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29. децембар 2011. године

Градско веће града Београда на седници одржаној 29.
децембра 2011. године, на основу члана 3. став 2. Одлуке
о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 61/2009,
10/2011, 55/2011) и члана 54. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда” бр. 39/08,
6/2010), донело је

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТАРИФНОМ СИСТЕМУ У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Правилнику о тарифном систему у јавном линијском
превозу путника на територији града Београда („Службени
лист града Београда” број 30/11), (у даљем тексту: правилник), у члану 2. став 1. алинеја 5. после речи: „коришћења”
додаје се реч: „услуге”.
Члан 2.
Члан 6. мења си и гласи:
„У ИТС1 примењује се јединствени тарифни систем за
карте у претплати и зонски тарифни систем са две зоне за
карте ван режима претплате.”
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Границу примене јединственог тарифног система за
карте у претплати представљају крајњи терминуси на линијама јавног градског превоза.
Границе зона 1 и 2 у примењеном зонском тарифном
систему за карте ван режима претплате су следећa стајалишта: Електронска индустрија, Мала пруга, Икарбус,
Бежанија насеље, Макиш, Железник Р, Ж.Ј. Шпанац, Орловача, Манастир, Бањица 2, Вождовац, Кумодраж, Велики Мокри Луг, Медаковић 3, Устаничка (Булевар Краља
Александра и Првомајска), Миријево, Карабурма, Лешће,
Вишњица, Рафинерија и Себешка река.”
Члан 4.
У члану 9. реч: „осам” замењује се речју: „десет”.
Члан 5.
У члану 11. став 1. после алинеје 8. додају се нове алинеје
9. и 10. које гласе:
„– Зона 9: Жупањац, Барзиловица.

