Број: 96-29/2005-VIII/2

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана
17. став 1. тачка 1. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар /''Сл.лист града
Београда'', бр. 16/04/ д о н е л а

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ
ОРГАНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Члан 1.
У Одлуци о организацији и раду органа општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр.
16/04/, /у даљем тексту: Одлука / у члану 31. став 3. речи; ''шест до осам савета'' замењују се
речима: ''осам до десет савета''.
Члан 2.
У осталим члановима Одлука остаје непромењена.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Београда''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.

Број: 96-29/2005-VIII/3
Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана 1.
Одлуке о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине општине
Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр. 7/05/ и члана 17. Одлуке о организацији и раду
органа општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр. 16/04/, д о н е л а
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, САСТАВУ И
НАДЛЕЖНОСТИМА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине
општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр. 7/05/, /у даљем тексту: Одлука/ у члану 4.
став 1. додаје се тачка 11. која гласи:
''11. Савет за родну равноправност
Савет за родну равноправност броји 7 чланова и разматра заступљеност оба пола у
свим областима друштвеног и политичког живота, што подразумева једнаке могућности оба
пола без родне дискриминације, покреће иницијативу за обезбеђивање механизама и
стандарда једнакости права мушкараца и жена, иницира активности ради подизања свести и
едукације становништва о равноправности полова и покреће друге иницијативе према
председнику Општине.
Стручне, организационе и административно-техничке послове за Савет врши Стручна
служба''.
Члан 2.
У осталим члановима Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Београда''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.

Број: 96-29/2005-VIII/4
Скупштина општине Врачар на седници одржаној 24. јуна 2005. године је на основу члана
31. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр.
16/04/, члана 25. Пословника Скупштине општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр.
33/04/ и члана 1. Одлуке о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела
Скупштине општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр. 7/2005/ д о н е л а

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Допуњује се Решење о избору сталних радних тела Скупштине општине Врачар
/''Сл. лист града Београда'', бр. 36/04 и 41/04/ тако што се додаје:
Савет за здравство
1.
2.
3.
4.

Снежана Стевановић
Босиљка Радовић /из реда грађана/
Ђорђе Стојиљковић
Јагода Јорга /из реда грађана/

5. Марија Поповић
6. Десанка Ценић-Милошевић
/из реда грађана/
7. Мирјана Димитријевић

2. Мандат чланова радних тела је 4 године.
3. Ово решење објавити у Службеном листу града Београда.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.

Број: 96-29/2005-VIII/5

Скупштина општине Врачар на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу
члана 49.-54. Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004),
члана 63.-65. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број
9/2002 и 87/2002), члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 17. Одлуке о
организацији и раду органа Општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 16/2004)
донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА И СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
ЗА 2004. ГОДИНУ

Члан 1.
Укупно остварена и распоређена примања и приходи у буџету Општине Врачар
износе:
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ
-Вишак прихода из ранијих година
-Oстварена примања и приходи у 2004.год.
-Неповратни трансфери од Града
-Добровољни текући трансфери
од физичких и правних лица (донације)

дин.
дин.
дин.

59.233.648,98
156.147.381,37
3.118.000,00

дин.

640.000,00

I УКУПНА ПРИМАЊА И ПРИХОДИ БУЏЕТА

дин.

219.139.030,35

II ДОДАТНИ ПРИХОДИ ОРГАНА

дин.

13.241.923,23

УКУПНА ПРИМАЊА И ПРИХОДИ (I+II)

дин.

232.380.953,58

III УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА

дин.

161.318.126,79

IV УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА

дин.

12.140.954,37

УКУПНИ РАСХОДИ (III+IV)

173.459.081,16

дин.

