уређивање начина коришћења и управљања изворима и чесмама.

Образложење спровођења програма у години извештавања: У извештајном периоду све програмске
активности у оквиру Програма 2. су спровођене у складу са планом појединачне програмске активности.
Програмска активност: 1102 – 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице: Кандић Душан, административно технички послови и послови у вези са јавним
набавкама у служби за јавне набавке Одељења за финансије
Опис програмске активности: За набавку електричне енергије за јавно осветљење спроведена је јавна
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набавка и закључен уговор са ЈП ЕПС Београд, Улица царице Милице број 2 , Уговор број 404-1-1/2019 од
22.03.2019. године, и Други анекс уговора број 404-1-1/2019 од 25.12.2019. године

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду приоритет је био отклањање кварова
на постојећој мрежи и постављање нових светиљки на местима где је утврђен приоритет.

Циљ 1: Оптимална покривеност насеља и територија услугама јавне расвете
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Укупна инсталирана снага
Коментар :
У извештајном периоду
приоритет је био на
отклањању кварова на
постојећој мрежи
Извор верификације:
Евиденција
Образложење одступања
од циљне вредности:
Очекивана вредност
показатеља учинка је у
границама очекиваног

Јединица мере

kw

Базна
година

2018.

Базна
вредност

500

Циљна
вредност у
2019.

355

Остварена
вредност у
2019. Години

355

Програмска активност: 1102 – 0002 Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице: Шошкић Радомир, шеф одсека у Одсеку за комуналну инспекцију- Одељења за
инспекцијске послове

Опис програмске активности: Одржавање јавних зелених површина је комунална делатност која за циљ има
адекватан квалитет пружања услуга уређења и одржавања јавних зелених површина на целокупној територији општине
Сопот.
У извештајном периоду зелене површине су одржаване у складу са наведеним Програмом. Програмом одржавања
зелених површина из 2019. године предвиђено је повећање територијалне покривености овом услугом како би се свим
становницима општине омогућила адекватна услуга и динамично одржавање јавних зелених површина.
Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду зелене површине су одржаване у
складу са наведеним Програмом. Програмом одржавања зелених површина из 2019. године предвиђено је повећање
територијалне покривености овом услугом како би се свим становницима општине омогућила адекватна услуга и
динамично одржавање јавних зелених површина.

Циљ 1 Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних површина
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Број и динамика уређења
јавних зелених површина
Коментар :
У односу на претходне
године повећана је површина
јавних зелених површина које
се одржавају
Извор верификације:
Програм одржавања јавних
зелених површина, Дневник
грађевинских радова и
грађевинске књиге

Јединица мере

проценат

Базна
година

2018.
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Базна
вредност

66

Циљна
вредност у
2019.

68

Остварена
вредност у
2019. године
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Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одступања у
односу на усвојен програм
одржавања зелених
површина

Програмска активност: 1102 – 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице: Шошкић Радомир, шеф одсека у Одсеку за комуналну инспекцију- Одељења за
инспекцијске послове
Опис програмске активности: Одржавање чистоће је комунална делатност у оквиру које су планирана
средства како би се обезбедила максимална могућа покривеност корисника на територији општине Сопот
услугама одржавања чистоће јавних површина. Такође у оквиру Програма планирана су средства за
реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП Сопот.
Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду одржавање чистоће је обављано у
складу са наведеним Програмом.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавањa чистоће јавних површина
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Број постављених посуда за
одлагање отпада на јавним
површинама
Коментар :
У односу на претходне
године Програмом су
повећане површине на којима
се одржава чистоћа
Извор верификације:
Програм одржавања чистоће
на јавним површинама,
Дневник грађевинских радова
и грађевинске књиге
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одступања у
односу на програм

Јединица мере

број

Базна
година

2018.

Базна
вредност

1013

Циљна
вредност у
2019.

1097

Остварена
вредност у
2019. години

1097

Програмска активност: 1102 – 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одговорно лице: Стојановић Слађана, шеф службе у Служби за јавне набавке
Опис програмске активности: Програмска активност уређивање, одржавање и коришћење пијаца је
програмска активност која обезбећује адекватан квалитет пружених услуга уређивања , одржавања и
коришћења пијаца кроз повећање броја опремљених пијачних места и пружање што боље услуге грађанима.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду није било одступања од планираног
програма.
Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца
Показетељ учинка

Јединица мере

Базна
година

313

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

Остварена
вредност у
2019. години

Градска општина Сопот
Назив индикатора:
Број опремљених пијачних
места у односу на укупан број
пијачних места
Коментар :
У односу на претходне
године програмом је повећан
је број опремљених места
Извор верификације:
Податак о опремљености
пијачних места
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одступања у
односу на програм

Инфоматор о раду

проценат

2018.

82

19.07.2021. године

84

84

Програмска активност: 1102 – 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге
Одговорно лице: Стојановић Слађана, шеф службе у Служби за јавне набавке
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности планирана су средства како би се постигла
оптимална покривеност територије општине Сопот одржавањем гробаља и погребним услугама.
Образложење спровођења програмске активности: Циљана вредност индикатора у 2019. години је
повећати проценат покривености територије општине где је обезбеђена услуга одржавања гробаља и
погребних услуга.
Циљ 1: Оптимална покривеност територије јлс одржавањем гробаља и погребним услуга
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Степен покривености
територије одржавањем
гробаља и погребним
услугама
Коментар :
У односу на претходне
године Програмом је повећан
проценат покривености
Извор верификације:
Податак о покривености
услугама одржавања
гробаља и погребним
услугама
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одступања у
односу на планиране
вредности индикатора

Јединица мере

проценат

Базна
година

2018.

Базна
вредност

60

Циљна
вредност у
2019.

63

Остварена
вредност у
2019. години

63

Програмска активност: 1102 – 0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије
Одговорно лице: Шошкић Радомир, шеф одсека у Одсеку за комуналну инспекцију- Одељења за
инспекцијске послове
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности планирана су средства за развој и
одржавање дистрибуције топлотне енергије. Повећава се покривеност територије где постоји могућност
коришћења дистрибутивног система
Образложење спровођења програмске активности: Циљана вредност индикатора у 2019. години је
повећање процента територије општине покривеношћу гасификационом мрежом. У току извештајног периода
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извођени су радови на госоводној мрежи. У току 2019. године је повећан број корисника гасоводне мреже за
50. Радови су извођени по планираној динамици, а у складу са оквирним споразумом број 404-2-6/2019 од
02.07.2019. године са СР „М-КОП“ , вредност уговора је максималн до износа 5.000.000,00 динара без ПДВа.
Оквирни спорезум за набавку полиетиленских гасних цеви скопљен је са Хидрокомерц доо, Лучани број 4042-9/2019 од 03.09.2019. године, у износу 5.000.000,00 динара без ПДВа.
Циљ 1: Обезбеђивање оптималне покривености корисника и територије услугама
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Степен покривености
корисника услугама грејања
Коментар :
Гасификација се врши сходно
захтевима, и редовно се
отклањају проблеми
Извор верификације:
Број домаћинстава корисника
дистрибутивног система у
односу на укупан број
домаћинстава
Образложење одступања
од циљне вредности:
Остварено одступање од
циљне вредности индикатора
је у оквирима планираног

Јединица мере

проценат

Базна
година

2018.

Базна
вредност

72

Циљна
вредност у
2019.

74

Остварена
вредност у
2019. години

74

Програмска активност: 1102 – 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице: Стојановић Слађана, шеф службе у Служби за јавне набавке
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности планирана су средства како би се
обезбедила максимална могућа покривеност корисника на територији општине Сопот услугама
водоснабдевања и остварила што већа наплата услуге. Такође у оквиру Програма планирана су средства за
реализацију Посебног програма коришћења буџетске помоћи – субвенција ЈКП Сопот. Склопљен је уговор
са Г.З.П.Р. Боба Коп број 404-2-2/2019 од 06.08.2019. године, предмет уговора је ископ рова и полагање цеви.
Укупна вредност уговора без ПДВа је 4.995.590,00 динара .
Образложење спровођења програмске активности: Циљана вредност индикатора у 2019. години је
повећање степена покривености територије водоснабдевањем као и ефикасно и рационално спровођење
Програма на територији општине Сопот. Извођени су радови на реконструкцији и одржавању водоводне
мреже.
Циљ 1: Максимална покривеност територије и рационално спровођење водоснабдевања
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Покривеност територије
општине услугама Програма
Коментар :
У односу на претходну годину
Програмом је повећан
проценат покривености
Извор верификације:
Посебан Програм ЈКП Сопот
и број нових прикључака на
водоводну мрежу
Образложење одступања

Јединица мере

проценат

Базна
година

2018.

315

Базна
вредност

74

Циљна
вредност у
2019.

76

Остварена
вредност у
2019. години

76
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од циљне вредности:
Остварено одступање од
циљне вредности индикатора
је у оквирима планираног

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Шифра
програмске
активности/
пројекта
0101
0101-1001
0101-1002

Назив програма/програмске
активности/пројекта
Програм 5. Развој пољопривреде
ПРОЈЕКАТ Семинар стрелцима у
систему противградне заштите
ПРОЈЕКАТ Посете
пољопривредника сајмовима и
огранизација Сајма здраве хране
УКУПНО

Усвојен буџет
за 2019

Текући буџет

Извршење у
периоду
01.0131.12.2019

%

336.000,00

336.000,00

336.000,00

100

500.000,00
836.000,00

500.000,00
836.000,00

490.380,00
826.380,00

98,1
54,6

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 0101 – Развој пољопривреде
Одговорно лице: Јанковић Драган, члан Већа
Опис програма: У оквиру Програма радило се на подстицању спровођења пољопривредне производње на
територији општине Сопот. Подстиче се раст производње и стабилност дохотка произвођача као и
унапређење конкурентности произвођача територије општине Сопот.
Образложење спровођења програма: У извештајном периоду све програмске активности у оквиру
Програма 5. су спровођене у складу са планом појединачне програмске активности кроз организацију
семинара стрелцима и одлазак пољопривредника на сајам у Нови Сад
Пројекат: 0101-1001 – Семинар стрелцима у систему противградне заштите
Одговорно лице: Вилотијевић Емина, шеф одсека у Одсеку за привреду, пољопривреду и заштиту
животне средине- Одељења за привреду
Опис пројекта: Сарадња са Хидрометеоролошким заводом Србије и Радарским центром Букуља у циљу
обезбеђења што ефикасније противградне заштите. Обилазак противградних станица у циљу праћења стања
и пописа оштећења и недостатака које треба отклонити.Сарадња са стрелцима и предлагање истих за
годишњи семинар.
Образложење спровођења пројекта: Противградна заштита је један од важнијих фактора пољопривредне
производње. Само правовременом заштитом се може предупредити штетно дејство града као временске
непогоде на пољопривредне усеве. Из тог разлога је веома важно давати новчане награде стрелцима у циљу
стимулације и награде за уложен труд у заштити од града.
Циљ 1: Покривеност општине противградном заштито
Показетељ учинка

Јединица мере

Базна
година

316

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

Остварена
вредност у
2019. години

Градска општина Сопот
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Назив индикатора:
Покривеност општине
противградном заштитом
Коментар :
На подручју ГО Сопот
ангажовано је 14 стрелаца.
Извор верификације:Број
склопљених уговора -подаци
РХМЗ
Образложење одступања
од циљне вредности:
Добром сарадњом са
Хидрометеоролошким
заводом Србије и Радарским
центром Букуља повећана је
покривенст општине Сопот
противградном заштитом

проценат

2018.

82

19.07.2021. године

85

85

Пројекат: 0101-1002 – Посете пољопривредника сајмовима и организација Сајма здраве хране
Одговорно лице: Вилотијевић Емина, шеф одсека у Одсеку за привреду, пољопривреду и заштиту
животне средине- Одељења за привреду

Опис пројекта: Обавештавање и позивање заинтересованих пољопривредних произвођача о датуму организације
посете Сајму пољопривреде у Новом Саду, формирање спискова на основу пријаве пољопривредника, ангажовање
аутопревозника, брига и старање о пољопривредницима око куповине улазница за сајам, као и старање да се сви
пољопривредници окупе на одређеном месту у договорено време за повратак.

Образложење спровођења пројекта: У току извештајног периода током 2019. године организована је
групна једнодневна посета Сајму пољопривреде у Новом Саду за пољопривредне произвођаче са подручја
ГО Сопот. Циљ посете је упознавање са новинама у пољопривреди почев од новина у области механизације,
заштите биља, расног састава стоке, нових хибрида и сорти.
Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње
Показетељ учинка

Јединица мере

Назив индикатора:
Проценат средстава која се
издвајају за програме развоја
пољопривреде
Коментар :
Издвојена средства су
утроштена за планиране
Пројекте.
Извор верификације:
Утрошена средства за
Пројекат
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одсупања у односу
на планиране вредности

проценат

Базна
година

2018.

Базна
вредност

0,20

Циљна
вредност у
2019.

Остварена
вредност у
2019. години

0,20

0,20

Текући буџет

Извршење у
периоду 01.0131.12.2019.

Програм 6. Заштита животне средине
Шифра
програмске
активности/
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта
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Усвојен буџет
за 2019

%

Градска општина Сопот
0401
0401-0001
0401-0004

Инфоматор о раду
Програм 6. Заштита животне
средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање заштитом животном
средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање отпадним водама и
отпадом
УКУПНО

19.07.2021. године

600.000,00

200.000,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

231.325,00

38,6

1.200.000,00

800.000,00

231.325,00

38,6

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 0401 – Заштита животне средине
Одговорно лице: Јанковић Драган, члан Већа
Опис програма: Програм Заштита животне средине обезбеђује услове за одрживи развој локалне заједнице
одговориним односом према животној средини.
Образложење спровођења програма: У извештајном периоду све програмске активности у оквиру
Програма 6. су спровођене у складу са планом појединачне програмске активности, кроз ефикасно и одрживо
управљање отпадним водама и отпадом.
Програмска активност: 0401 – 0001 Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице: Спасојевић Марина, шеф одсека у Одсеку за рачуноводство и трезор- Одељења за
финансије
Опис програмске активности: Програмска активност Управљање заштитом животне средине је пре свега
усмерен ка унапређењу квалитета животне средине
Образложење спровођења програмске активности: Програмска активност Управљање заштитом животне
средине је спровођена у складу са планом.
Циљ 1: Спровођење редовних мерења на територији општине
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Број спроведених редовних
мерења квалитета
елемената животне средине
Коментар :
Средства се издвајају у
складу са планираним
Извор верификације:
Део буџета издвојен за
заштиту животне средине
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било потребе за
издвајање средстава

Јединица мере

број

Базна
година

2018.

Базна
вредност

52

Циљна
вредност у
2019.