Цена 220 динара

Границе зоне 2 локала Лазаревац: Ћелије, Жупањац, Чибутковица III, Барзиловица – каменица, Трбушница – Липар, Барошевац, Космај, Соколовачки пут, Степојевац, Сумеђ, Цветовац.
– Зона 10: Маринац.
Границе зоне 3 локала Лазаревац: Дудовица, Крушевица,
Пркосава, Стрмово, Миросаљци – дом, Соколово, Лесковац, Врбовно.”
Члан 6.
У члану 14. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Картице из става 1. овог члана купују се у претплати за
месечни, односно полумесечни период.”
У истом члану после става 2.додаје нови став који гласи:
„На захтев корисника услуге превоза неперсонализоване картице се могу евидентирати на име, што не искључује
могућност коришћења од стране више корисника.”
Члан 7.
После члана 14. додаје се нови члан 14а који гласи:
„Члан 14а
За све категорије корисника услуге превоза који остварују право на превоз уз одговарајућу персонализовану
смарт картицу из члана 13. тачка 1. алинеја 1, у поступку
издавања картице, врши се претходна провера постојања
неизмиреног дуга на основу неплаћене доплатне карте у возилу.
Право на издавање одговарајуће персонализоване смарт
картице за превоз имају подносиоци захтева који немају дуговање по основу утврђеном у ставу 1. овог члана.
Након измирења дуговања корисник услуге превоза
стиче право на издавање одговарајуће персонализоване
смарт картице.”
Члан 8.
У члану 16. став 1. после речи: „тарифни систем” речи:
„и број зона у оквиру тог система” бришу се.
У истом члану у ставу 2:
- после речи: „полумесечне,” речи: „(за запослене и
грађане)” бришу се и
- после речи: „годишње” речи: „(за лица преко 65 година)” бришу се.
Члан 9.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„Приликом уласка у возило путник је дужан да картице из члана 13. став 1. тачка 1. овог правилника валидира.
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Валидација се врши приношењем картице уређају за
валидацију који се налазе у зони врата обележених за
улазак.”
У истом члану у ставу 3. речи: „верификацију или” замењују се речима: „валидацију и”.
Члан 10.
У члану 20. став 1. после речи: „Градоначелника” брише
се тачка, ставља се зарез и додају речи: „на предлог Дирекције за јавни превоз.”
Члан 11.
У члану 22. став 1. и став 2. речи: „преда на проверу” замењују се речима: „уступи ради провере”.
Члан 12.
У члану 23. реч „решењем” замењује се речју: „актом”.
Члан 13.
У члану 24. став 1. реч „решењем” замењује се речју:
„актом”.
Члан 14.
У члановима 27,29,32. и 34. речи: „ фотокопија личне
карте (оригинал на увид)” замењују се речима: „лична карта
на увид”.
Члан 15.
У члану 27. став 1. алинеја 2. речи: „фотокопија пасоша (оригинал на увид)” замењују се речима: „пасош на
увид.
У истом члану у алинеји 2. после речи „шест месеци”
ставља се тачка, а речи: „и потврда Управе за странце МУПа Републике Србије о пријави боравишта на територији
града Београда” бришу се.
Члан 16.
У члану 29. став 1. алинеја 1. речи: „фотокопија личне
карте/здравствене књижице/извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид),” замењују се речима: „лична карта или здравствена књижица или извод из матичне књиге
рођених на увид”.
Члан 17.
У члану 31. став 1. тачка 7. после речи: „лица оболела од” додају се речи: „церебралне парализе” и ставља се
зарез.
Члан 18.
У члану 34. став 1. алинеја 2. речи: „фотокопија личне
карте (оригинал на увид)/фотокопија здравствене књижице
или извода из матичне књиге рођених” замењују се речима:
„лична карта или здравствена књижица или извод из матичне књиге рођених на увид”.
У истом члану у алинеји 3. речи:” фотокопија личне
карте (за родитеље, супруге и студенте), фотокопија личне
карте, здравствене књижице или извода из матичне књиге
рођених (за ученике основних и средњих школа)” замењују
се речима: „лична карта на увид (за родитеље, супруге и
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студенте), лична карта или здравствена књижица или извод из матичне књиге рођених на увид (за ученике основних и средњих школа)
Члан 19.
У члану 35. после става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„Возне исправе из става 1. овог члана се не валидирају.”
Члан 20.
У члану 40. став 1. реч „обезбеђује” замењује се речју:
„организује”.
У истом члану у ставу 2. алинеја 2. речи: „у режиму претплате” замењују се речима: „у претплати”.
Члан 21.
После члана 40. додају се нови чланови 40а, 40б. и 40ц.
који гласе:
„Члан 40а
Издавање персонализованих пластичних смарт картица
врши се на посебним продајним местима специјализованим за ту врсту посла, која су опремљена неопходном опремом за издавање ове врсте картица.
Приликом преузимања картице кориснику се издаје потврда о наплаћеној услузи издавања картице.
Цена издавања картице утврђена је актом градоначелника из члана 20. овог правилника.
О издатим картицама води се евиденција која је ажурна, тачна и безбедним мерама заштићена од неовлашћеног приступа и коришћења, у складу са посебним
законом.
У случају нестанка персонализоване пластичне смарт
картице, корисник пријављује нестанак у било ком корисничким сервису, ради блокирања картице.
На захтев корисника који је пријавио нестанак персонализоване пластичне смарт картице издаје се нова картица.
Трошкове издавања сноси корисник.
Члан 40б
Допуна персонализованих пластичних смарт картица
се врши од 25. у месецу за наредни месец и од 1. до 25. за
текући месец, осим за полумесечне карте за другу половину месеца, које се могу допунити до краја текућег месеца.
Корисници уплатом износа стичу право на услугу превоза у
складу са чланом 25. oвог правилника.
Неперсонализоване пластичне смарт картице корисник
допуњује жељеним новчаним износом, без ограничења,
а при свакој оствареној вожњи са картице се скида износ
који представља цену те вожње.
Папирне смарт картице корисник може допунити до
максималног новчаног износа утврђеног актом из члана 20.
овог правилника, а при свакој оствареној вожњи са картице
се скида износ који представља цену те вожње”.
Члан 40ц
Дирекција за јавни превоз обезбеђује корисничке сервисе у којима корисници могу да поднесу рекламације у вези
са употребом картица и у којима се отклањају утврђене неисправности картице.
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У корисничким сервисима из става 1. овог члана врши
се пријављивање нестанка персонализованих смарт картица и евидентирање неперсонализованих картица, по захтеву корисника.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Градоначелник града Београда, 29. децембра 2011. године,
на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
Члан 22.
Возне исправе које важе на дан 31. децембар 2011. године могу се користити до 31. јануара 2012. године.
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2012. године.
Градско веће града Београда
Број 34-3636/11-ГВ, 29. децембра 2011. године
Председник
Драган Ђилас, с. р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У БИБЛИОТЕЦИ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” ИЗ ЛАЗАРЕВЦА
1. Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Библиотеци
„Димитрије Туцовић” који је донео вршилац дужности директора 26. децембра 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-4832/11-Г, 29. децембра 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЛАЗАРЕВАЦ

1

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана
43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09 и 73/10) и члана 24. став 1. тачка 2. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08 и 15/10) Скупштина градске општине Лазаревац
на седници одржаној 29. децембра 2011. године, доноси

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2012.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет градске општине Лазаревац за 2012. годину
састоји се од:
1) прихода и примања у износу од 1.092.724.000 динара,
2) расхода и издатака у износу од 1.385.544.617 динара,
3) буџетског дефицита 292.820.617 динара,
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
у износу од 292.820.617 динара обeзбеђена су из пренетих
неутрошених средстава из претходних година .
Примања и издаци буџета градске општине Лазаревац
за 2012. годину, утврђени су у следећим износима и то:

1

Економска
Средства
класификација из буџета
2

3

Средства
из осталих
извора

Укупно

4

5

А. РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
I. Укупни приходи и
примања остварени по основу продаје нефинансијске
имовине

3

4

5

4+5 934.209.000 451.335.617 1.385.544.617
(7+8)-(4+5)

-292.820.617 -292.820.617

IV. Укупан фискални
дефицит

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

-292.820.617 -292.820.617

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1. Примања од домаћих
задуживања
1.1. Задуживање код
домаћих финансијских
институција и пословних
банака
2. Примања од иностраног
задуживања

91

0

0

0

911

0

0

0

9113+9114

0

0

0

912

0

0

0

VI. Примања од продаје
финансијске имовине

92

0

0

0

VII. Отплата главнице

61

0

0

0

611

0

0

0

6113+6114

0

0

0

6111+6112
+6115
+6116+6117
+6118+6119

0

0

0

2. Отплата главнице страним кредиторима

612

0

0

0

VIII. Набавка финансијске
имовине

62

0

0

0

3

292.820.617

292.820.617

(91+92+3)
-(61+62)

0 292.820.617

292.820.617

1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице
домаћим јавним финансијским институцијама и
пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

IX. Неутрошена средства из
претходних година
7+8 934.209.000 158.515.000 1.092.724.000

2

III. Буџетски суфицит-дефицит (I – II)

V. Примања од
задуживања

ОД Л У КУ

Опис

II Укупни расходи и издаци
за набавку нефинансијске
имовине

X. Нето финансирање (
V+VI+IX) -(VII+VIII)
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Приходи и примања буџета градске општине Лазаревац
за 2012. годину, утврђени су у следећим износима и то:

Опис

Износ

1

2

3
1.092.724.000
7

934.209.000

7

618.539.000

711

410.539.000

- порез на зараде

711111

397.062.000

- порез на земљиште

711147

13.477.000

713

30.000.000

- порез на наслеђе и поклон

713311

0

- порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

22.000.000

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима

713423

8.000.000

714

78.000.000

- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила

714514

18.000.000

- накнада за загађивање животне средине

714547

6.000.000

- накнада од емисије ЅO2, NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада

714549

54.000.000

741

100.000.000

1.3. Порез на добра и услуге

1.4. Приходи од имовине
- накнада за коришћење минералних сировина
2. Изворни приходи (извор финансирања 01)
2.1. Порез на имовину ( у статици)
- порез на имовину (осим на акције, земљиште и уделе)
од физичких лица
- порез на имовину (осим на акције, земљиште и уделе)
од правних лица
2.2. Порез на добра и услуге