Члан 2.
Планирана средства за потрошњу у буџету Општине Врачар у 2004. години увећана су
за средства остварена по члану 4. Одлуке о буџету општине Врачар за 2004. године
(“Службени гласник Републике Србије”, број 48/2004) и то:
• средства добијена од Града за трошкове спровођења избора дин 3.018.000,00
(која су у потпуности утрошена)
• средства добијена од Града за борбу против наркоманије
дин 100.000,00
(пренета су у 2005.годину)
• средства донација добијена од физичких и правних лица
дин 640.000,00
(утрошено 540.000,00 динара, а 100.000,00 динара пренето
у 2005. годину за исту намену).
Члан 3.
У току године у складу са законским прописима вршене су измене апропријација
ангажовањем средстава текуће резерве:
• изменама апропријација до 5%
• на основу Програма ангажовања прихода који ће до краја године бити остварен изнад
дозвољеног оквира за класичну потрошњу за 2004. год. број 96-52/2004-VIII/1, на који
је сагласност дао Извршни одбор Скупштине града Београда Закључком број 42966/04-ИО.
У току 2004. године извршена је једна измена и допуна Одлуке о буџету општине Врачар
за 2004. годину.
Члан 4.
У току 2004. године у Сталну буџетску резерву издвојена су средства у укупном износу
од 691.565,00 динара.
Једнократно су ангажована средства у складу са законским прописима, у укупном
износу од 143.423,75 динара за отклањање последица ванредних околности и 366,50 динара
за трошкове платног промета.
Салдо на подрачуну Сталне буџетске резерве на дан 31.12.2004. године износи
1.982.012,28.
Члан 5.
Неутрошени вишкови распоређени по програмима из 2004. и ранијих година преносе
се у наредну годину у укупном износу од 22.305.976,16 динара, и користиће се за већ
утврђене намене.
Средства у износу од 0,72 динара која су враћена гашењем рачуна Одељења за
Општу управу и у износу од 50.979,00 динара од рефундације боловања, усмеравају се у
нераспоређени вишак прихода.
Члан 6.
Неутрошена распоређена средства из 2004. године преносе се у наредну годину у
складу са Одлуком о буџету Општине Врачар за 2005. годину за исте намене. Остатак
средстава се усмерава у нераспоређени вишак прихода.
Неутрошена редовна средства за запослене у 2004. години усмеравају се у
нераспоређени вишак прихода.

Члан 7.
Распоређена средства из ранијих година усмеравају се у нераспоређени вишак
прихода у износу од 55.611,52 динара:
• куповина радне униформе
14.006,90 дин.
• средства Стручне службе усмерена за инвестиције
29.000,00 дин.
• накнаде у натури
12.604,62 дин.
Члан 8.
Неутрошена средства усмеравају се у нераспоређени вишак прихода у износу од
95.622,66 динара:
• финансирање рада и предизборне активности
11.427,05 дин.
политичких странака
• средства МЗ - која нису поново распоређена
4.849,41 дин.
Одлуком о буџету за 2005. годину

•

средства за материјалне трошкове
ЈП “Пословни простор Врачар”- која нису поново

79.346,20 дин.

распоређена Одлуком о буџету за 2005. годину

Члан 9.
Ангажована средства текуће буџетске резерве у току године исказана су у складу са
законским прописима према врсти трошка на одговарајућим позицијама планираних расхода
и извршених расхода, а за исти износ је умањена апропријација текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве у укупном износу од 600.000,00 динара ангажована
су за следеће намене:
• накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
дин. 200.000,00
• трошкове оглашавања
дин. 100.000,00
• остале накнаде из буџета
дин.
80.000,00
• накнаде из буџета у случају смрти
дин.
30.000,00
• ''Врачарски гласник''
дин. 190.000,00
Средства текуће резерве у укупном износу од 200.000,00 динара која нису ангажована
у 2004. години усмеравају се у вишак прихода.
Средства текуће резерве - вишак прихода у 2004. години у складу са чланом 3. Одлуке
о буџету општине Врачар за 2004. годину (''Службени гласник Републике Србије'', број
48/2004) ангажована су у току 2004. године у укупном износу од 6.247.984,46 динара за
следеће намене:
•
•
•
•
•

материјални трошкови
услуге по уговору
издаци за запослене
материјални трошкови месних заједница
накнаде за социјалну помоћ из буџета

дин.
дин.
дин.
дин.
дин.