52

Остварена
вредност у
2019. години

52

Програмска активност: 0401 – 0004 Управљање отпадним водама
Одговорно лице: Спасојевић Марина, шеф одсека у Одсеку за рачуноводство и трезор- Одељења за
финансије
Опис програмске активности: Програмска активност Управљање отпадним водама је повећање квалитета
пружања услуга одвођења отпадних вода и побољшања квалитета живота становника општине Сопот
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Образложење спровођења програмске активности: Програмска активност Управљање отпадним водама
је спровођена у складу са планом.
Циљ 1: Адекватан квалитет пружања услуга одвођења отпадних вода
Показетељ учинка

Јединица мере

Назив индикатора:
Број интервенција на
канализацијоној мрежи
Коментар :
Средства се издвајају у
складу са планираним
Извор верификације:
Део буџета издвојен за
заштиту животне средине
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одступања од
планираних

Базна
година

број

2018.

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

155

150

Остварена
вредност у
2019. години

150

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра
програмске
активности
/ пројекта
0701
0701-0002

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2019

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
УКУПНО

156.223.651,29
156.223.651,29

Текући буџет

187.141.472,00
187.141.472,00

Извршење у
периоду 01.0131.12.2019.

183.392.713,00
183.392.713,00

%

98,0
98,0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Одговорно лице: Миливоје Вилотијевић, члан Већа
Опис прогама: Уређење и одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Сопот је
комунална делатност која је усмерена на развој инфраструктуре како би се побољшао социо економски
развој становништа. Циљ је одржавање квалтитета улица и општинских путева и повећавање километара
санираних и реконструисаних путева.
Образложење програма: Радови се изводе по Програму уређења и одржавања некатегорисаних путева на
територији Градске општине Сопот у току 2019. године. Радови који су извођени у извештајном периоду су:
земљани радови на путевима, насипање путева каменом, разастирање и ваљање насутог камена, копање
канала, уградња пропуста и асфалтирање. Такође, извођени су радови и на чишћењу снега у зимском
периоду. Радови су извођени по Оквирном споразуму број 404-1-4/2019 од 23.09.2019. године са Бања
Комерц Бекамент доо, Аранђеловац, вредност уговора је максимално до 60.000.000,00 динара без ПДВа. Као
и по Оквирном споразуму број 404-1-3/2019 од 29.05.2019. године, са Шумадијапут доо Београд, вредност
уговора је максимално до 100.000.000,00 динара без ПДВа.
Програмска активност: 0701 – 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице: Пешовић Ранко, послови вођења и контроле градилишта
Опис програмске активности:Уређење и одржавање некатегорисаних путева на територији Градске
општине Сопот је комунална делатност која је усмерена на развој инфраструктуре како би се побољшао
социо економски развој становништа. Циљ је одржавање квалтитета улица и општинских путева и
повећавање километара санираних и реконструисаних путева..
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Образложење спровођења програмске активности:
Радови се изводе по Програму уређења и одржавања некатегорисаних путева на територији Градске
општине Сопот у току 2019. године. Радови који су извођени у извештајном периоду су: земљани радови на
путевима, насипање путева каменом, разастирање и ваљање насутог камена, копање канала, уградња
пропуста и асфалтирање. Такође, извођени су радови и на чишћењу снега у зимском периоду. Радови су
извођени по Оквирном споразуму број 404-1-4/2019 од 23.09.2019. године са Бања Комерц Бекамент доо,
Аранђеловац, вредност уговора је максимално до 60.000.000,00 динара. Као и по Оквирном споразуму број
404-1-3/2019 од 29.05.2019. године, са Шумадијапут доо Београд, вредност уговора је максимално до
100.000.000,00 динара.
Циљ 1: Одржавање квалитета и улица и општинских путева кроз редовно и периодично одржавање
улица и општинских путева
Показетељ учинка

Јединица мере

Назив индикатора:
Број километара санирених и
реконструисаних путева
Коментар :
Изведени радови су у складу
са динамиком реализације
активности предвиђеном за
текућу годину.
Извор верификације:
Грађевински дневници,
привремене ситуације
извођача
Образложење одступања
од циљне вредности:
Остварене вредности
показатеља учинка су у
границама планираног.

Базна
година

километар

2018.

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

100

60

Усвојен буџет
за 2019

Текући буџет

Остварена
вредност у
2019. години

60

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра
програмске
активности
/ пројекта
2001
2001-0001

Назив програма/програмске
активности/пројекта
Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
предшколских установа
УКУПНО

5.000.000,00
5.000.000,00

100.000,00
100.000,00

Извршење у
периоду
01.0131.12.2019

%

16.920,00
16.920,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 2001 – Предшколско васпитање и образовање
Одговорно лице: Маричић Живка,члан Већа
Опис програма: У складу са надлежностима дефинисаним статутом Градска општине Сопот прати стање и
стара се о одржавању дечијих вртића (осим капиталног одржавања ).
Образложење програма: Програм се спроводи тако да се обезбеди правичан обухват деце предшколским
образовањем, као и да се обезбеде прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом.

Програмска активност : 2001-0001 – Функционисање предшколских установа
320

16,9
16,9
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Одговорно лице: Ђукић Марија, шеф одсека у Одсеку за локални економски развој и саобраћајОдељења за привреду

Опис програмске активности : У складу са надлежностима дефинисаним статутом Градска општине Сопот прати
стање и стара се о одржавању дечијих вртића (осим капиталног одржавања).

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду Предшколској установи ''Наша
радост'' су пренета средства за текуће поправке и одржавање објеката, како би се обезбедило несметано и
континуирано функционисање вртића.
Циљ 1: Обезбеђивање прописаних техничких услова за васпитно образовни рад са децом
Показетељ учинка

Јединица мере

Назив индикатора:
Број објеката предшколских
установа
Коментар:
Средства се преносе на
основу захтева који садржи
копију комплетне
докуметације
Извор верификације:
Усвојен извештај о
образовању на територији ГО
Сопот
Образложење одступања
од циљне вредности:
Нема одступања од
планираних вредности
Назив индикатора:
Просечан број деце у групи
Коментар:
Средства се преносе на
основу захтева који садржи
копију комплетне
докуметације
Извор верификације:
Усвојен извештај о
образовању на територији ГО
Сопот
Образложење одступања
од циљне вредности:
Нема одступања од
планираних вредности

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

Остварена
вредност у
2019. години

број

2018.

4

4

4

број

2018 .

20

20

20

Усвојен буџет
за 2019

Текући буџет

Програм 9. Основно образовање и васпитање
Шифра
програмске
активности
/ пројекта
2002
2002-1001
2002-1002
2002-1003

Назив програма/програмске
активности/пројекта
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
ПРОJEKAT Исхрана и смештај ученика
ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање
школа
ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
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Извршење у
периоду
01.0131.12.2019

%

100.000,00

100.000,00

29.618,00

14,80

25.000.000,00
500.000,00

10.000.000,00
500.000,00

9.349.162,00
0,00

93,50
0,00

Градска општина Сопот
2002-1006
2002-1007

Инфоматор о раду

ПРОЈЕКАТ Награде за добитнике Вукове
дипломе
ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица Петница и
остали програми
УКУПНО

19.07.2021. године

400.000,00

400.000,00

109.237,00

27,30

200.000,00
26.200.000,00

200.000,00
11.200.000,00

104.383,00
9.592.400,00

52,20
85,60

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм:2002 – Основно образовање и васпитање
Одговорно лице: Живка Маричић, члан Већа
Опис програма: Програм 9. се спроводи тако да се обезбеди доступност основног образовања свој деци на
територији општине у складу са прописаним стандардима.
Образложење програма: Спроводи се кроз унапређење доступности основног образовања деци из свих
група.
Пројекат: 2002-1001 – Исхрана и смештај ученика
Одговорно лице: Ђукић Марија, шеф одсека у Одсеку за локални економски развој и саобраћајОдељења за привреду
Опис пројекта: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Образложење спровођења пројекта: У току 2019. године се тежило потпуном обухвату деце основним
образовањем
Циљ 1:

Извршење планиране динамике реализације

Показетељ учинка

Назив индикатора:
Динамички план
Коментар:
Динамички план
Извор верификације:
Уложена средства
Образложење одступања
од циљне вредности:
Одступање од циљне
вредности вредности је због
не постојања правног основа
за склапање уговора

Јединица мере

проценат

Базна
година

2018.

Базна
вредност

100

Циљна
вредност у
2019.
100

Остварена
вредност у
2019. години
100

Пројекат: 2002-1002 – Текуће поправке и одржавање школа
Одговорно лице: Ђукић Марија, шеф одсека у Одсеку за локални економски развој и саобраћајОдељења за привреду
Опис пројекта: Програмом су планирани радови на текућем одржавању и поправкама на школским објектима
матичних школа и подручним одељењима на територији ГО Сопот. Радове су планирале школе

Образложење спровођења пројекта: Пројектом су извршена планирана улагања у текуће одржавање и
поправке школа на териоторији ГО Сопот, и то ОШ „Цана Марјановић“ 1.624.723,13 динара,ОШ „Јанко Катић“
2.923.914,48 динара, ОШ „ Јелица Миловановић“ 4.209.168,13 динара и ОШ „Милорад Мића Марковић“
1.991.356,29 динара.
Циљ 1: Извршење планиране динамике реализације

322

Градска општина Сопот
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Динамички план
Коментар:
Испуњавање обавеза у
складу са статутом
Извор верификације:
Динамички план
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било оступања од
циљне вредности

Инфоматор о раду
Јединица мере

Базна
година

проценат

2018.

Базна
вредност

100

19.07.2021. године
Циљна
вредност у
2019.
100

Остварена
вредност у
2019. години
100

Пројекат: 2002-1003 – Превоз ученика
Одговорно лице: Ђукић Марија, шеф одсека у Одсеку за локални економски развој и саобраћајОдељења за привреду
Опис пројекта: Градска општина Сопот у складу са указаним потребама извршава планирану програмску
активност превоза ученика
Образложење спровођења пројекта:
Пројектом су извршена планирана улагања
Циљ 1:
Извршење планиране динамике реализације
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Динамички план
Коментар:
Испуњавање обавеза у
складу са статутом
Извор верификације:
Динамички план
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било оступања од
циљне вредности

Јединица мере

Базна
година

проценат

2018

Базна
вредност

100

Циљна
вредност у
2019.
100

Остварена
вредност у
2019. години
100,00

Пројекат: 2002-1006 – Награде за добитнике Вукове дипломе
Одговорно лице: Ђукић Марија, шеф одсека у Одсеку за локални економски развој и саобраћајОдељења за привреду
Опис пројекта: Пројектом је предвиђена набавка књига за одличне ученике ( као награда за остварен успех у
школовању). Школе подносе писмени захтев за пренос средстава у коме наводе и број ученика за које се набављају
књиге. Програм се реализује сваке године у периоду мај – јун.
Образложење спровођења пројекта: Пројектом су извршена планирана улагања, и у потпуности извршен планирани
пројекат

Циљ 1:

Извршење планиране динамике реализације

Показетељ учинка

Назив индикатора:
Динамички план
Коментар:
Испуњавање обавеза у

Јединица мере

Базна
година

проценат

2018
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Базна
вредност

100

Циљна
вредност у
2019.
100

Остварена
вредност у
2019. години
100

Градска општина Сопот

Инфоматор о раду
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складу са статутом
Извор верификације:
Динамички план
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било оступања од
циљне вредности

Пројекат: 2002-1007 – Истраживачка станица Петница и остали програми
Одговорно лице: Ђукић Марија, шеф одсека у Одсеку за локални економски развој и саобраћајОдељења за привреду
Опис пројекта: Пројектом је предвиђено финансирање одлазака ученика у Истраживачку станицу Петница и
остале семинаре којим се повећава степен образовања ученика на територији општине Сопот
Образложење спровођења пројекта: У току 2019. године у потпуности је реализован план Проjeкта
Циљ 1: Извршење планиране динамике реализације
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Динамички план
Коментар:
Испуњавање обавеза у
складу са статутом
Извор верификације:
Динамички план
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било оступања од
циљне вредности

Јединица мере

Базна
година

проценат

2018

Базна
вредност

100

Циљна
вредност у
2019.
100

Остварена
вредност у
2019. години
100

Програм 11. Социјална и дечија заштита
Шифра
програмске
активности/
пројекта
0901

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2019

Програм 11. Социјална и дечија заштита
0901-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи
УКУПНО

250.000,00
250.000,00

Текући буџет

899.000,00
899.000,00

Извршење у
периоду 01.0131.12.2019.

887.963,00
887.963,00

%

98,8
98,8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 0901 – Социјална и дечија заштита
Одговорно лице: Вилотијевић Миливоје, члан Већа
Опис програма: Програмском активношћу је предвиђено да се ради на јачању локалних ресурса за увођење
стратегије развоја система социјалне заштите.
Образложење спровођења програма: Током 2019. године постигнута је циљна вредност у оквиру
Програмске активности
Програмска активност: 0901 – 0001 Социјалне помоћи
Одговорно лице: Петровић Маја, руководилац групе у Групи послова за заштиту и унапређење
људских права – Одељења за друштвене делатности
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Опис програмске активности: Програмом је предвиђено да се ради на јачању локалних ресурса за
имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите.
Образложење спровођења програмске активности:
Током 2019. године постигнута је циљна вредност у оквиру Програмске активности
Циљ 1: Јачању локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите
Показетељ учинка

Јединица мере

Назив индикатора:
Износ буџетских средстава
издвојених за социјалну и
дечију заштиту
Коментар :
Испуњавање обавеза у
складу са Програмом
Извор верификације:
Износ средстава издвојених
за социјалну и дечију заштиту
Образложење одступања
од циљне вредности:
Остварено одступање од
циљне вредности индикатора
је у оквирима планираног

проценат

Базна
година

2018

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

0,10

0,10

Усвојен буџет
за 2019

Текући буџет

Остварена
вредност у
2019. години

0,10

Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра
програмске
активности/
пројекта
1201

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Програм 13. Развој културе и информисања
1201-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе
УКУПНО

20.181.635,00
20.181.635,00

18.350.681,00
18.350.681,00

Извршење у
периоду 01.0131.12.2019

15.807.451,00
15.807.451,00

%

86,1
86,1

Програм: 1201 – Развој културе и информисања
Одговорно лице: Маричић Живка, члан Већа
Опис програма: У току 2019. године, програм је спровођен кроз подстицање развоја културе и јачање
капацитета инфраструктуре установа културе. Тежило се остваривању права грађана на информисање о
културно историјским карактеристикама.
Образложење спровођења програма: Обезбеђивано је очување и унапређење културно историјског
наслеђа и подстицање продукције и стваралаштва у општини Сопот.
Програмска активност: 1201 – 0001 Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице: Сузана Анастасов Марковић, директор Центра за културу Сопот

Опис програмске активности: Центар за културу Сопот се бави унапређењем развоја културе и подизањем
уметничког нивоа извођења до највеће могуће границе на територији општине Сопот. Циљ је подстицање развоја
културе кроз реализацију културних дешавања у које спадају: музика, позориште, књижевност, ликовна уметност,
дечији програми, затим побољшање посећености и интересовања грађана Сопота за манифестације на локалном
нивоу и остваривање нових успешних сарадњи у области културе.