7

7.500.000

733154

3.000.000

741151

100.000

1.3 Остали приходи у корист нивоа општина

745151

2.900.000

2.Донације од осталих нивоа власти
(извор финансирања 07)
2.1 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

145.900.000
744151

III ДОДАТНА СРЕДСТВА – Прво приградско позориште

1.1 Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општина

145.900.000
300.000

1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор
финансирања 04)

7

300.000

742351

300.000

Расходи и издаци буџета градске општине Лазаревац за
2012. годину, утврђени су у следећим износима и то:
Опис

Економска
класифик.

Износ

1

2

3

100.000.000

7

315.670.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

713

125.000.000

1. Текући расходи

4+5 1.385.544.617
4

898.844.174

41

234.905.708

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

188.065.801

Социјални доприноси на терет послодавца

412

33.709.907

1.1. Расходи за запослене
54.000.000

7.500.000
148.900.000

1.1. Приходи буџета општина од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
банака

741511

713121

200.000

1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор
финансирања 04)

1. Уступљени приходи (извор финансирања 01)

1.2. Порез на имовину

745152

3.Донације од осталих нивоа власти
(извор финансирања 07)

II ДОДАТНА СРЕДСТВА – ЈП Дирекција

А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2)
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)

2.2. Закупнина на стан у корист нивоа општина

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

Економска
класификација

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (А+Б)
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713122

71.000.000

Накнаде у натури

413

2.390.000

714

97.635.000

Социјална давања запосленима

414

3.350.000

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

714513

29.635.000

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине

714562

68.000.000

Стални трошкови

716

18.525.000

Трошкови путовања

422

93.637.083

Услуге по уговору

423

57.410.300

2.3. Други порези
-комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
2.4 .Приходи од имовине
- приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака
- приходи од камата на средства корисника буџета
општине укључена у депозите код пословних банака код
којих овлашћени општински орган потписује уговор о
депоновању средстава по виђењу
- комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне

424

136.037.435

425

86.650.938

Материјал

426

13.900.000

1.3. Пратећи трошкови задуживања

444

223.000

45

34.578.673

Субвенције јавним неф. предузећима и орг.

451

34.578.673

Субвенције приватним предузећима

454

0

1.5. Донације, дотације и трансфери

46

6.370.002

Трансфери осталим нивоима власти

463

5.945.002

Остале дотације и трансфери

465

425.000

47

32.235.000

741151

1.800.000

1.4. Субвенције
741152
741531

200.000
1.585.000

60.000.000
9.660.000

- приходи од давања у закуп непокретности

742152

8.260.000

- општинске административне таксе

742251

1.000.000

1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)
1.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2. Сопствени приходи буџетских корисника (извор
финансирања 04)
2.1 Остали приходи у корист нивоа општина

1.6. Социјално осигурање и социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

32.235.000

48

38.522.982

Дотације невладиним организацијама

481

30.681.971

Порези, обавезне таксе и казне

482

1.559.000

Новчане казне и пенали по решењу судова

483

3.282.011

485

3.000.000

49

16.881.553

1.7. Остали расходи

742351

400.000

743

10.000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

743353

10.000

1.8. Средства резерве

745

1.000.000

Стална резерва

499

1.868.418

1.000.000

Текућа резерва

499

15.013.135

5

486.700.443

745151

Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА (I+II+III)
I ДОДАТНА СРЕДСТВА – подрачун буџета

535.127.256
147.491.500

Текуће поправке и одржавање

742

- остали приходи у корист нивоа општина

42
421

Специјализоване услуге

741534

2.7. Мешовити и неодређени приходи

1.2. Коришћење услуга и роба

18.525.000

-накнада за коришћење грађевинског земљишта

- приходи од мандатних казни и казни изречених у
управном поступку у корист нивоа општина