3.828.413,10
659.343,20
1.100.000,00
340.228,16
320.000,00

Члан 10.
Планирана и остварена примања и приходи и извршени расходи по основним
наменама износе:

БИЛАНС ПРИМАЊА И ПРИХОДА И РАСХОДА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2004. ГОДИНУ
I ПРИМАЊА И ПРИХОДИ
Екон.
класиф.

ВРСТА ПРИМАЊА И
ПРИХОДА
2.
Вишак прихода из 2003.
године и 2002. године
Самодопринос према
зарадама запослених на
територији општине
Текући трансфери од других
нивоа власти
Камате

ПЛАН
I - XII 2004.
3.
59.182.669,26

743

Приходи од давања у закуп
објеката
Општинске административне
таксе
Приходи које својом
делатношћу остварују
општински органи
Приходи од новчаних казни

744

Добровољни трансфери

745

Остали приходи

1.
311
711

733
741
742
742
742

УКУПНО ПРИХОДИ
БУЏЕТА
ДОДАТНИ ПРИХОДИ
ОРГАНА И
РЕФУНДАЦИЈЕ
УКУПНО ПРИХОДИ

ИЗВРШЕЊЕ
31.12.2004.
4.
59.233.648,98
4.194,12

%
5.
100
-

3.118.000,00

3.118.000,00

100

2.000.000,00

5.643.082,24

282

150.000.000,00

143.074.567,29

95

8.400.000,00

5.157.139,00

61

110.000,00

319.311,59

290

803.000,00

314.000,00

39

640.000,00

640.000,00

100

1.900.000,00

1.635.087,13

86

226.153.669,26

219.139.030,35

96

12.910.000,00

13.241.923,23

103

239.063.669,26

232.380.953,58

97

Члан 11.
Укупни планирани и извршени расходи у буџету Општине по ближим наменама и
корисницима износе:

СТАЛНА РЕЗЕРВА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
I ПРИХОДИ
1.Пренета средства из претходних година
2.Издвојена средства у 2004. години
УКУПНО 1+2

дин.

дин. 1.434.237,53
дин.
691.565,00
2.125.802,53

II РАСХОДИ
1.Расходи у 2004. години
СТАЊЕ 31.12.2004. год. (I-II)

дин.
дин.

143.790,25
1.982.012,28

Члан 12.
Биланс стања буџета Општине Врачар на дан 31.12.2004. године:
у хиљадама динара
АКТИВА
КОНТО

НАЗИВ КОНТА

ПАСИВА
ИЗНОС

КОНТО

НАЗИВ КОНТА

ИЗНОС

70.764

251100

Примљени аванси

146

011100

Зграде и грађевински
објекти

011200

Опрема

8.021

243300

011300

2.554

245000

121100

Остала основна
средства
Жиро рачун

58.828

254900

121300

Благајна

33

291000

122100

Краткорочна
потраживања
Остали краткорочни
пласмани
Активна временска
разграничења

3.278

311000

340

321121

1

321311

123900

131000

УКУПНА АКТИВА

143.819

Обавезе по основу
трансф.осталим
нивоима власти
Обавезе за остале
расходе
Остале обавезе
Пасивна временска
разграничења
Извори капитала
Вишак прихода суфицит
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година

УКУПНА ПАСИВА

6
3
15
2.058
83.770
35.408

22.413

143.819

Члан 13.
У 2004. години није било пробијања апропријација и већих одступања у планираним и
извршеним апропријацијама.
Члан 14.
У 2004. години у капиталне инвестиције укупно је утрошено 7.116.592,04 динара.
Члан 15.
У току 2004. године средства Трезора Општине Врачар орочавана су и пласирана код
пословних банака у складу са важећим законским прописима, и по овом основу остварене су
камате које су укључене у укупне приходе.
Члан 16.
У току 2004. године буџет се није кредитно задуживао и није било отплате дуговања.
У току фискалне године нису дате никакве гаранције.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Београда''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.