Образложење спровођења програмске активности:
У току 2019. године Центар за културу Сопот је реализовао већи број манифестација из области културе и
уметности. Посебан акценат, стављен је на књижевне вечери, биоскопске пројекције и програме за децу и
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организацију женског хора општине Сопот. Током претходних месеци, представљен је веома квалитетан
културни садржај за све старосне доби.
Захваљујући доброј организацији, добрим идејама, ангажовању стручњака и учесника програма,
обезбеђивању простора, техничке подршке, промоције програма свака манифестација је протекла успешно, а
то потврђује и велики број посетилаца на свакој од тих манифестација.
Циљ 1 :Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе
Показетељ учинка

Јединица мере

Назив индикатора:
Проценат учешћа издвајања
за културне програме у
буџету установа културе
Коментар :
Манифестације од
општинског значаја које имају
највећи удео у структури
укупних издвајања за културу
се одржавају у другој
половини године.
Извор верификације:
Програм рада Центра за
културу
Образложење одступања
од циљне вредности:
Остварено одступање од
циљне вредности индикатора
је у оквиру планираног

проценат

Базна
година

2018.

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

Остварена
вредност у
2019. години

4,00

4,00

4,00

Усвојен буџет
за 2019

Текући буџет

Извршење у
периоду 01.0131.12.2019

Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра
програмске
активности/
пројекта
1301

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима
1301-0002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
1301-0004 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних спортских установа
УКУПНО

%

5.200.000,00

7.000.000,00

6.055.454,00

86,50

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

4.600.000,00
9.900.000,00

6.500.000,00
13.600.000,00

5.858,790,00
11.914.244,00

90,10
87,60

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 1301 – Развој спорта и омладине
Одговорно лице: Миливоје Вилотијевић, члан Већа
Опис програма: У току 2019. године, Програм 14. се спроводио кроз планско подстицање и креирање услова
за бављење спортом за све грађане општине Сопот
Образложење спровођења програма: Свим узрастима је обезбеђен приступ спорту кроз подршку
програмима и пројектима везаним за спорт.
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Програмска активност : 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Одговорно лице: Пешовић Ранко, послови вођења и контроле градилишта

Опис програмске активности: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу доносе се одлуке о
одобравању средстава за програме спортских организација и одређује се износ новчаних средстава за реализацију
програма у складу са Законом о спорту.

Образложење спровођења програмске активности: Активности које су спровођене током 2019. године су
у складу са планираним и вршено је планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све
грађане општине Сопот. Вршено је улагање како би се обезбедили услови за унапређење капацитета
спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спорта
Циљ 1: Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских установа
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Проценат буџета намењен
финансирању спортских
установа
Коментар:
Одлуком о буџету опредељена
су средства за финансирање
програма спортских
организација. Избор програма
врши се на основу јавног позива
и конкурса који се расписују у
складу са Законом о спорту
Извор верификације:
Проценат буџета издвојен за
програмску активности
Образложење одступања од
циљне вредности:
Одступања су у складу са
планираним износима

Јединица
мере

број

Базна
година

2018

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

15

15

Остварена
вредност у
2019. години

15

Циљ 2: Обезбеђивање родне равноправности за рад установа из области културе
Показетељ учинка

Јединица
мере

Базна
година
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Базна
вредност

Циљна
вредност у
2019.

Остварена
вредност у
2019. години

Градска општина Сопот
Назив индикатора:
Проценат буџета намењен
финансирању спортских
установа
Коментар:
Одлуком о буџету опредељена
су средства за финансирање
програма спортских
организација. Избор програма
врши се на основу јавног позива
и конкурса који се расписују у
складу са Законом о спорту
Извор верификације:
Проценат буџета издвојен за
програмску активности
Образложење одступања од
циљне вредности:
Одступања су у складу са
планираним износима

Инфоматор о раду

проценат

2018

38

19.07.2021. године

40

40

Програмска активност : 1301-0002-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Одговорно лице: Тодоровић Иван, послови управљања токовима материјала у Одсеку за
рачуноводство и трезор- Одељења за финансије

Опис програмске активности: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу доносе се одлуке о
одобравању средстава за програме спортских организација и одређује се износ новчаних средстава за реализацију
програма у складу са Законом о спорту.

Циљ 1: Добра сарадња са школским установама у циљу организовања и бављења спортом
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Проценат буџета намењен
финансирању спортских
установа
Коментар:
Одлуком о буџету опредељена
су средства за финансирање
програма спортских
организација. Избор програма
врши се на основу јавног позива
и конкурса који се расписују у
складу са Законом о спорту
Извор верификације:
Проценат буџета издвојен за
програмску активности
Образложење одступања од
циљне вредности:
Одступања су у складу са
планираним износима

Јединица
мере

проценат

Базна
година

2018.

Базна
вредност

0,05

Циљна
вредност у
2019.

Остварена
вредност у
2019. години

0,1

0,00

Програмска активност : 1301-0004-Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице: Тодоровић Иван, Послови управљање токовима материјала у Одсеку за
рачуноводство и трезор-Одељења за финансије
Опис програмске активности: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу доносе се одлуке о
одобравању средстава за програме спортских организација и одређује се износ новчаних средстава за реализацију
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програма у складу са Законом о спорту.

Образложење спровођења програмске активности: Активности које су спровођене током 2019. године су
у складу са планираним и вршено је планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све
грађане општине Сопот. Вршено је улагање како би се обезбедили услови за унапређење капацитета
спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спортаЦиљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта
Показетељ учинка

Назив индикатора:
Број програма које реализује
установе из области спорта
Коментар:
Одлуком о буџету опредељена
су средства за финансирање
програма спортских
организација. Избор програма
врши се на основу јавног позива
и конкурса који се расписују у
складу са Законом о спорту
Извор верификације:
Број програма које реализују
установе из области спорта
Образложење одступања од
циљне вредности:
Одступања су у складу са
планираним износима

Јединица
мере

Базна
година

преоценат

2018.

Базна
вредност

1

Циљна
вредност у
2019.

1

Остварена
вредност у
2019. години

1

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра
програмске
активности/
пројекта

602
0602-0001
0602-0002
0602-0004
0602-0009
0602-0010
0602-1001
0602-1002
0602-1007
0602-1008

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2019

Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне заједница
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско
правобранилаштво
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска
резерва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска
резерва
ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних
организација
ПРОЈЕКАТ Заједно до здравља са младим
лекарима Сопота
ПРОЈЕКАТ Побољшање безбедности саобраћаја
на тероторији ГО Сопот
ПРОЈЕКАТ Финансирање верских заједница
УКУПНО
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Текући буџет

Извршење у
периоду
01.0131.12.2019

%

231.630.409,00

249.428.784,00

233.297.477,00

93,60

33.160.500,00

61.820.671,00

58.372.276,00

93,50

3.507.185,00

2.923.430,00

2.741.217,00

93,80

23.400.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

2.700.000,00

2.636.453,00

97,60

4.000.000,00

5.000.000,00

4.415.325,00

88,30

3.000.000,00
4.000.000,00
306.198.084,00

3.000.000,00
1.500.000,00
326.372.884,00

3.000.000,00
897.523,00
305.360.272,00

100,00
59,80
93,60
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе
Опис програма: Програм 15. обезбеђује у потпутности одрживо и финансијско функционисање општине у
складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, као и стабилност и интегритет локалног буџета.
Образложење спровођења програма: Програм је спровођен у потпуности у складу са планом
Одговорно лице: Живорад Милосављевић, председник општине
Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице: Стојановић Кандић Снежана Начелник Управе градске општине Сопот
Опис програмске активности: Обезбеђивање функционисања Управе ГО Сопот у складу са позитивним
прописима, као и обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Управи градске
општине Сопот.
Образложење спровођења програмске активности: У току 2019. године безбеђено је континуирано
функционисање органа ГО Сопот , и проценат реализованих услуга је у складу са планом. Обављају се
послови у области радних односа запослених, вођења јединственог бирачког списка и посебног бирачког
списка за националне мањине, издавања уверења за ученике и студенте о просечном приходу домаћинства ,
одобрава вршење есхумација, поступање по захтевима за добијање информација од јавног значаја, пописа
становништва, организација рада писарнице. У периоду 2019. Године примљено је 1.547 предмета од којих је
2 предмета управног поступка а 1.545 предмета вануправног поступка.
Циљ 1:

Обезбеђивање континуираног функционисања управе

Показетељ учинка

Назив индикатора:
Проценат реализованих
услуга у складу са захтевима
корисника
Коментар:
Обезбеђено је континуирано
функционисање свих
Одељења у оквиру Управе
ГО Сопот.
Извор верификације:
Извештај о раду Управе ГО
Сопот
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одступања од
планираних вредности

Јединица мере

проценат

Базна
година

2018

Базна
вредност

100

Циљна
вредност у
2019.

100

Остварена
вредност у
2019. години

100

Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница.
Одговорно лице: Војиновић Невена, начелник одељења у Одељењу за урбанистичко- грађевинске и
комунално- стамбене послове
Опис програмске активности:
Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема које имају
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становници са територије месне заједнице.
Образложење спровођења програмске активности:
Програмска активност обухвата финансијске планове 16 месних заједница на територији Градске општине
Сопот. Од послова у месним канцеларијама обављано је следеће, попуњавање образаца за субвенције и
други послови неопходни за остваривање права грађана, Послови везани за издавање капела и одређивање
гробних места као и сви послови везани за рад Месних канцеларија.
Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница
Обезбеђени су технички и сви други потребни предуслови да грађани своје пријаве и иницијативе могу
изнети техничким секретарима у свим месним заједницама на територији општине.
Циљ 1:
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва
деловањем месних заједница
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Проценат буџета општине
који се користи за трошкове и
планове рада програма
месних заједница
Коментар: Програм је
спровођен у складу са
планом
Извор верификације:
Финансијски планови месних
заједница
Образложење одступања
од циљне вредности:
Обзиром да је оквир повећан
за наменски добијена
средства за одржавање
некатегорисаних путева, па је
услед интензивирања радова
део тих средстава усмерен
за потребе месних заједница

Јединица мере

Проценат

Базна
година

Базна
вредност

2018

10

Циљна
вредност у
2019.

Остварена
вредност у 2019.
години

10
10

Програмска активност: 0602-0004 – Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице: Станковић Светлана, Правобранилац Градске општине Сопот
Опис програмске активности:
Општинско правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса
Градске општине Сопот. У судском и управном поступку заступа Градску општину Сопот и њене органе и
организације, ради остваривања њихових права и интереса. Правобранилаштво Градске општине Сопот на
основу посебних пуномоћја може заступати и друга правна лица која се финансирају из буџета Републике
Србије.
Образложење спровођења програмске активности:
Правобранилаштво може заступати и друга правна лица као пуномоћник у погледу њихових права и
интереса тих правних лица, када њихови интереси нису у супротности са функцијом коју врше.
Правобранилаштво делује и превентивно у циљу мирног решења спорног односа пре покретања парнице, а
сагласно одредби члана 193.Закона о парничном поступку. У току 2019. године у Општинском
правобранилаштву општине Сопот било је 96 предмета и од тога у судском поступку 44 предмета а у
управном поступку 52 предмета
Програмска активност: 0602-0009 – Текућа буџетска резерва
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Одговорно лице: Живорад Милосављевић, председник општине
Опис програмске активности: Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69.
Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 испр. 108/2013,142/2014,68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и
Одлуком о буџету општине Сопот за 2019. годину (''Сл.лист града Београда'', бр. 111/2017).
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације,
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Образложење спровођења програмске активности: Решења о употреби средстава текуће резерве
доноси Председник општине. Овим Решењима утврђују се нове апропријације или увећавају постојеће, а
затим се расход извршава као и сваки други.

Раздео

Програмска
Програм активност/пројекат Пројекат Функција

3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот

1201
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602

3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
3- Управа ГО Сопот
УКУПНО:

0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602

1201-0001
0602-0002

Економска
класификација

0602-0001
0602-0002
0602-0002
0602-0002
0602-0002
0602-0002
0602-0002

860
160
130
130
160
160
160
160
160
160

512
423
465
426
512
512
512
512
425
425

0602-0002
0602-0002
0602-0002
0602-0002
0602-0002
0602-0002
0602-0002
0602-0001
0602-0002

160
160
160
160
160
160
160
130
160

425
425
425
425
425
425
425
512
511

0602-1002

Опис
Центар за културу
Сопот
МЗ Поповић
Дом здравља Сопот
Плаћање рачуна
МЗ Поповић
МЗ Поповић
МЗ Сопот
МЗ Сопот
МЗ Дрлупа
МЗ Бабе
МЗ Мали
Пожаревац
МЗ Раља
МЗ Дучина
МЗ Поповић
МЗ Губеревац
МЗ Дучина
МЗ Сопот
Плаћање рачуна
МЗ Губеревац

Износ
86.183,72
205.166,00
41,37
334.518,74
337.705,85
168.504,00
248.855,00
389.815,00
5.000,00
43.376,80
684.192,67
185.950,00
3.600,00
410.496,00
7.200,00
3.600,00
143.850,00
700.000,00
152.998,18
4.111.053,33

Програмска активност: 0602-0010 – Стална буџетска резерва
Одговорно лице: Живорад Милосављевић, председник општине
Опис програмске активности: Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70.
Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 испр. i 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и
Одлуком о буџету општине градске општине Сопот за 2019. годину. Средства сталне буџетске резерве
користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што
су поплава, суша, земљотрес, пожар,клизишта, снежни наноси, град, еколошке катастрофе и друге
елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.
Образложење спровођења програмске активности: Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве такође доноси Председник општине.
Пројекат: 0602-1001 – Финансирање невладиних организација
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Одговорно лице: Живковић Јелена- секретар Скупштине
Опис пројекта: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу доносе се одлуке о одобравању средстава за
програме спортских организација и одређује се износ новчаних средстава за реализацију програма у складу са
Законом о финансирању невладиних организација

Образложење спровођења програмске активности: У првих шест месеци 2019. године издвајана су
средства како би се обезбедио подстицај за развој невладиног сектора кроз финансирање пројеката
невладиних организација.
Циљ 1:
Подстицај за развој невладиног сектора кроз финансирање пројеката невладиних
организација
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Проценат буџета општине који се
издваја за невладине организације
Коментар :
Средства су издвајана по конкурсу
Извор верификације:
Средства издвојена из буџета за
невладине организације
Образложење одступања од
циљне вредности:
Није било одступања од циљне
вредности

Јединица
мере

проценат

Базна
година

2018.

Базна
вредност

0,5

Циљна
вредност у
2019.

0,6

Остварена
вредност у
2019. години

0,6

Пројекат: 0602 – 1002 Заједно до здравља са младим лекарима Сопота
Одговорно лице: Тутњевић Татјана, шеф одсека у Одсеку за буџет- Одељења за финансије
Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана су средства за финансирање унапређења здравља грађана општине
Сопот. Пројекат је усвојен закључком број 500-1/2018-IV од 02.11.2018. године, и даље 500-2/2019-IV од 14.12.2019.
године, у циљу унапређења ефикасности примарне здравствене заштите..
Образложење спровођења пројекта: Пројекат је спровођен у складу са планом, чиме је у потпуности остварено
побољшање здравствене заштите становника општине Сопот.