2.700.000

63.840.000

255.000

2.6. Новчане казне и одузета имовинска корист

4.690.000

416

741

741535

- приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације општине

415

Награде запосленима и остали посебни расходи

716111

-комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом
2.5 Приходи од продаје добара и услуга

Накнаде трошкова за запослене

158.515.000

2. Издаци за нефинансијску имовину

9.315.000

2.1 Основна средства

7
771111

7

51

471.447.785

1.600.000

Зграде и грађевински објекти

511

465.707.785

1.600.000

Машине и опрема

512

5.740.000

Нематеријална имовина

515

0

54

15.252.658

541

15.252.658

7

215.000

745151

15.000

2.2 Природна имовина
Земљиште
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Члан 2
За наменску потрошњу користе се:
1. Приходи од :
– посебне накнаде за заштиту и унапређење животне
средине,
– накнаде за загађивање животне средине,
– накнаде од емисије ЅO2, NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада, који се заједно са средствима од наведених прихода, пренетим из претходних година, усмеравају за
реализацију програма Буџетског фонда за заштиту животне средине.
2. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета, који се заједно са
средствима од наведеног прихода, пренетим из претходних
година, усмеравају за изградњу и текуће одржавање објеката у складу са програмом пословања ЈП „Дирекција” Лазаревац.
3. Приходи од:
– накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
– годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила,
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– накнаде за коришћење минералних сировина,
– пореза на фонд зарада,
– део од 48,74% пореза на зараде, који се заједно са средствима од наведених прихода, пренетим из претходних година, усмеравају за финансирање расхода и издатака планираних програмом ЈП „Дирекција Лазаревац” и остале
комуналне делатности на подручју Градске општине Лазаревац.
За класичну потрошњу користе се:
1. Приходи који нису обухваћени ставом 1. овог члана,
који се заједно са средствима за класичну потрошњу, пренетим из претходних година, усмеравају директним и индиректним корисницима буџета за намене предвиђене законом и подзаконским актима.
Члан 3.
За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 1.868.418 динарa.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 14.013.135 динара од текућих прихода и у износу од
1.000.000 динара од средстава из претходних година.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Средства од текућих прихода у износу од 934.209.000 динара, процењена пренета средстава из претходних година у износу од 292.820.617 динара и средства додатних прихода буџетских корисника у износу од 158.515.000 динара, распоређују
се по корисницима и наменама и то:
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ОПИС

Средства из буџета
(01)

Средства из
предходних
година
(13)

6

7

8

Додатна
средства

УКУПНО

9

10

ОРГАНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина,председник,
Веће градске општине
110

Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови и спољни
послови
411

Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

14.639.040

14.639.040

2.620.948

2.620.948

55.000

55.000

200.000

200.000

80.000

80.000

0
1.070.000
33.140.000

1.070.000
830.000

33.970.000

500.000

500.000

1.120.000

1.120.000

444

Пратећи трошкови задуживања

223.000

223.000

499

Средства резерве (стална резерва)

1.868.418

1.868.418

Средства резерве (текућа резерва)

499

14.013.135

1.000.000

15.013.135

1 класична потрошња

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2 класична потрошња-за трошкове избора

2.000.000

3 комунална потрошња
4 Буџетски фонд за заштиту животне средине

2.000.000

1.000

1.000

11.012.135

11.012.135

Извори финансирања за функцију 110
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 110

О40

69.529.541
69.529.541

69.529.541
1.830.000

1.830.000

1.830.000

71.359.541

Породица и деца
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

6.000.000

6.000.000

Извори финансирања за функцију 040
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

6.000.000

6.000.000
0

0
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4

5

О60
472
1
2
3

О1
О7
13
О70
463
472
1
2
3
481
1
2
О1
O7
13
O90
423
481
О1
13
150
422
423
481
О1
160
423
1
481
1
483
1
О1
13
421
421
424
451
481
О1
13
474
423
481
1