Број: 96-29/2005-VIII/6

Скупштина општине Врачар на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана 25.
Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије”, број 9/2002 и 87/2002),
члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије”, број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 17.став 1.тачка 3. Одлуке о организацији и
раду органа Општине Врачар (“Службени лист града Београда”, број 16/2004),
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
ЗА 2005. ГОДИНУ

Члан 1.
Одлука о буџету Општине Врачар за 2005. годину (“Службени гласник Републике
Србије “, број 6/2005) мења се и допуњава тако што се:
•
у члану 24. табеларни део – ПРИХОДИ
-Економска класификација 311 – Вишак прихода из ранијих година,
износ “51.302.680,50” замењује износом “57.820.903,56”,
-Укупни приходи буџета, износ “297.916.680,50” замењује се износом “304.434.903,56”;
- Укупни приходи - износ “310.956.680,50” замењује износом”317.474.903,56”.
•

у члану 24. табеларни део – ИЗДАЦИ врше се следеће измене:

Економска класификација 41 Расходи за запосленe :
износ “117.485.638,77” у колони 3. замењује се износом ”117.740.145,77”,
износ ”119.835.638,77” у колони 5. замењује се износом “120.090.145,77”;

Економска класификација 411 Плате и додаци запослених:
износи “95.085.638,77” у колонама 3. и 5. замењују се износима
“95.255.860,77”
Економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца:
износи “16.000.000,00” у колонама 3. и 5. замењују се износима
“16.084.285,00”;
Економска класификација 42 Коришћење услуга и роба:
износ ”47.723.159,67” у колони 3. замењује се износом ”47.853.112,37”,
износ “49.783.159,67” у колони 5. замењује се износом “49.913.112,37”;
Економска класификација 421 Стални трошкови:
износ ”15.800.000,00” у колони 3. замењује се износом “15.906.286,90”,
износ ”17.800.000,00” у колони 5. замењује се износом “17.906.286,90”;
Економска класификација 423 Услуге по уговору:
износ “6.142.540,65” у колони 3. замењује се износом “6.163.774,85”,
износ ”6.202.540,65” у колони 5. замењује се износом “6.223.774,85”;
Економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал):
износи “18.032.253,36” у колонама 3. и 5. замењују се износима
“18.034.684,96”;
Економска класификација 48 Остали расходи:
износи “2.008.355,36” у колонама 3. и 5. замењују се износима
“1.998.355,36”;
Економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама;
износи “1.145.346,00'' у колонама 3. и 5. замењују се износима
”1.135.346,00”:
Економска класификација 49 Резерве;
износи “53.344.070,00” у колонама 3. и 5. замењују се износима
“59.487.787,80”:
Економска класификација 499 Текућа резерва-нераспоређени вишак прихода 2004;
износи “6.500.000,00” у колонама 3. и 5. замењују се износима
“12.643.717,80”
Економска класификација 51 Основна средства;
износи “2.455.319,70” у колонама 3. и 5. замењују се износима
“2.455.365,26”,
Економска класификација 512 Машине и опрема;
износи ”1.430.599,70” у колонама 3. и 5. замењују се износима
“1.430.645,26”;
УКУПНИ ИЗНОСИ
-Укупан обим средстава из буџета - колона 3. - износ “297.916.680,50” замењује се
износом “304.434.903,56”,
-Укупно 2005. - колона 5. - износ “310.956.680,50” замењује се износом
“317.474.903,56”;