Циљ 1: Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Број лекара на 1000 становника
Коментар :
Средства су издвајана по плану
Извор верификације:
Средства издвојена из буџета за
финансирање пројекта
Образложење одступања од
циљне вредности:
Није било оступања од циљне
вредности

Јединица
мере

број

Базна
година

2018.

Базна
вредност

0,6

Циљна
вредност у
2019.

0,6

Пројекат: 0602 – 1007 Побољшање безбедности саобраћаја на територији ГО Сопот
Одговорно лице: Пешовић Ранко, послови вођења и контроле градилишта

Остварена
вредност у
2019. години

0,6

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта планирана су средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на територији градске општине Сопот, у складу са одредбама Уговора заведеног код корисника под бројем IV-02-401141/2018 од 21. децембра 2018. године, а код дужника под бројем 344-87/2018-II, од 24.12.2018. године, о финансирању
Програма општинског тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима градске општине Сопот.
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Образложење спровођења пројекта: Износ од 3.000.000,00 динара је утрошен за набавку публикације и опреме у
предшколским и школским установама и за организовање такмичења познавања саобраћајних прописа деце основних
школа . Средства су утрошена за намене за која су одобрена и то износ од 1.600.000,00 динара је трансферисан ПУ
„Наша радост“ Сопот у износу од 1.600.000,00 динара,, ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча износ од
344.014,87 динара, ОШ „Јанко Катић“ Рогача износ од 359.910,00 динара, ОШ „Цана Марјановић“ Раља износ од
344.075,13 динара и ОШ „Јелица Миловановић“ Сопот износ од 352.000,00 динара.
Циљ: Унапређење квалитета знања из области саобраћајног васпитања
Показетељ учинка

Јединица
мере

Назив индикатора:
Број деце учесника едукације
Коментар :
Средства су издвајана по плану
Извор верификације:
Средства издвојена из буџета за
финансирање пројекта
Образложење одступања од
циљне вредности:
Није било оступања од циљне
вредности

број

Базна
година

2017.

Базна
вредност

2000

Циљна
вредност у
2018.

2000

Остварена
вредност у
2018. години

2000

Пројекат: 0602-1008 – Финансирање верских заједница
Одговорно лице: Цветковић Марија, начелник одељења за скупштинске послове
Опис пројекта: На основу конкурса који се спроводе на годишњем нивоу доносе се одлуке о одобравању
средстава за програме верских заједница и одређује се износ новчаних средстава за реализацију пројекта.
Образложење спровођења програмске активности: У првих шест месеци 2019. године издвајана су
средства како би се обезбедио подстицај за развој невладиног сектора кроз финансирање верских заједница
и помоћ у опремању храмова и реализације програма црквених општина.
Циљ 1: Помоћ у опремању храмова и реализацији програма црквених општина
Показатељ учинка

Назив индикатора:
Проценат буџета који се
издваја за финансирање
верских заједница
Коментар :
Свака верска заједница
могла је да учествује на
конкурсу
Извор верификације:
Средства издвојена из
буџета за верске
организације
Образложење одступања
од циљне вредности:
Одступања су била у
оквирима планираног

Јединица мере

проценат

Базна
година

2018
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Базна
вредност

0,55

Циљна
вредност у
2019.

0,6

Остварена
вредност у
2019. години

0,2
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Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности
/ пројекта

2101
2101-0001
2101-0002

Назив
програма/програмске
активности/пројекта
Програм 16. Политички
систем локалне
самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање скупштине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање извршних
органа
УКУПНО

Усвојен буџет
за 2019

Текући буџет

Извршење у
периоду
01.01.-31.12.2019

%

7.125.028,00

6.316.853,00

6.057.449,00

94,0

13.282.310,71
20.407.338,71

12.107.655,00
18.424.508,00

11.253.960,00
17.311.411,00

92,9
94,00

Програм: 2101 - Политички систем локалне самоуправе
Одговорно лице: Милосављевић Живорад,председник општине
Опис програма: Програм 16. обезбеђује у потпутности одрживо и финансијско функционисање општине у
складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, као и стабилност и интегритет локалног буџета.
Образложење програма: Програм је у потпуности спровођен у складу са планом
Програмска активност: 2101-0001 – Функционисање скупштине
Одговорно лице: Марјановић Миладин, председник Скупштине
Опис програмске активности: Програмска активност обухвата финансирање активности директног корисника
Скупштине општине, а које обухватају нормативне послове везане за доношење одлука, правилника, упутстава,
решења, усвајање програма, информација и извештаја, а све по важећем Програму рада Скупштине, а по потреби и
изван Програма, као и старање о законитости рада Скупштине при доношењу и усвајању свих наведених аката.

Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду (од 01.01. до 31.12.2019.
године) одржано је 7 седница скупштине, што представља 100 % у односу на план. Такође у извештајном
периоду одржано је 12 седница општинског већа, што представља 100 % у односу на план.
Циљ 1: Обезбеђено континуирано функционисање локалне скуштине
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Број седница скупштине
Коментар :
Седнице су одржане по
програму рада Скупштине
Извор верификације:
Записници са седница
Скупштине
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било ванредног
заседања Скупштине,
односно одржавања седница
изван Програма рада
Скупштине

Јединица мере

број

Базна
година

2018
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Базна
вредност

7

Циљна
вредност у
2019.

7

Остварена
вредност у
2019. години

7

Градска општина Сопот
Назив индикатора:
Број седница општинског
већа
Коментар :
Седнице прате рад
Скупштине као помоћна
радна тела
Извор верификације:
Записници са седница
радних тела
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одступања у
односу на планиране
вредности

Инфоматор о раду

број

2018

12
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12

12

Програмска активност: 2101-0002 – Функционисање извршних органа
Одговорно лице: Миладин Марјановић, председник скупштине
Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активност извршних органа - председника општине и
општинског већа у обављању послова дефинисаних Статутом Градске општине Сопот.
Образложење спровођења програмске активности: У извештајном периоду (од 01.01. до 31.12.2019. године)
одржано је 12 седница општинског већа , што представља 100 % у односу на план.

Циљ 1: Обезбеђено континуирано функционисање локалне скуштине
Показетељ учинка
Назив индикатора:
Број седница општинског
већа
Коментар :
Седнице Већа се одржавају
по плану или указаној
потреби
Извор верификације:
Записници са седница
општинског већа
Образложење одступања
од циљне вредности:
Није било одступања од
планираних вредности

Јединица мере

број

Базна
година

2018
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IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Завршни рачун буџета Градске општине Сопот садржи:
1) Биланс стања на дан 31. децембра 2019. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године;
6) Објашњење већих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1. јануара до
31. децембра 2019. године;
7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним
отплатама дугова у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године;
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра
2019. године.
Тачке 6 -8 овог члана су саставни део Извештаја о извршењу буџета Градске општине Сопот за 2019. годину.
Завршни рачун буџета Градске општине Сопот не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима
за период 01.01. 2019 до 31.12.2019. године.
Члан 16.
Извештај о извршењу буџета Градске општине Сопот за 2019. годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2019. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета
Градске општине Сопот за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године доставити Секретаријату за
финансије Скупштине Града Београда.
Члан 18.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу Града Београда''.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Број: 402-7/2020-IV од 02. јуна 2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миладин Марјановић
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ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ
Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII
Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412
према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412
Директни и индиректни
Укупан број
Маса
Укупан број Маса средстава
Укупан број зап. у
Маса средстава за Укупан планиран број
Маса средстава за
Укупан планиран број Маса средстава за плате
Укупан планиран број
Маса средстава за плате на
корисници буџетских
зап. у
средстава за
зап. у
за плате на
октобру 2018. године плате на извору 05- зап. у децембру 2019.
плате на извору 01
зап. у децембру 2019.
на извору 04
зап. у децембру 2019.
извору 05-08
средстава локалне власти
октобру
плате на
октобру
извору 04
из извора
05-08
08
године из извора 01
године из извора 04
године из извора 05-08
2018.
извору 01
2018. године
године из
из извора 04
извора 01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Табела 2.

Редни број

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Органи и службе локалне
власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Постављена лица
Запослени
Остале установе из
области јавних служби
које се финансирају из
буџета (навести назив
установе):
1.
Постављена лица
Запослени
Дирекције основане од
стране локалне власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице
Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи
(навести назив установа и
органа):
1.
Постављена лица
Запослени
Укупно за све кориснике
буџетa који се
финансирају са
економских
класификација 411 и 412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

81
3
6
72
6
1
5
0

100.385.790

0

0

96

4.762.400

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

6
9
81
7
1
6
0

0

0

0

120.553.978

0

0

6.324.290

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

105.148.190

0
0
0
0

0

0
0
0
103

126.878.268

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
87

3
7
77

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

6
10
87
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На групи конта 413 – Накнаде у натури, билансирана су средства за финансирање месечних карти градског саобраћаја за долазак и одлазак са
посла, као и износ средстава за набавку новогодишњих поклон-пакетића за децу запослених.
Средства утврђена на групи конта 415 – Накнаде запосленима, односе се на износ накнаде у новцу на име месечних трошкова превоза запослених
на посао и са посла.
Група конта 416 – Награде и остали пословни расходи, односи се на јубиларне награде за запослене по основу сталности у раду.
Стални трошкови (група конта 421) планирани су на основу извршења истих у претходном периоду и процене њиховог раста на годишњем нивоу.
Средства за финансирање коришћења роба и услуга (групе конта 422-426) утврђена су на основу захтева корисника односно органа општине, а у
складу са предвиђеним програмским активностима и пројектима. У процени ових расхода, уз сагледавање мера уштеда, средства су опредељивана на
бази приоритета.
Средства билансирана на групи конта 423 – Услуге по уговору, односи се на:
- Накнаде одборницима Скупштине ГО Сопот;
- Услуге одржавања софтвера и остале компјутерске услуге;
- Услуге образовања и усавршавања запослених, котизације, и накнаде за стручне испите;
- Услуге штампања ;
- Услуге објављивања тендера, аката и информативних огласа;
- Репрезентација, угостититељске услуге и поклони ,
- Остале услуге .
Средства билансирана на групи конта 424 – Специјализоване услуге, односе се на:
- Геодетске услуге
- Остале специјализоване услуге у оквиру редовне делатности
- Услуге за извршење решења комуналне и грађевинске инспекције
- Услуге инспекције и анализе
- Услуге уређења атарских и других путева;
- Услуге уређивања и одржавања зеленила;
- Услуге јавне хигијене
- Услуге из области културе .
Трансфери за текуће одржавање предшколских установа и основних школа (група конта 463) утврђени су полазећи од извршења средстава у 2018.
години и средстава који је буџет општине могао да определи за ову активност у 2019. години.
Наведени трансфери су у складу са Статутом града Београда и Статутом ГО Сопот.
Расходи по основу трансфера средстава за превоз ученика који станују на удаљености већој од 4км од основне школе, билансирани су на групи
конта 472;
Група конта 465 – Остале дотације и трансфери, највећим делом се односи на Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) регулисан пренос средстава од
умањења плата (10%, односно разлика између обрачуна по претходној и новоутврђеној основици за исплату плата) на рачун прописан за уплату јавних
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прихода Републике Србије. Део средстава на овој групи конта односи се на покриће преузетих обавеза из 2016. године ЈП „Дирекција за изградњу
општине Сопот“ које ће бити измирене у 2019.години.
Социјална давања (група конта 472) односе се на исплате једнократне помоћи и трошкове сахране НН лица.
Дотације невладиним организацијама (група конта 481) обухватају дотације везане за финансирање редовног рада политичким странака у складу са
Законом о финансирању политичких активности, дотације удружењима грађана, дотације верским заједницама по конкурсима.
На групи конта 482 – приказани су расходи за регистрацију возила,остале порезе, републичке таксе, градске таксе, републичке казне итд.
На групи конта 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, односи се на превентивно обезбеђена средства по основу судских решења.
Текућа буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 4 % укупних прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 0,5 % укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
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Скупштина градске општине Сопот, на седници одржаној дана 23. децембра 2019. године, на основу
чланова 28-32. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19.), члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 18. и 19.
Статута градске општине Сопот, („Службени лист града Београда“, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19) донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Сопот за
2020.годину, његово извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет Градске општине Сопот
за 2020. годину састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему
-буџетска средства
- сопствени приходи
- донације и трансфери
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације и трансфери
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације и трансфери
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика
341

596.113.126,00
596.113.126,00
596.113.126,00

596.113.126,00
459.068.126,00
459.068.126,00

137.045.000,00
137.045.000,00

0,00

0,00

0,00

Градска општина Сопот
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НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0,00
Члан 2.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 23.800.000,00 динара. О коришћењу ових
средстава одлучује председник градске општине.
Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава
сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник градске општине.
Члан 4.
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:
I-ПРИХОДИ
Класа/Категорија/
Група

Конто

300000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Извор 01

Пренета средства из претходне године

700000

Остали
извори

Сви извори

0,00

0,00

0,00

596.113.126,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

596.113.126,00

ПОРЕЗИ

588.513.126,00

588.513.126,00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

339.856.591,00

339.856.591,00

711111

Порез на зараде

234.188.028,00

234.188.028,00

711121

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске управе

1.000.000,00

1.000.000,00

711122

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према паушално утврђеном
приходу, по решењу Пореске управе

52.400.000,00

52.400.000,00

711123

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем

52.258.563,00

52.258.563,00

711146

Порез на приход од пољопривреде и
шумарства

2.000,00

2.000,00

711147

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем

8.000,00

8.000,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

233.856.532,00

233.856.532,00

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од физичких лица

138.000.000,00

138.000.000,00

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од правних лица

27.545.600,00

27.545.600,00

710000
711000

713000
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713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске
управе

713421

Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске управе

713423

Порез на пренос апсолутних права на
моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе

714431

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење рекламних
паноа, укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне
самоуправе ( коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)

714513

Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

714000

714566

Накнада за коришћење простора на јавној
површини у пословне сврхе
Накнада за коришћење јавне површине за
оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица

714571

Комунална такса за држање кућних и
егзотичних животиња

714573

Комунална такса за коришћење витрина ради
излагања робе ван пословног простора

714565

716000
716111
730000
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4.000.000,00

4.000.000,00

57.415.000,00

57.415.000,00

6.895.932,00

6.895.932,00

10.111.003,00

0,00

10.111.003,00

2.000,00

2.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.000.003,00

1.000.003,00

4.000,00

4.000,00

100.000,00

100.000,00

5.000,00

5.000,00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

4.689.000,00

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

4.689.000,00

0,00

4.689.000,00
4.689.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733157

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текући наменски трансфери, у ужем смислу,
од Републике у корист нивоа општина
Текући трансфери од градова у корист нивоа
општина

0,00

0,00

733253

Капитални трансфери од градова у корист
нивоа општина

733000
733154

740000
741000

741531

0,00

ДРУГИ ПРИХОДИ

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и
домаће радиности

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00
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200.000,00
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741532
741534
742000

Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00

0,00

Приходи од продаје добара и услуга

742152

Приходи од закупа

1.500.000,00

1.500.000,00

742251

Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ

2.000.000,00

2.000.000,00

200.000,00

200.000,00

Мандатне казне

1.000.000,00

743000
743353

1.000.000,00

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ
И ПРАВНИХ ЛИЦА

744000
744151
745000

0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

1.700.000,00

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

1.700.000,00

772114

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода буџета општине из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

596.113.126,00

0,00

596.113.126,00

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

596.113.126,00

0,00

596.113.126,00

770000

3+7
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742151

742253

7

Информатор о раду

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II - Р А С Х О Д И
Економска

класификација

Средства из
буџета

Врста расхода

Издаци из
додатних
извора

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

142.693.892,00

411

Плате и додаци запослених

118.768.874,00

118.768.874,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

19.775.018,00

19.775.018,00

413

Накнаде у натури

950.000,00

950.000,00

414

Социјална давања запосленима

2.150.000,00

2.150.000,00

415

Накнаде запосленима

50.000,00

50.000,00

416

Jубиларне награде

1.000.000,00

1.000.000,00

42

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

421

Стални трошкови

163.813.564,85
39.047.564,85

344

0,00

Укупна
средства

0,00

142.693.892,00

163.813.564,85
39.047.564,85

Градска општина Сопот

Информатор о раду

422

Трошкови путовања

423

19.07.2021. године
570.000,00

570.000,00

Услуге по уговору

13.326.200,00

13.326.200,00

424

Специјализоване услуге

35.451.200,00

35.451.200,00

425

Текуће поправке и одржавање

21.695.000,00

21.695.000,00

426

Материјал

53.723.600,00

53.723.600,00

45

СУБВЕНЦИЈЕ

69.297.000,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

69.297.000,00

46

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

29.000.000,00

463

Основно образовање

23.000.000,00

23.000.000,00

465

6.000.000,00

6.000.000,00

47

Остале донације,дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.600.000,00

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

28.363.669,15

481

Донације невладиним организацијама

22.223.669,15

22.223.669,15

482

Порези,обавезне таксе и казне

1.440.000,00

1.440.000,00

483

2.200.000,00

2.200.000,00

484

Новчане казне и пенали по решењу судова
Наканде штет за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

0,00

0,00

485

Накнада штете

2.500.000,00

2.500.000,00

49

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

24.300.000,00

24.300.000,00

499

Средства резерве

24.300.000,00

24.300.000,00

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

137.035.000,00

511

Зграде, грађевински објекти и инфраструктура

124.105.000,00

124.105.000,00

512

Опрема

12.640.000,00

12.640.000,00

515

Нематеријална имовина

290.000,00

290.000,00

54

ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА

10.000,00

10.000,00

541

Земљиште

10.000,00

10.000,00

УКУПНА СРЕДСТВА

1.600.000,00

596.113.126,00

0,00

69.297.000,00
69.297.000,00

0,00

0,00

29.000.000,00

1.600.000,00
1.600.000,00

0,00

0,00

0,00

28.363.669,15

137.035.000,00

596.113.126,00

Члан 5.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Програм
1
1102

Програмска
активност/
Пројекат
2

1102-0001

Средства из
буџета

Назив

3
Програм 2. Комуналне делатности
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Управљање/одржавање јавним
осветљењем

345

4
83.889.564,85
5.322.564,85

Средства из
осталих
извора
5
0,00

Укупна средства

6
83.889.564,85
5.322.564,85

Градска општина Сопот

1102-0002
1102-0003
1102-0005
1102-0006
1102-0007
1102-0008
0101
0101-1001

0101-1002
0401
0401-0001
0401-0004

0701
0701-0002
2001
2001-0001

2002
2002-1002
2002-1003
2002-1006
2002-1007
0901
0901-0001

1201
1201-0001
1301
1301-0001

Информатор о раду
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
јавних зелених површина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
чистоће на површинама јавне намене
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Производња и
дистрибуција топлотне енергије
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и
снабдевање водом за пиће
Програм 5. Пољопривреда и рурални
развој
ПРОЈЕКАТ Семинар стрелцима у систему
противградне заштите
ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника
сајмовима и организација Сајма здраве
хране
Програм 6. Заштита животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
заштитом животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
отпадним водама
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре
Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и
образовања
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање
школа
ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
ПРОЈЕКАТ Награде за добитнике Вукове
дипломе
ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица Петница и
остали програми
Програм 11. Социјална и дечија заштита
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Програм 13. Развој културе и
информисања
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалних установа културе
Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
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2.095.000,00

2.095.000,00

28.007.000,00

28.007.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

950.000,00

950.000,00

20.000,00

20.000,00

36.495.000,00

36.495.000,00

836.000,00

836.000,00

336.000,00

336.000,00

500.000,00

500.000,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

138.950.000,00

0,00

138.950.000,00

138.950.000,00

138.950.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

23.100.000,00

23.100.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

500.000,00

500.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00
24.910.395,00

500.000,00
500.000,00

0,00

24.910.395,00

24.910.395,00

24.910.395,00

13.950.000,00

13.950.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Градска општина Сопот
1301-0002
1301-1001
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0009
0602-0010

0602-1001
0602-1002
0602-1008
2101
2101-0001
2101-1001
2101-0002

Информатор о раду

19.07.2021. године

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту
ПРОЈЕКАТ Одржавање спортских турнира
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
месних заједница
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска
резерва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска
резерва
ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних
организацијама
ПРОЈЕКАТ Заједно до здравља са младим
лекарима Сопота
ПРОЈЕКАТ Финансирање верских заједница
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
Скупштине
ПРОЈЕКАТ Локални избори
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
извршних органа
УКУПНО

100.000,00

100.000,00

900.000,00

900.000,00

286.599.880,00

0,00

286.599.880,00

211.149.880,00

211.149.880,00

36.150.000,00

36.150.000,00

23.800.000,00

23.800.000,00

500.000,00

500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

21.177.286,15

21.177.286,15

6.845.548,00

6.845.548,00

1.911.959,19

1.911.959,19

12.419.778,96

12.419.778,96

596.113.126,00

0,00

596.113.126,00

Члан 6.
Издаци буџета по функционалној класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функционална
класификација

Функције

Средства из
буџета

1

2

3

090
090
100

Социјална заштита некласификованана
другом месту

500.000,00

500.000,00

302.777.166,15

0,00 302.777.166,15

21.177.286,15

21.177.286,15

221.149.880,00

0,00 221.149.880,00

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

180

Tрансфери општег карактера између
различитих нивоа власти
Економски послови

421

5

500.000,00

110

60.450.000,00

139.786.000,00

Пољоприведа

836.000,00
347

0,00

Укупно

Социјална заштита

Опште јавне услуге

400

Средства из
осталих
извора
4

500.000,00

0,00

60.450.000,00

0,00

0,00

0,00 139.786.000,00
0,00

836.000,00

Градска општина Сопот
451

Информатор о раду

Друмски саобраћај

600

19.07.2021. године
138.950.000,00

0,00 138.950.000,00

Послови становања и заједнице

85.089.564,85

0,00

85.089.564,85

620

Развој заједнице

43.272.000,00

0,00

43.272.000,00

630

Водоснабдевање

36.495.000,00

0,00

36.495.000,00

640

Улична расвета

800
860
900

5.322.564,85

5.322.564,85

Рекреација, спорт, култура и вере

43.860.395,00

0,00

43.860.395,00

Рекреација, спорт, култура и вере
некласификовани на другом месту

43.860.395,00

0,00

43.860.395,00

Образовање

24.100.000,00

0,00

24.100.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

911

Предшколско образовање

912

Основно образовање

950

Образовање које није дефинисано нивоом

22.500.000,00

Укупни расходи и издаци:

II ПОСЕБАН ДЕО

22.500.000,00

600.000,00

0,00

596.113.126,00

600.000,00

0,00 596.113.126,00

Члан 7.

Укупна средства буџета утврђена су у износу од 596.113.126,00 динара, а формирана су
примањима из следећих извора :

приходима и

1.Tекући приходи у износу од 596.113.126,00 динара – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о
утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода
која припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години.

3

4

5

6

Извор финан.

Позиција

Економска
класификација

2

Функција

Глава

1

Програмска
класификација

Раздео

Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и врстама издатака:

ОПИС

Укупни
издаци
Остали извори

7

1

Приходи из
буџета
01

8

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање Скупштине
110

Извршни и законодавни органи
411

1

412

2

414

3

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

422

4

Трошкови путовања

423

5

Услуге по уговору

2.696.569,00

2.696.569,00

448.979,00

448.979,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

6.845.548,00

6.845.548,00

Укупно за функцију 110

6.845.548,00

6.845.548,00

348

Градска општина Сопот

Информатор о раду
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Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:
01
21011001
110

Приходи из буџета
ПРОЈЕКАТ Локални избори

6.845.548,00

6.845.548,00

Извршни и законодавни органи
416

6

Награде, бонуси и остали расходи

423

7

Услуге по уговору

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

426

8

Материјал

500.000,00

500.000,00

481

9

Дотације невладиним организацијама

411.959,19

411.959,19

01

Извори финансирања за функцију 110:

1.911.959,19

Приходи из буџета

1.911.959,19

1.911.959,19

Укупно за функцију 110

1.911.959,19

1.911.959,19

Извори финансирања за пројекат
2101-1001:
01

Приходи из буџета

1.911.959,19

1.911.959,19

Укупно за пројекат 2101-1001

1.911.959,19

1.911.959,19

Укупно за програмску активност 21010001

6.845.548,00

6.845.548,00

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

8.757.507,19

8.757.507,19

Укупно за програм 16

8.757.507,19

8.757.507,19

Извори финансирања за раздео 01:
01

2

Приходи из буџета

8.757.507,19

8.757.507,19

Укупно за раздео 01
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

8.757.507,19

8.757.507,19

2101

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање извршних органа
110

Извршни и законодавни органи
411

10

412

11

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

414

12

Социјална давања запосленима

422

13

Трошкови путовања

423

14

Услуге по уговору

7.722.305,00

7.722.305,00

1.285.764,00

1.285.764,00
200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
481

15

Дотације невладиним организацијама
611.709,96

611.709,96

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета
12.419.778,96
Укупно за функцију 110
12.419.778,96

-

12.419.778,96
12.419.778,96

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 21010002

12.419.778,96
12.419.778,96

12.419.778,96
12.419.778,96

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

349

12.419.778,96

Градска општина Сопот

Информатор о раду
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12.419.778,96

Укупно за програм 16

12.419.778,96

12.419.778,96

Извори финансирања за раздео 2:
01

Приходи из буџета

12.419.778,96

12.419.778,96

Укупно за раздео 2

12.419.778,96

12.419.778,96
3

3.1.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
0101

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРОЈЕКАТ Семинар стрелцима у
систему противградне заштите

01011001
421

Пољопривреда
424

16

Специјализоване услуге
336.000,00

336.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета
336.000,00

-

336.000,00

336.000,00

-

336.000,00

336.000,00

-

336.000,00

336.000,00

-

336.000,00

Укупно за функцију 421
Извори финансирања за пројекат
0101-1001:
01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0101-1001

01011002

ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника
сајмовима и организација Сајма
здраве хране
421

Пољопривреда
424

17

Специјализоване услуге
500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

836.000,00

836.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
Извори финансирања за пројекат
0101-1002:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0101-1002
Извори финансирања за Програм 5:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 5

836.000,00

836.000,00

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ

1102

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/
одржавање јавним осветљењем

11020001
640

Улична расвета
421

18

Стални трошкови
5.322.564,85

5.322.564,85

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

350

5.322.564,85

5.322.564,85

Градска општина Сопот

Информатор о раду
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Укупно за Функцију 640

5.322.564,85

5.322.564,85
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 11020001

11020002

5.322.564,85

5.322.564,85

5.322.564,85

5.322.564,85

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
јавних зелених површина
Развој заједнице

620
424

19

Специјализоване услуге

426

20

Материјал

451

21

Субвенције ЈКП ''Сопот''

1.000.000,00

1.000.000,00
600.000,00

600.000,00

495.000,00

495.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

2.095.000,00

2.095.000,00

Укупно за функцију 620

2.095.000,00

2.095.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0002:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 11020002

11020003

2.095.000,00

2.095.000,00

2.095.000,00

2.095.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
чистоће на површинама јавне намене
Развој заједнице

620
421

22

Стални трошкови

19.000.000,00

19.000.000,00
451

23

Субвенције ЈКП ''Сопот''

9.007.000,00

9.007.000,00
Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

28.007.000,00

28.007.000,00

-

Укупно за функцију 620
28.007.000,00

-

28.007.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0003:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 11020003

11020005

28.007.000,00

28.007.000,00
28.007.000,00

-

28.007.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
620

Развој заједнице
451

24

Субвенције ЈКП "Пијаце Ропочево"
11.000.000,00

11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

351

11.000.000,00

11.000.000,00
-

Градска општина Сопот

Информатор о раду
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Укупно за функцију 620
11.000.000,00

-

11.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0005:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 11020005

11020006

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

-

11.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице

620
424
451

25

Специјализоване услуге
500.000,00

500.000,00

450.000,00

450.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

Субвенције ЈКП ''Сопот''

26

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 1102-0006:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 11020006

11020007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Производња и дистрибуција топлотне
енергије
Развој заједнице

620
425

27

Текуће поправке и одржавање

426

28

Материјал

482

29

Порези и обавезне таксе

511

30

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Вишак прихода

-

Укупно за функцију 620
20.000,00

-

20.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0007:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 11020007

352

20.000,00

20.000,00

20.000,00
-

-

-

-

-

20.000,00

Градска општина Сопот
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање

630
425

31

Текуће поправке и одржавање

451

32

Субвенције ЈКП ''Сопот''

511

33

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

600.000,00
22.395.000,00

22.395.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00
Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 630

36.495.000,00

36.495.000,00

36.495.000,00

-

36.495.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0008:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 11020008

36.495.000,00

36.495.000,00
36.495.000,00

-

36.495.000,00

Извори финансирања за Програм 2:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Вишак прихода
Укупно за програм 2

0401

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04010001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
заштитом животне средине
620

83.889.564,85

83.889.564,85

83.889.564,85

-

83.889.564,85

Развој заједнице
424

34

Специјализоване услуге

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0001:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 04010001

04010004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
отпадним водама
Развој заједнице

620
511

35

Зграде и грађевински објекти

353

Градска општина Сопот

Информатор о раду

19.07.2021. године

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску
активност 0401-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 04010004
Извори финансирања за програм 6