Члан 2.
У члану 26. Одлуке о буџету Општине Врачар за 2005. године (“Службени гласник
Републике Србије”, број 6/2005) у табеларном делу Посебан део буџета, врше се следеће
измене:
-позиција 9.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
износ “956.860,02” замењује се износом “978.094,22”,
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и Укупно 2005. у колони 11. износи
“4.200.000,00” замењују се износима “4.221.234,20”;
-збирни износи за изворе финансирања за функцију 110 и Главу 1.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
износи “3.773.708,02” замењују се износима “3.794.942,22”,
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и Укупно 2005. у колони 11. износи
“34.180.000,00” замењују се износима “34.201.234,20”,
-Укупно 2005. у колони 11.
износи “34.530.000,00” замењују се износима “34.551.234,20”;
-позиција 12.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
износ “4.800.000,00” замењује се износом “4.970.222,00”;
-Укупан обим средстава из буџета у колони 8. и Укупно 2005. у колони 11. износи
“72.985.638,77” замењују се износима ’'73.155.860,77”;
-позиција 13.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
износ “1.000.000,00” замењује се износом ”1.084.285,00”,
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и Укупно 2005. у колони 11. износи
“11.600.000,00” замењују се износима “11.684.285,00”;
-позиција18.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
износ “6.800.000,00” замењује се износом “6.906.286,90”,
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9.
износ “15.000.000,00” замењује се износом “15.106.286,90”,
-Укупно 2005. у колони 11.
износ “17.000.000,00” замењује се износом “17.106.286,90”,
-позиција 22.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
износ “3.023.878,14” замењује се износом “3.026.309,74”,
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и Укупно 2005. у колони 11. износи
“4.523.878,14” замењују се износима “4.526.309,74”;
-позиција 26.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.,Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и
Укупно 2005. у колони 11.
износи “1.430.599,70” замењују се износима “1.430.645,26”;

-збирни износи за функцију 410, изворе финансирања за функцију 410 и Главу 2:
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
збирни износи “18.838.301,44” замењују се износима “19.201.572,50”,
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и Укупно 2005. у колони 11. збирни износи
“117.544.847,61” замењују се износима 117.908.118,67
-Укупно 2005. у колони 11.
збирни износи “121.604.847,61” замењују се износима “121.968.118,67”;
-позиција 29.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8., Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и Укупно 2005. у колони 11.
износи “110.346,00” замењују се износима “100.346,00”;
-позиција 39.
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8., Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и Укупно 2005. у колони 11.
износи “6.500.000,00’ замењују се износима “12.643.717,80”;
-збирни износи за функцију 110
-Распоред
вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из 2004. у
колони 8.
збирни износи “9.052.761,36” замењују се износима “15.186.479,16”;
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9. и Укупно 2005. у колони 11. збирни износи
“55.243.445,36” замењују се износима ''61.377.163,16'';
-збирни износи за Главу 3
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
износ “26.360.867,16” замењује се износом “32.494.584,96”,
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9.
износ “76.297.332,89” замењује се износом “82.431.050,69”,
-Укупно 2005. у колони 11.
износ ”76.327.332,89” замењује се износом ”82.461.050,69”;
-збирни износи за Раздео 1 и Укупни издаци
-Распоред вишка средстава према раније донетим програмима и неутрошена средства из
2004. у колони 8.
збирни износи “51.302.680,50” замењују се износима “57.820.903,56,
-Укупан обим средстава из буџета у колони 9.
збирни износи “297.916.680,50” замењују се износима “304.434.903,56,
-Укупно 2005. у колони 11.
збирни износи “310.956.680,50” замењују се износима “317.474.903,56”.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Србије”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године
ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР
Биљана Мировић

Број: 96-29/2005-VIII/7

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године на основу члана
17. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар (''Сл.лист града
Београда'', бр. 16/04) д о н е л а

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА

Члан 1.
Мења се члан 14. тако да гласи: ''Коефицијент за изабрана и именована лица из члана 12.
ове Одлуке увећава се за 30% због сложености и одговорности послова''.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу града
Београда''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.

Број: 96-29/2005-VIII/8

Скупштина општине Врачар на седници одржаној 24. јуна 2005. године на основу члана 1.
Закона о јавном правобранилаштву («Сл. гласник РС» бр. 43/91) и члана 17. став 1 тачка 2.
и члана 50. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар («Сл. лист града
Београда» бр. 16/04) д о н е л а је

О Д Л У К У
О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине Врачар (у даљем
тексту : општина ) , врши Јавно правобранилаштво градске општине Врачар
( у даљем тексту: Јавно правобранилаштво ).
Јавно правобранилаштво је законски заступник општине.
Седиште Јавног правобранилаштва је у Београду, Његошева 77.
II

ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 2.

Јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред
судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса
општине њених органа, организација и других правних лица чије се финансирање
обезбеђује из буџета општине.
Члан 3.
Јавно правобранилаштво даје лицима чија имовинска права и интересе заступа, на њихов
захтев , правна мишљења у вези са закључивањем имовинско- правних уговора и правна
мишљења о другим имовинско – правним питањима.
Мишљења из става 1. овог члана Јавно правобранилаштво је дужно да достави у року од 15
дана од дана пријема захтева.

Члан 4.
У случају када природа спора допушта, Јавно правобранилаштво ће пре покретања
парнице или другог поступка , односно у току поступка , предузети све потребне мере ради
мирног решења спорног односа.
Члан 5.
Јавно правобранилаштво обавља своју функцију на основу закона и других прописа донетих
у складу са Уставом и законом.
III

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 6.

Функцију јавног правобраниоца
тексту : јавни правобранилац).

врши јавни правобранилац општине Врачар ( у даљем

Јавни правобранилац има 3 заменика.
Заменик јавног правобраниоца може извршити сваку радњу у поступку пред судом и другим
органима за коју је овлашћен јавни правобранилац.
Члан 7.
Јавног правобраниоца и његове заменике поставља и разрешава Скупштина општине, на
предлог председника општине.
Члан 8.
Јавни правобранилац се поставља на четири године и може бити поново постављен, а
заменици јавног правобраниоца послове заменика врше као сталну дужност.
Члан 9.
За јавног правобраниоца и његове заменике може бити постављено лице које испуњава
опште услове за рад у државним органима, које је дипломирани правник са положеним
правосудним испитом и има најмање пет година радног искуства на пословима правне
струке, након положеног правосудног испита.

Члан 10.
Јавни правобранилац за свој рад и рад Јавног правобранилаштва одговара Скупштини
општине и председнику општине.
Заменик јавног правобраниоца за свој рад одговара јавном правобраниоцу, председнику
општине и Скупштини општине.
Члан 11.
Јавно правобранилаштво има свој печат и штамбиљ.
Печат Јавног правобранилаштва је округлог облика пречника 32 мм, са текстом по ободу:
Република Србија, Град Београд, Јавно правобранилаштво Градске општине Врачар,
Београд и грбом Републике Србије у средини.
Штамбиљ је четвртастог облика са текстом: Република Србија, Град Београд, Јавно
правобранилаштво градске општине Врачар, са остављеним местом за број и датум, а
затим стоји Београд, Његошева 77 – Пошт.Фах.
Члан 12.
Општинска управа и други органи су дужни да Јавном правобранилаштву благовремено
достaвљају све податке, обавештења и доказе који су потребни за обављање функције коју
врши.
Члан 13.
Административно- техничке послове Јавног правобранилаштва врше
Општинској управи.

запослени у

Члан 14.
Јавно правобранилаштво може примити на обуку дипломираног правника ради стицања
услова за полагање правосудног испита без заснивања радног односа
( волонтер).
IV СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 15.
Средства за рад Јавног правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.

Члан 16.
Трошкови заступања
у судским и управним поступцима признају се Јавном
правобранилаштву по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.
Приход од заступања које Јавно правобранилаштво оствари вршећи функцију, чини приход
општине и уплаћује се у буџет општине.
V РАДНИ ОДНОСИ
Члан 17.
Јавни правобранилац и његови заменици остварују права и обавезе из радног односа као и
изабрана и именована лица у Скупштини општине.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове
одредбама ове одлуке.

одлуке, Јавно правобранилаштво наставља са радом по

Јавни правобранилац остаје на функцији на коју је именован до истека мандата.
Члан 19.
Заменици јавног правобраниоца именовани по досадашњим прописима остају на дужности
и после ступања на снагу ове одлуке.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града
Београда».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.