01

Приходи из буџета

1.200.000,00

1.200.000,00
Укупно за програм 6
0701

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

07010002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај

451
424

36

1.200.000,00

1.200.000,00

Специјализоване услуге

20.000.000,00

20.000.000,00
425

37

Текуће поправке и одржавање

3.000.000,00

3.000.000,00
426

38

Материјал

25.000.000,00

25.000.000,00
451

39

Субвенције ЈКП ''Сопот''

25.950.000,00

25.950.000,00
511

40

Зграде и грађевински објекти

65.000.000,00

65.000.000,00
Извори финансирања за функцију 451:
01
07
13

Приходи из буџета

138.950.000,00

138.950.000,00

Tрансфери осталим нивоима власти
Вишак прихода
Укупно за Функцију 451

138.950.000,00

-

138.950.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002:
01
07
13

Приходи из буџета

07
13

138.950.000,00

Tрансфери осталим нивоима власти
Вишак прихода
Укупно за програмску активност 07010002
Извори финансирања за Програм 7:

01

138.950.000,00

Приходи из буџета

138.950.000,00

-

-

-

-

-

138.950.000,00

138.950.000,00

138.950.000,00

Tрансфери осталим нивоима власти
Вишак прихода
Укупно за програм 7

354

138.950.000,00

-

138.950.000,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду

0602

19.07.2021. године

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге

06020001
130
411

41

413

43

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

412

42

414

44

Социјална давања запосленима

100.720.000,00

100.720.000,00
16.769.880,00

16.769.880,00
800.000,00

800.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
415

45

Накнаде за запослене ( превоз)

416

46

Награде, бонуси и остали расходи

421

47

Стални трошкови

422

48

Трошкови путовања

423

49

Услуге по уговору

50.000,00

50.000,00

500.000,00

500.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
200.000,00

200.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
424

50

Специјализоване услуге

4.000.000,00

4.000.000,00
425
426

51

Текуће поправке и одржавање зграде и
опреме

52

7.000.000,00

7.000.000,00

Материјал

15.000.000,00

15.000.000,00
482

53

Порези и обавезне таксе

1.400.000,00

1.400.000,00
483

54

Новчане казне по решењу суда

2.200.000,00

2.200.000,00
485

55

Накнада штете

2.500.000,00

2.500.000,00
511

56

Зграде и грађевински објекти

35.000.000,00

35.000.000,00
512

57
Машине и опрема

541

10.000.000,00

10.000.000,00

58
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Tрансфери осталим нивоима власти

13

Вишак прихода

10.000,00

10.000,00

211.149.880,00

211.149.880,00
-

Укупно за функцију 130

01

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Tрансфери осталим нивоима власти

13

Вишак прихода

211.149.880,00

-

211.149.880,00

211.149.880,00

211.149.880,00
-

Укупно за програмску активност 06020001
06020009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа
буџетска резерва

355

211.149.880,00

-

211.149.880,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду

160
49912

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Средства текуће резерве

59

19.07.2021. године

23.800.000,00

23.800.000,00

23.800.000,00

23.800.000,00

23.800.000,00

23.800.000,00

Приходи из буџета

23.800.000,00

23.800.000,00

Укупно за програмску активност 06020009

23.800.000,00

23.800.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 160
Извори финансирања за програмску
активност 0602-0009:

01

06020010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална
буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Средства сталне резерве
49911

60

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 160

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 06020010

06021001

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних
организација
130

Опште услуге
481

61

Дотације невладиним организацијама
4.000.000,00

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета
4.000.000,00
Укупно за функцију 130
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

Извори финансирања за пројекат
0602-1001:
01

Приходи из буџета
4.000.000,00
Укупно за пројекат 0602-1001
4.000.000,00

06021002

4.000.000,00
4.000.000,00

ПРОЈЕКАТ Заједно до здравља
130

Опште услуге
Остале дотације и трансфери
465

62

6.000.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета
6.000.000,00
Укупно за функцију 130
6.000.000,00

6.000.000,00
6.000.000,00

Извори финансирања за пројекат
0602-1002:
01

Приходи из буџета
6.000.000,00

356

6.000.000,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду

19.07.2021. године

Укупно за пројекат 0602-1002

6.000.000,00

6.000.000,00
06021008

ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских
заједница''
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

63

Дотације невладиним организацијама

5.000.000,00

5.000.000,00
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00
Укупно за функцију 860

5.000.000,00

5.000.000,00
Извори финансирања за пројекат
0602-1008:
01

Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00
Укупно за пројекат 0602-1008

5.000.000,00

5.000.000,00
Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Вишак прихода
Укупно за програм 15

0901

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901 0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне
помоћи и други облици помоћи
090

250.449.880,00

250.449.880,00

250.449.880,00

250.449.880,00

Социјална заштита некласификована
на другом месту
472

64

Социјална помоћ
500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 090 :
01
07

Приходи из буџета
Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

500.000,00

Укупно за функцију 090
500.000,00
Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за програмску активност 09010001

500.000,00

500.000,00

500.000,00
-

-

-

500.000,00

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за програм 11

1301

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1301-

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка

357

500.000,00

500.000,00
-

500.000,00

500.000,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду

0001

19.07.2021. године

локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Рекреација, спорт, култура и вере

860
481

65

Дотације невладиним организацијама
6.000.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета
6.000.000,00
Укупно за функцију 860
6.000.000,00

13011001

6.000.000,00
6.000.000,00

ПРОЈЕКАТ Одржавање спортских
турнира
860

Рекреација, спорт, култура и вере
423

66

Услуге по уговору

300.000,00

300.000,00

426

67

Материјал

500.000,00

500.000,00

481

68

Дотације невладиним организацијама

100.000,00

100.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

350.000,00

350.000,00

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 860
Извори финансирања за пројекат 13011001:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 1301-1001:

01

Извор финансирања за програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 13010001:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка
предшколском и школском спорту

13010002
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

69

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 860
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0002:

01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 13010002

13010004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних спортских
установа
860

Рекреација, спорт, култура и вере
425

70

Текуће поправке и одржавање

426

71

Материјал

481

72

Дотације невладиним организацијама
6.000.000,00

358

6.000.000,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду

19.07.2021. године

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета
6.950.000,00
Укупно за функцију 860
6.950.000,00

6.950.000,00
6.950.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0003:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 13010004
Извори финансирања за Програм 14:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 14

2001

6.950.000,00
6.950.000,00

13.950.000,00
13.950.000,00

6.950.000,00
6.950.000,00

13.950.000,00
13.950.000,00

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања

20010001

911

Предшколско образовање
463

73

Текуће поправке и одржавање вртића

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета
1.000.000,00
Укупно за функцију 911
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001:
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 20010001
Извори финансирања за Програм 8:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 8

2002

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

20021002

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и
одржавање школа
912

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

Основно образовање
463

74

Трансфери осталим нивоима власти
22.000.000,00

22.000.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета
22.000.000,00
Укупно за функцију 912
22.000.000,00

01

Извори финансирања за пројекат
2002-1002:
Приходи из буџета
22.000.000,00
Укупно за пројекат 2002-1002
22.000.000,00

359

22.000.000,00
22.000.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду

20021003

19.07.2021. године

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
912

Основно образовање
472

Накнаде из буџета за образовање

75

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
Извори финансирања за пројекат
2002-1003:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-1003

20021006

ПРОЈЕКАТ Награде за добитнике
Вукове дипломе
Образовање које није дефинисано
нивоом
Накнаде из буџета за образовање

950
472

76

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 950
Извори финансирања за пројекат
2002-1006:

01

Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-1006

20021007

ПРОЈЕКАТ Истраживачка станица
Петница и остали програми
950

Образовање које није дефинисано
нивоом
472

Накнаде из буџета за образовање

77

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 950

01

Извори финансирања за пројекат
2002-1007:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-1007
Извори финансирања за Програм 9:

01

Приходи из буџета
Укупно за програм 9

23.100.000,00

23.100.000,00

23.100.000,00

23.100.000,00

Извори финансирања за главу 3.1:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

360

513.875.444,85

513.875.444,85
-

-

Градска општина Сопот

Информатор о раду
07

Трансфери осталим нивоима власти

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.1

3.2

19.07.2021. године

513.875.444,85

-

-

-

-

0,00

513.875.444,85

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

06020002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање месних заједница
160
421

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
Стални трошкови

78

2.500.000,00

2.500.000,00
422

79

Трошкови превоза

423

80

Услуге по уговору

424

81

Специјализоване услуге

150.000,00

150.000,00

500.000,00

500.000,00
6.000.000,00

6.000.000,00
425

82

Текуће поправке и одржавање зграде

10.000.000,00

10.000.000,00
426

83

Материјал

10.000.000,00

10.000.000,00
511

84

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

5.000.000,00
512

85

Машине и опрема

2.000.000,00

2.000.000,00
Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

36.150.000,00

36.150.000,00
07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода

-

-

Укупно за функцију 160
36.150.000,00

-

36.150.000,00

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002:
01
07

Приходи из буџета
Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 06020002
Извори финансирања за Програм15:

01
07

36.150.000,00

36.150.000,00

Приходи из буџета

-

-

36.150.000,00

-

36.150.000,00

36.150.000,00

36.150.000,00

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода
Укупно за програм 15

361

-

-

36.150.000,00

-

36.150.000,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду
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Извори финансирања за главу 3.2 :
01

Приходи из буџета

36.150.000,00

36.150.000,00
07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода

-

-

Укупно за главу 3.2
36.150.000,00
3.3

-

36.150.000,00

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Функционисање локалних установа
културе
Рекреација, спорт, култура и вере

1201
12010001
860
411

86

412

87

Плате додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

413

88

Накнаде у натури

414

89

Социјална давања запосленима

415

90

Накнаде за запослене

416

91

Награде, бонуси и остали расходи

421

92

Стални трошкови

7.630.000,00

7.630.000,00

1.270.395,00

1.270.395,00
150.000,00

150.000,00

350.000,00

350.000,00
-

2.225.000,00

2.225.000,00
422

93

Трошкови путовања

423

94

Услуге по уговору

424

95

Специјализоване услуге

425

96

Текуће поправке и одржавање

426

97

Материјал

20.000,00

20.000,00
2.526.200,00

2.526.200,00

2.515.200,00

2.515.200,00
740.000,00

740.000,00
1.518.600,00

1.518.600,00
482

98

Порези и обавезне таксе

511

99

Зграде и грађевински објекти

35.000,00

35.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
512

100

Машине и опрема

515

101

Нематеријална имовина

01

640.000,00

640.000,00

290.000,00

290.000,00

Извори финансирања за функцију 860
:
Приходи из буџета

24.910.395,00

24.910.395,00
04

Сопствени приходи

07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода

Укупно за функцију 860
24.910.395,00

362

-

24.910.395,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду
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Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода

24.910.395,00

24.910.395,00

-

Укупно за програмску активност 12010001
Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04
07

Сопствени приходи
Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

24.910.395,00

-

24.910.395,00

24.910.395,00
0,00
0,00
-

13

Вишак прихода
Укупно за програм 13

24.910.395,00

0,00
0,00

24.910.395,00

-

24.910.395,00

Извори финансирања за главу 3.3:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Tрансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

24.910.395,00

24.910.395,00
-

0,00
-

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.3

0,00

0,00
0,00

24.910.395,00

-

24.910.395,00

Извори финансирања за раздео 03:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода

24.910.395,00

-

Укупно за Раздео 3

574.935.839,85

01

Извори финансирањаза Разделе 1+2+3
Приходи из буџета

596.113.126,00

04

Сопствени приходи

07

Трансфери осталим нивоима власти

08

Трансфери од физичких и правних лица

13

Вишак прихода
Укупно за Разделе 1+2+3

24.910.395,00

596.113.126,00

-

-

-

-

-

-

-

574.935.839,85

596.113.126,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

596.113.126,00

ПРОГРАМИ

1101
1102

Укупно Програм 1 Урбанизам и
просторно планирање
Укупно Програм 2 Комуналне
делатности

363

83.889.564,85

-

83.889.564,85

Градска општина Сопот
1501
1502
0101
0401
0701
2001
2002
2003
0901
1801
1201
1301
0602
2101
0501

Информатор о раду
Укупно Програм 3 Локални
економски развој
Укупно Програм 4 Развој туризма
Укупно Програм 5 Развој
пољопривреде
Укупно Програм 6 Заштита
животне средине
Укупно Програм 7 Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Укупно Програм 8 Предшколско
васпитање и образовање
Укупно Програм 9 Основно
образовање и васпитање
Укупно Програм 10 Средње
образовање и васпитање
Укупно Програм 11 Социјална и
дечја заштита
Укупно Програм 12 Здравствена
заштита
Укупно Програм 13 Развој културе
и информисања
Укупно Програм 14 Развој спорта и
омладине
Укупно Програм 15 Опште услуге
локалне самоуправе
Укупно Програм 16 Политички
систем локалне самоуправе
Укупно Програм 17 Енергетска
ефикасност и обновљиви извори
енергије
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ

19.07.2021. године

836.000,00

836.000,00
1.200.000,00
138.950.000,00

1.200.000,00
-

138.950.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

23.100.000,00

23.100.000,00

500.000,00

24.910.395,00

-

-

13.950.000,00
286.599.880,00

24.910.395,00
13.950.000,00

-

21.177.286,15

596.113.126,00

500.000,00

286.599.880,00
21.177.286,15

-

596.113.126,00

Члан 8.
и то:

Средства буџета у износу од 596.113.126,00 динара утврђена су и распоређена по програмској класификацији

364
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ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат

Шифра

Назив

1

2

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност у
базној
години

Циљана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Циљана
вредност
2022

Извор 01

Остали извори

Сви извори

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПРОГРАМИ УКУПНО
1102

596.113.126,00

596.113.126,00

Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
0,00
1.Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
комуналне делатности

0001

70%

72%

74%

1. Оптимална покривеност
насеља и територије
услугама јавне расвете

1. Укупна инсталисана снага

355 Kw

300 кW

250 кW

0,00

83.889.564,85

5.322.564,85

0,00

5.322.564,85

0,00

2.095.000,00

0,00

28.007.000,00

5.322.564,85

2.095.000,00
1. Адекватан квалитет
пружених услуга уређења и
одржавања јавних зелених
површина

1. Динамика уређења јавних
зелених површина

68%

70%

72%

74%
2.095.000,00

Програмска активност Одржавање чистоће
на површинама јавне намене

Управа градске општине

83.889.564,85

225 кW

Програмска активност Одржавање јавних
зелених површина

Управа градске општине

0003

68%

Програмска активност Управљање/
одржавање јавним осветљењем

Управа градске општине

0002

1. Степен покривености корисника
(домаћинства, установе,
привредни субјекти и др.)
услугама комуналне делатности

28.007.000,00
1. Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавањем чистоће јавних
површина

1. Број постављених посуда за
одлагање отпада на јавним
површинама

1.097

1.107

1.107

1.107
28.007.000,00

365

Градска општина Сопот

0005

Информатор о раду
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Програмска активност Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
11.000.000,00

Управа градске општине

1.Адекватан квалитет
пружених услуга уређивања,
одржавања и коришћења
пијаца

1. Број опремљених пијачних места
у однсу на укупан број пијачних
места предвиђених општинском
одлуком