Број: 96-29/2005-VIII/9

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана
12. Закона о делатностима од општег интереса /''Сл.гласник РС'', бр. 49/92/ и члана 17.
Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр.
16/2004/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Народног универзитета ''Божидар Аџија'' број
01-4-956/1 од 13.05.2005. године, у предложеном тексту.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР
Биљана Мировић

Број: 96-29/2005-VIII/10

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана
27. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса /''Сл.гласник РС'', бр. 25/2000 и 25/2002/, члана 17. став 1. Статута Јавног
предузећа за управљање пословним простором ''Пословни простор Врачар'' /''Сл.лист града
Београда'', бр. 7/2003/ и члана 17. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар
/''Сл.лист града Београда'', бр. 16/2004/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за управљање
пословним простором ''Пословни простор Врачар'' број 564/2005 од 21.04.2005. године о
усвајању Извештаја о раду Јавног предузећа за управљање пословним простором
''Пословни простор Врачар'' за период 01.01.2004. до 31.12.2004. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР
Биљана Мировић

Број: 96-29/2005-VIII/11

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана
27. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса /''Сл.гласник РС'', бр. 25/2000 и 25/2002/, члана 17. став 1. Статута Јавног
предузећа за управљање пословним простором ''Пословни простор Врачар'' /''Сл.лист града
Београда'', бр. 7/2003/ и члана 17. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар
/''Сл.лист града Београда'', бр. 16/2004/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за управљање
пословним простором ''Пословни простор Врачар'' број 427/2005 од 25.03.2005. године о
усвајању Завршног рачуна Јавног предузећа за управљање пословним простором
''Пословни простор Врачар'' за 2004. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР
Биљана Мировић

Број: 96-29/2005-VIII/12

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана
19. став 1. тачка 5 Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором
''Пословни простор Врачар'' /''Сл.лист града Београда'', бр. 7/2003/ и члана 17. Одлуке о
организацији и раду општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр. 16/2004/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним
простором ''Пословни простор Врачар'' о пословању и законитости рада Јавног предузећа за
управљање пословним простором ''Пословни простор Врачар'' за период 01.01.2004. до
31.12.2004. године, донет на седници Надзорног одбора 24.03.2005. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР
Биљана Мировић

Број: 96-29/2005-VIII/13

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана
27. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса /''Сл.гласник РС'', бр. 25/2000 и 25/2002/, члана 17. став 1. Статута Јавног
предузећа за управљање пословним простором ''Пословни простор Врачар'' /''Сл.лист града
Београда'', бр. 7/2003/ и члана 17. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар
/''Сл.лист града Београда'', бр. 16/2004/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за управљање
пословним простором ''Пословни простор Врачар'' број 565/2005 од 21.04.2005. године о
усвајању Извештаја о раду Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним
простором ''Пословни простор Врачар'' за период 01.01.2004. до 31.12.2004. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР
Биљана Мировић

Број: 96-29/2005-VIII/14

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана
22. став 4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса /''Сл.
гласник РС'', бр. 25/2000 и 25/2002/, члана 15. став 1. алинеја 1. Статута ЈП ''Пословни
простор Врачар'' /''Сл. лист града Београд бр. 7/2003/ и члана 17. Одлуке о организацији и
раду органа општине Врачар /''Сл. лист града Београда'', бр. 16/2004/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

I – ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за управљање
пословним простором ''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР'' за 2005. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР
Биљана Мировић

Број: 96-29/2005-VIII/15

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 24. јуна 2005. године, на основу члана
17. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар /''Сл.лист града Београда'', бр.
16/2004/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај Јавног правобранилаштва општине Врачар за 2004. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-29/2005-VIII - 24. јуни 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
Милена Милошевић, с.р.
Тачност преписа оверава
СЕКРЕТАР
Биљана Мировић