84%

86%

86%

0,00

11.000.000,00

0,00

950.000,00

0,00

20.000,00

0,00

36.495.000,00

86%
11.000.000,00

0006

Програмска активност Одржавање гробаља
и погребне услуге
950.000,00

Управа градске општине

1. Оптимална покривеност
територије јлс одржавањем
гробаља и погребним
услугама

1. Степен покривености територије
услугама одржавања гробаља и
погребним услугама

63%

66%

69%

72%
950.000,00

0007

Програмска активност Производња и
дистрибуција топлотне енергије

Управа градске општине

20.000,00

1. Оптимална покривеност
корисника и територије
услугама

1.Степен покривености корисника
услугом грејања. Број
домаћинстава корисника
дистрибутивног система у односу
на укупан број домаћинстава

74%

76%

78%

80%

20.000,00
0008

Програмска активност Управљање и
снабдевање водом за пиће

Управа градске општине

36.495.000,00
1. Максимална покривеност
територије и рационално
спровођење
водоснабдевања

1. Степен покривености територије
и степен наплате услуге

76

78

80%

82%
36.495.000,00

366

Градска општина Сопот
0101

Информатор о раду

Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

1. Спровођење усвојене
пољ.политике и политике
руралног развоја на
подручју локалне
самоуправе

1001

19.07.2021. године

1. Број регистрованих пољ.
газдинстава

1540

1560

1580

1600

836.000,00

836.000,00

336.000,00

336.000,00

Пројекат Семинар стрелцима у систему
противградне заштите

Управа градске општине

1. Оптимална покривеност
територије јлс
противградном заштитом

1. Степен покривености територије

82%

85%

87%

89%
336.000,00

1002

Пројекат Посете пољопривредника
сајмовима и организација сајма здраве хране
500.000,00
Управа градске општине

1 Стварање услова за
развој и унапређење
пољ.производње

1. Проценат средстава који се
издваја за програме развоја
пољопривреде

0,20%

0,20%

0,20%

500.000,00

0,20%
500.000,00

0401

Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.200.000,00
1. Унапређење квалитета
животне средине

0001

1. Проценат буџета намењен
заштити животне средине у односу
на укупан буџет

0,40%

0,40%

0,40%

0,00

1.200.000,00

0,40%

Програмска активност Управљање
заштитом животне средине
600.000,00

367

600.000,00

Градска општина Сопот

Управа градске општине

0004

Информатор о раду
1.Спровођење редовних
мерења на територији
општине и испуњење
обавеза у складу са
законима у домену
извештавања према
Агенцији и држави

19.07.2021. године

1. Број спроведених редовних
мерења квалитета елемената
животне средине

52

52

52

52

600.000,00

Програмска активност Управљање
отпадним водама

Управа градске општине

600.000,00
1. Адекватан квалитет
пружених услуга одвођења
отпадних вода

1. Број интервенција на
канализационој мрежи

150

145

140

600.000,00

135
600.000,00

0701

Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Развијеност
инфраструктуре у контексту
доприноса социо
економском развоју

0002

1. Дужина изграђених
саобраћајница које су у
надлежности општине (у км)

480

Програмска активност Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре

368

510

540

555
138.950.000,00

0,00

138.950.000,00

138.950.000,00

0,00

138.950.000,00

Градска општина Сопот

Управа градске општине

Информатор о раду

1. Одржавање квалитета
улица и општинских путева
кроз редовно и периодично
одржавање улица и
општинских путева (ојачање
коловозне конструкције,
рехабилитација и појачано
одржавање)

19.07.2021. године

1. Број километара санираних и
реконструисаних путева

60

60

60

60

138.950.000,00
2001

Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

0,00
1. Правичан обухват
предшколским васпитањем
и образовањем

0001

1. Број деце који је уписан у
предшколске установе у односу на
укупан број деце у општини
(јаслена група, предшколска група
и ППП)

515

525

540

555
1.000.000,00

Програмска активност Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и
образовања
1.000.000,00

Управа градске општине

2002

1.000.000,00

1. Обезбеђени прописани
технички услови за
васпитно-образовни рад са
децом

1. Број објеката предшколскх
установа

5

5

5

5

2. Просечан број деце у групи
(јасле, предшколски,ппп)

20

20

20

20

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

0,00
1. Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем

1. Број деце која су обухваћена
основним образовањем

1550

1570

1600

1610
23.100.000,00

369

23.100.000,00

Градска општина Сопот
1002

19.07.2021. године

Пројекат Текуће поправке и одржавање
школа
Управа градске општине

1003

Информатор о раду

22.000.000,00
1. Извршење планиране
динамике реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

1. Динамички план

100%

100%

100%

500.000,00

0,00

400.000,00

0,00

200.000,00

0,00

500.000,00

100%
500.000,00

400.000,00
1. Извршење планиране
динамике реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

100%
400.000,00

Пројекат: Истраживачка станица Петница и
остали програми

Управа градске општине

0001

1. Извршење планиране
динамике реализације

Пројекат: Награде за добитнике Вукове
дипломе
Управа градске општине

0901

0,00

22.000.000,00

Пројекат: Превоз ученика

Управа градске општине

1007

22.000.000,00

100%

500.000,00

1006

0,00

200.000,00
1. Извршење планиране
динамике реализације

1. Динамички план

100%

100%

100%

100%
200.000,00

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

500.000,00

Програмска активност Једнократне помоћи
и други облици помоћи

Управа градске општине

0,00

1. Јачање локалних ресурса
за имплементацију
стратегије развоја система
социјалне заштите

1. Износ (%) буџетских издвајања
за удружења грађана који делују у
области социјалне заштите (социохуманитарне организације, Црвени
крст)

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

500.000,00
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Информатор о раду

Програм 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

0,00
1.Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета културне
инфраструктуре

0001

1. Укупно издвајање за културу у
оквиру локалног буџета

4%

4%

4%

4%
24.910.395,00

0,00

24.910.395,00

24.910.395,00

0,00

24.910.395,00

Програмска активност Функционисање
локалних установа културе

Центар за културу Сопот

1301

19.07.2021. године

1.Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета културне
инфраструктуре

1. Укупно издвајање за културу у
оквиру локалног буџета

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%
24.910.395,00

Програм 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
13.050.000,00
1. Планско подстицање и
креирање услова за
бављење спортом за све
грађане и грађанке
општине

0001

1. Проценат буџета општине
намењен за спорт

3,33

3,5

3,5

13.050.000,00

3,5

Програмска активност Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима
6.000.000,00

Управа градске општине

1. Обезбеђивање услова за
рад установа из области
спорта

1. Број програма које реализују
установе из области спорта

15

15

15

15

5.900.000,00

371

0,00

6.000.000,00

Градска општина Сопот

Управа градске општине

Информатор о раду

1. Обезбеђивање родне
равноправности и
заступљености у области
спорта

19.07.2021. године

1. Проценат заступљености жена у
области спорта

40%

42%

44%

46%

100.000,00

0002

Програмска активност Подршка
предшколском и школском спорту
100.000,00

Управа градске општине

1. Добра сарадња са
школским установама у
циљу организованог
бављења спортом
омладине

1. Проценат буџета издвојен за
набавку потребних спортских
реквизита за школски спорт

0,07%

0,10%

0,10%

0,00

100.000,00

0,00

6.950.000,00

0,10%
100.000,00

0004

Програмска активност Функционисање
локалних спортских установа

Управа градске општине

1001

6.950.000,00
1. Обезбеђивање услова за
рад и унапређење
капацитета спортских
установа преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта у
граду/општини

1. Проценат буџета намењен
финансирању спортских установа

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

6.950.000,00

Пројекат одржавање спортских турнира

900.000,00

Управа градске општине

1. Обезбеђивање услова за
рад и унапређење
капацитета спортских
установа преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта у
граду/општини

1. Број одржаних турнира на
територији ГО Сопот

20

23

25

27

900.000,00

372

900.000,00

Градска општина Сопот
0602

Информатор о раду

19.07.2021. године

Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
286.599.880,00
1. Одрживо управно и
финансијско
функционисање општине у
складу надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

0001

1. Стабилност и интегритет
локалног буџета
(суфицит, дефицит)

суфицит

суфицит

суфицит

суфицит

Програмска активност Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
211.149.880,00

Управа градске општине

0002

286.599.880,00

1. Обезбеђено
континуирано
функционисање органа ЈЛС
и органа градске општине

1. Проценат реализованих услуга у
складу са захтевима корисника

100%

100%

100%

Месне заједнице

211.149.880,00

0,00

36.150.000,00

0,00

23.800.000,00

100%
211.149.880,00

Програмска активност Функционисање
месних заједница

36.150.000,00
1. Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

0,00

1. Проценат буџета општине који
се користи за трошкове и планове
рада месних заједница

10

10

10

10

36.150.000,00
0009

Програмска активност Текућа буџетска
резерва
23.800.000,00
Управа градске општине
23.800.000,00

0009

Програмска активност Стална буџетска
резерва
500.000,00

373

500.000,00

Градска општина Сопот

Информатор о раду

19.07.2021. године

Управа градске општине
500.000,00
1001

Пројекат финансирање невладиних
организација
4.000.000,00

Управа градске општине

1002

1.Подстицај за развој
невладиног сектора кроз
финансирање пројеката
невладиних организација

1.Проценат буџета општине који се
издваја за невладине организације

0,5

0,6

0,6

0,00

4.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,7
4.000.000,00

Пројекат: Заједно до здравља
6.000.000,00

Управа градске општине

1. Унапређење ефикасности
примарне здравствене
заштите

1. Број лекара на 1000 становника

0,6

0,6

0,6

0,6
6.000.000,00

1008

Пројекат Финансирање верских заједница
5.000.000,00

Управа градске општине

1. Помоћ у опремању
храмова и реализацији
програма црквених општина

1. Проценат буџета који се издваја
за финансирање верских заједница

0,55

0,6

0,65

0,7
5.000.000,00

2101

Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

19.265.326,96
1. Одрживо управно и
финансијско
функционисање општине у
складу надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

1. Стабилност и интегритет
локалног буџета
(суфицит, дефицит)

суфицит

374

суфицит

суфицит

суфицит

19.265.326,96

Градска општина Сопот
0001

19.07.2021. године

Програмска активност Функционисање
скупштине

Скупштина општине

1001

Информатор о раду

6.845.548,00
1. Обезбеђено
континуирано
функционисање органа ЈЛС
и органа градске општине

1. Број седница скупштине
општине
1. Број седница општинског већа

6

6

6

6

12

12

12

12

6.845.548,00

6.845.548,00

Пројекат локални избори
1.911.959,19

1.911.959,19

Скупштина општине
1.911.959,19
0002

Програмска активност Функционисање
извршних органа

Председник градске општине и веће

12.419.778,96
1. Обезбеђено
континуирано
функционисање органа ЈЛС
и органа градске општине

1. Број седница општинског већа

12

12

12

12
12.419.778,96

375

12.419.778,96

Градска општина Сопот

Информатор о раду

19.07.2021. године

Члан 9.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020.,2021. И 2022. годину исказују се у следећем
прегледу:
Преглед капиталних издатака
Износ
Економ
клас

Назив

2020

2021

511

Некатегорисани путеви

511

Изградња гасоводне мреже

511

Реконструкција водоводне мреже

511

Управљање отпадним водама

511

Објекти
Набавка машина и опреме за потребе
Управе ГО Сопот
Капитално одржавање инфраструктуре по
месним заједницама

35.000.000,00

Машине и опрема по месним зајдницама
Капитално одржавање инфраструктуре
установа културе
Набавка машина и опреме Центра за
културу
Извори финансирања за раздео 03:

2.000.000,00

136.745.000,00

01-Приходи из буџета

136.745.000,00

04-Сопствени приходи

0,00

07-Трансфери осталим нивоима власти

0,00

13-Вишак прихода

0,00

512

511
512

511
512

2022

65.000.000,00
5.000,00
13.500.000,00
600.000,00

Укупно за Раздео 03

10.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00

640.000,00

136.745.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за Разделе 1+2+3
01-Приходи из буџета

136.745.000,00

04-Сопствени приходи

0,00

07-Трансфери осталим нивоима власти

0,00

13-Вишак прихода

0,00

Укупно за Разделе 1+2+3

136.745.000,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
376
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У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за
2021. и 2022. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а
Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 (испр.),
108/13, 142/14 и 68/15 - др. закон,103/15, 99/16, 113/17 ,95/18,31/19 и 72/19) и Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у локалној администрацији (''Службени гласник РС”, број 68/15 ,81/16 - одлука УС
и 95/18), број запослених код корисника буџета Градске општине Сопот (директни и индиректни буџетски
корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
Члан 11.
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.
Члан 12.
Буџетски корисници могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им, по
њиховим захтевима, та средства одобрена и пренета.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације
утврђене овом Одлуком.
Члан 13.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева,
а у складу са утврђеним износом апропријација.
Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 14.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Сопот за 2020. годину повећава се за износ средстава која
се преносе из буџета Града за конкретне намене, на основу акта градоначелника Града.
Члан 15.
У случају да се буџету Градске општине Сопот из другог буџета (републике или града), актом определе
наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства која не би била позната у
поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације
за извршавање расхода по том основу. Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев Одељењу за финансије за
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора
финасирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.
Члан 16.
Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других
корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Градске општине Сопот, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора Градске општине Сопот.
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Члан 17.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом Одлуком, дође до измена у Правилнику о
стандардном касификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Одељење за финансије ће извршити
одговарајуће измене ове Одлуке.
Члан 18.
Председник градске општине је наредбодавац за извршење буџета и одговоран је за извршење ове Одлуке.
Члан 19.
Председник градске општине може донети одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.
Члан 20.
Уколико се у току године стекну објективни услови, (измена законских прописа, смањење броја запослених,
промена надлежности и друго) председник градске општине може у току године одредити и друге износе
апропријација, а до одређеног нивоа потрошње.
Члан 21.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком одговорни су руководиоци
директних и индиректних буџетских корисника.
Члан 22.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу грађевинских радова, које закључују директни и
индиректни корисници буџетских средстава морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне
набавке.
Члан 23.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“ а
примењиваће се од 01.01.2020. године.
Скупштина градске општине Сопот
Број 400-9/2019-IV од 23.децембра 2019. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миладин Марјановић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Oдредбама члана 31. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19”),
предвиђено је да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром.
Чланом 43. Закона о буџетском систему, скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку о буџету
јединице локалне самоуправе.
При изради Одлуке о буџету за 2020. годину пошло се од тога да се буџетом обезбеди реална
прерасподела јавних средстава, испоштује оквир дозвољене јавне потрошње, и планира рационално и наменско
трошење буџетских средстава у 2020. години, а у свему према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне
власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, које је донео Министар надлежан за послове
финансија.
Полазећи од ових параметара и потребе да се обезбеди континуитет финансирања јавних потреба на
реалном нивоу, донета је Одлука о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина
и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години, која представља
основни правни оквир за утврђивање права на потрошњу градских општина у предметној години.
Програмски део буџета је саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности
корисника буџетских средстава, који се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним
програмима.
Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему а ближе се
уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Одлука о буџету садржи рекапитулацију програма и програмских активности која укључује и
дефинисане циљеве и индикаторе. Одређени циљеви и индикатори су претрпели измене у односу на исте
дефинисане Одлуком о буџету за 2019. годину, а сходно препорукама СКГО и развоју примене програмског
буџетирања на нивоу локалне самоуправе.
Програмски буџет укључује извештавање и образложење одступања у односу на очекиване резултате
(индикаторе). Оцену ефективности и ефикасности односно успеха програма, програмских активности и пројеката
спроводи сам корисник, али и спољни независни субјект. Резултати морају бити материјализовани и мерљиви
ради анализе измерених вредности извештавања и образложења одступања од циља.
3. Приходи буџета за 2020. годину
Чланом 3. Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2020. години, од укупних средстава за
јавну потрошњу од 12.957.962.435,00 динара, Градској општини Сопот опредељена су средства од
596.113.126,00 динара.
На основу поменуте Одлуке Градској општини Сопот припадају у целости:

-

приход од пореза на доходак грађана,
приход од пореза на имовину,
приход од пореза на наслеђе и поклон,
приход од локалних комуналних такси,
приход од пореза на пренос апсолутних права,
приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности,
приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
приход од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности,
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порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства,
локалне административне таксе,
самодопринос уведен за подручје градске општине,
приходи од камате на средства депонована код банака,
приходи од продаје покретних ствари које користи градска општина и индиректни
корисници,
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом
скупштине градске општине,
- новчане казне наплаћене од стране органа градских општина,
- приходи од донација и трансфера ,
- приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске
општине,
- приходи од давања у закуп и
- други јавни приходи и примања у складу са законом и статутом.
-

4. Расходи буџета за 2020. годину
Приликом утврђивања износа расхода и издатака корисника буџета Градске општине Сопот, пошло се од
поменутог Упутства Министарства финансија, анализе извршених расхода у 2019. години и процене истих по
програмским активностима и пројекатима предвиђеним за 2020. годину.
Маса средстава за плате запослених на групи конта 411 и 412 је увећана за 9% у односу на планиране
масе за 2019.г одину за старозапослене. Маса је увећана и за одобрено ново запошљавање за десет
извршилаца.У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за
2021. и 2022. годину, које је донео министар финансија.
На групи конта 413 – Накнаде у натури, билансирана су средства за финансирање месечних карти
градског саобраћаја за долазак и одлазак са посла, као и износ средстава за набавку новогодишњих поклонпакетића за децу запослених.
Средства утврђена на групи конта 415 – Накнаде запосленима, односе се на износ накнаде у новцу на
име месечних трошкова превоза запослених на посао и са посла.
Група конта 416 – Награде и остали пословни расходи, односи се на јубиларне награде за запослене по
основу сталности у раду.
Стални трошкови (група конта 421) планирани су на основу извршења истих у претходном периоду и
процене њиховог раста на годишњем нивоу.
Средства за финансирање коришћења роба и услуга (групе конта 422-426) утврђена су на основу
захтева корисника односно органа општине, а у складу са предвиђеним програмским активностима и пројектима.
У процени ових расхода, уз сагледавање мера уштеда, средства су опредељивана на бази приоритета.
Средства билансирана на групи конта 423 – Услуге по уговору, односи се на:
- Накнаде одборницима Скупштине ГО Сопот;
- Услуге одржавања софтвера и остале компјутерске услуге;
- Услуге образовања и усавршавања запослених, котизације, и накнаде за стручне испите;
- Услуге штампања ;
- Услуге објављивања тендера, аката и информативних огласа;
- Репрезентација, угостититељске услуге и поклони ,
- Остале услуге .
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Средства билансирана на групи конта 424 – Специјализоване услуге, односе се на:
- Геодетске услуге
- Остале специјализоване услуге у оквиру редовне делатности
- Услуге за извршење решења комуналне и грађевинске инспекције
- Услуге инспекције и анализе
- Услуге уређења атарских и других путева;
- Услуге уређивања и одржавања зеленила;
- Услуге јавне хигијене
- Услуге из области културе .
Трансфери за текуће одржавање предшколских установа и основних школа (група конта 463) утврђени су
полазећи од извршења средстава у 2019. години и средстава који је буџет општине могао да определи за ову
активност у 2020. години.
Наведени трансфери су у складу са Статутом града Београда и Статутом ГО Сопот.
Расходи по основу трансфера средстава за превоз ученика који станују на удаљености већој од 4км од
основне школе, билансирани су на групи конта 472;
Група конта 465 – Остале дотације и трансфери се односи на финансирање пројекта „Заједно до
здравља“.
Социјална давања (група конта 472) односе се на исплате једнократне помоћи и трошкове сахране НН
лица.
Дотације невладиним организацијама (група конта 481) обухватају дотације везане за финансирање
редовног рада политичким странака у складу са Законом о финансирању политичких активности, финансирању
трошкова изборне кампање, дотације удружењима грађана, дотације верским заједницама по конкурсима.
На групи конта 482 – приказани су расходи за регистрацију возила остале порезе, републичке таксе,
градске таксе, републичке казне итд.
На групи конта 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, односи се на превентивно обезбеђена
средства по основу судских решења.
Расходи на групи конта 485 – Накнада штете, односи се на превентивно обезбеђена средства за покриће
евентуално насталих штета.
Текућа буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно
највише до 4 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно
највише до 0,5 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
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ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
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Веб-презентација државног органа на којoj се објављују информације о текућим јавним набавкама je www.sopot.org.rs
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ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Државна помоћ исплаћена из буџета ГО Сопот у 2015.години за период јануар-септембар
2015.
Врста државне
Правни основ
Реализација
Број корисника
помоћи
Накнада штете услед
Закон о буџетском
/
/
елементарне
систему
непогоде
Једнократна новчана
Закон о буџетском
390.000,00
26
помоћ
систему
Дотације

Закон о буџетском
систему

9.672.308,76

36

Субвенције јавним
неф.пред.и организ.

Закон о буџетском
систему

42.906.837,87

2

Трансфери
здравственим
установама
Трансфери Црвеном
крсту Србије

Закон о буџетском
систему

3.311.202,37

1

Закон о буџетском
систему

390.986,89

1

56.671.335,89

66

УКУПНО
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ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА

Коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Управи градске општине
утврђују се за звања и занимања, а према основним коефицијентима и групама додатних
коефицијената и то:
ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Самостални стручни сарадник
Виши стручни сарадник
Стручни сарадник
Виши сарадник
Сарадник
Виши референт
Референт
КВ радник, возач, дактилограф
НКВ радник

Основни
коефицијент
12,05
10,77
10,45
9,91
8,95
8,85
8,74
8,00
6,40

Групе додатних коефицијената
I
II
III
14,56
15,67
16,80
14,30
15,35
16,39
11,50
7,19
5,33
3,03
1,85
1,05
1,05

Додатни коефицијенти за звање и занимање, утврђују се по групама, према
сложености и одговорности послова који се обављају у том звању, односно занимању.
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ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
На дан 31.12.2019. године
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ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима располажу органи Градске општине Сопот су писани
архивирани документи и електронска база података.
Завођење, евидентирање и архивирање документације у писарницама органа
Градске општине Сопот врши се путем аутоматске обраде података. Документација се
класификује на основу Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања. На
основу листе која садржи све врсте докумената који настају у оквиру делатности органа
Градске општине Сопот, утврђени су рокови чувања, након чијег истека се материјал
уништава.
Документација која се трајно чува у складу са законом, предаје се Историјском
архиву града Београда.
Највише документације која настаје у раду органа је у папирној форми.
Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом органа Градске општине
Сопот, чувају се у:
– архиви Управе градске општине Сопот
– у канцеларијама, код службених лица која раде на предметима (фасцикле,
регистратори);
– као и у електронској форми на заједничком серверу и у рачунарима.
У архиви се чувају архивирани, завршени предмети, евиденција о предметима као и
остали регистраторски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог уништења
на основу сагласности Архива града Београда .
Рачунари су заштићени од вируса. Нико осим запослених нема приступ носачима
информација, а по потреби се врши периодичан преглед испуњености услова за чување
носача информација.
Услови чувања одговарају прописима о канцеларијском пословању.
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ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог одсека су: нацрти и предлози прописа у вези са радом Управе ГО, одлуке, решења,
закључци, записници, службене белешке, примљена електронска пошта,потврде, дописи,
обавештења
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог одсека су: нацрти и предлози одлука, документација о извршеним плаћањима,
службене белешке, примљена електронска пошта
ОДСЕК ЗА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог одсека су: збирке прописа, издата мишљења, одлуке надлежних, жалбе и тужбе
странака у поступцима, дописи односно представке грађана, примљена електронска пошта
јавни позиви, документација о извршеним плаћањима, документација о спроведеним
конкурсима, службене белешке, представке странака у поступку, решење о постављању
баште угоститељског објекта, решење о постављању покретних привремених објеката испред
киоска и малопродајних објеката, решење о постављању покретних објеката, решење о
постављању полица за продају књига, решење о одобравању сече стабала, решење о
заузећу јавне површине ради извођења грађевинских радова, решење о постављању
рекламе и истицање фирме до 2м2
ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог одсека су: решења, закључци, потврде, мишљења, информације, одлуке надлежних
органа, жалбе и тужбе странака у поступцима, закључени уговори, закључени споразуми,
службени записници, службене белешке
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог одсека су: поднесци странака (физичких и правних лица), представке странака у
поступку, записници, решења, закључци, жалбе странака у поступцима, одлуке надлежних,
дописи, извештаји, информације, службене белешке, обавештења, примљена електронска
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пошта
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог Одељења су: збирка прописа, решења,закључци, потврде, записници са седница,
одлуке, жалбе, закључени уговори, дописи грађана, дописи, извештаји, планови, примљена
електронска пошта, јавни позиви, документација о извршеним плаћањима, документација о
спроведеним конкурсима, службене белешке, представке странака у поступку
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
Службе за скупштинске послове: записници са седница Скупштине градске општине Сопот
записници са седница радних тела Скупштине градске општине Сопот,записници са седница
Већа градске општине Сопот,информације, извештаји, програми, општа и појединачна акта
која у складу са својим надлежностима доносе Скупштина градске општине Сопот, Веће
градске општине Сопот, и председник градске општине Сопот (Статут, правилници, одлуке,
решења, закључци), планови, представке грађана, јавни позиви, мишљења скупштинских
радних тела,белешке са седница Скупштине
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ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Информацијама које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог одсека омогућава се приступ без ограничења, у начелу.
Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен на основу Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о
личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ
Информације које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог одсека доступне су на начин утврђен Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја.
Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен на основу Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о
личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.
ОДСЕК ЗА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Информацијама које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
омогућава се приступ без ограничења, у начелу.
Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен на основу Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о
личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.
ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Информацијама које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
Одељења за имовинско-правне послове омогућава се приступ без ограничења, у начелу.
Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен на основуЗакона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о
личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Информацијама које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
овог одсека омогућава се приступ без ограничења, у начелу.
Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен на основу Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о
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личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
Одељења за привреду и друштвене делатности приступ се омогућава без ограничења,
осим у следећим ситуацијама:
збирка прописа -приступ ограничен у делу који се односи на прописе везане
за безбедност и одбрану земље и војне тајне
записници са седнице: нема ограничења осим када су седнице биле затворене
за јавност
одлуке: нема ограничења, осим када су седнице биле затворене за јавност
жалбе: приступ омогућен учесницима у поступку
закључени уговори: приступ омогућен само потписницима уговора, као и у
случају када се ради о директном учешћу у остварењу неког права или јавног интереса
дописи и пријаве грађана: приступ омогућен, осим уколико се ради о дописима чије је
чување тајности законом загарантовано
примљена електронска пошта: приступ дозвољен примаоцу поште
јавни позиви: приступ неограничен осим оквиром прописаним самим позивом
документација о извршеним плаћањима: приступ омогућен само учесницима
поступка, осим када се ради о евентуалном остварењу јавног интереса када је приступ
такође омогућен
документација о спроведеним конкурсима: приступ омогућен учесницима поступка;
службене белешке: приступ омогућен службеним лицима
представке странака и органа у поступку и акти донети по истим представкама:
приступ омогућен учесницима у поступку или онима који имају директан интерес да
учествују у поступку или уколико се ради о подацима који су од јавног интереса
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Информацијама које су настале у раду Скупштине градске општине Сопот, Већа
градске општине Сопот и радних тела Скупштине приступ се омогућава без ограничења,
осим у случајевима када су седнице биле затворене за јавност.
Другим информацијама које су настале у раду или у вези са радом Службе за
скупштинске послове приступ се у начелу омогућава без ограничења.
Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен на основу Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о
личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.
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ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
КОНТАКТ ПОДАЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ПОШТАНСКА АДРЕСА ОРГАНА
Управа градске општина Сопот ул.Космајски трг бр.5 11450 Сопот
БРОЈ ФАКСА: 011/8151-136
АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ
E-mail: informisanje@sopot.org.rs
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену
информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што
ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на
копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом,
факсом, електронском поштом или на други начин. Захтев за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације може поднети писменим
путем или га може саопштити усмено у записник. Тражилац информације не мора навести
разлог тражења информације.
Подношење захтева писменим путем
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
Захтев мора садржати:
- назив органа власти: Градска општина Сопот, 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.
Захтев може садржати:
- и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Подношење захтева усменим путем
Тражилац информације се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у
записник који води овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног
значаја.
Такав захтев се уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев
поднет писмено.
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
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- 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 одлучивање по захтеву
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид
документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог
документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о
поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од
пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од
дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог
документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева,
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. Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на
увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог
документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити
стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама
органа власти.
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ којисадржи
тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога
је информација тражена.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи
тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Државни орган је обавезан да омогући приступ информацији.
Ако орган власти одбије да у целини или делимично 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 без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то
решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која
може изјавити против таквог решења.
НАКНАДА
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
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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.
Висина накнаде нужних трошкова прописана је Уредбом о висини накнаде
нужних трошкова за издавање копије докумената на којим се налазе информације од
јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 8/2006). Трошковник којим се утврђује висина нужних
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног
значаја.
ПРАВО НА ЖАЛБУ
Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:
- орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када
му је достављено решење или други акт;
- орган власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;
- орган власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, услови издавање копије документа који садржи
тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде
те копије;
- орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на
начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја;
- орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно
не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја или
- орган власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права
на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Изјављивање жалбе: Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења или
другог акта органа власти на адресу: Поверенику за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности, адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александра 15.
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УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), од горе
наведеног 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)
У Сопоту, ______2021. године
___________________________________
Име и презиме тражиоца информације
____________________________________
Адреса
_____________________________________
Други подаци за контакт
_____________________________________
Потпиc
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