6
Укупно за функцију 040
Становање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Побољшање услова становања избеглица
- У колони 9 средства Комесаријата за избеглице
Побољшање услова становања избеглица
- средства за учешће Oпштине
Побољшање услова становања избеглица
- У колони 8 средства Комесаријата за избеглице
Извори финансирања за функцију 060
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 060
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
За економско оснаживање избеглих породица
- У колони 8 и 9 средства Комесаријата за избеглице
За економско оснаживање избеглих породица
- средства за учешће Oпштине
остале накнаде-средства општине
Дотације невладиним организацијама
Црвени крст
Остала удружења грађана и невладине организације
Извори финансирања за функцију 070
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 070
Социјална заштита, некласификована на другом месту
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 090
Опште јавне услуге - истраживање и развој
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 150
Приходи из буџета
Укупно за функцију 150
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Услуге по уговору
Стална конференција градова и општина
Дотације невладиним организацијама
Политичке странке
Новчане казне и пенали по решењу судова
класична потрошња
Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160
Пољопривреда
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 421
Вишенаменски развојни пројекти
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Регионални центар за МСП

7
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8

9

6.000.000

0

480.000

2.910.000

480.000

10
6.000.000

4.800.000

8.190.000

4.800.000

4.800.000

410.000

890.000

2.500.000

2.500.000

480.000

480.000

2.910.000
2.910.000

4.800.000

480.000
4.800.000
2.910.000
8.190.000

80.000
4.490.000

1.200.000

2.700.000

80.000
8.390.000

1.200.000

2.700.000

3.900.000

0

270.000
4.220.000
4.200.000
1.500.000
2.700.000

4.800.000

270.000
4.220.000
4.200.000
1.500.000
2.700.000

0

8.770.000

2.700.000

8.770.000
2.700.000
1.200.000
12.670.000

0

48.000
0
0
36.000
12.000
48.000

2.700.000
8.770.000
36.000
0

1.200.000
1.200.000
12.000

36.000
36.000

12.000
12.000

50.000
345.000
605.000
1.000.000
1.000.000

50.000
345.000
605.000

0

0

452.000
452.000
2.101.971
2.101.971
2.500.000
2.500.000

452.000
452.000
2.101.971
2.101.971
2.500.000
2.500.000

5.053.971
5.053.971
50.000
1.000.000
1.700.000
3.725.000

1.000.000
1.000.000

0
0

0

5.053.971
0
5.053.971

0

50.000
1.300.000
1.700.000
3.725.000
0
6.475.000
300.000
6.775.000

300.000

6.475.000
6.475.000

300.000
300.000

2.000.000
1.800.000
1.800.000

150.000
150.000

2.000.000
1.950.000
1.950.000

Извори финансирања за функцију 474
О1

Приходи из буџета

3.800.000

3.800.000

29. децембар 2011.
1

2

3

4
13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5

6

7

8

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 474

620

Број 58 – 7
9

10

150.000

150.000

3.800.000

150.000

0

3.950.000

0

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти
1 комунална потрошња-израда техничке документације комуналне инфраструктуре
Извори финансирања за функцију 620

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

630

2.600.000

2.600.000

0

2.600.000

0

2.600.000

0

14.316.350

14.316.350

14.316.350

14.316.350

Водоснабдевање
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
1 секундарна водоводна мрежа Врбовно - Степојевац-средства од кредита
Извори финансирања за функцију 630

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 630

810

14.316.350
0

14.316.350

14.316.350
0

14.316.350

Услуге рекреације и спорта
481

Дотације невладиним организацијама

17.000.000

17.000.000

Извори финансирања за функцију 810
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810

820

17.000.000

17.000.000
0

17.000.000

0

900.000

0

0
0

17.000.000

Услуге културе
463

Трансфери осталим нивоима власти

481

Дотације невладиним организацијама

900.000

1.100.000

1.100.000

Извори финансирања за функцију 820:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за фунцију 820

830

2.000.000

2.000.000
0

2.000.000

0

12.000.000

0

0
0

2.000.000

Услуге емитовања и штампања
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
1 ЈП Радио Лазаревац

12.000.000

12.000.000

12.000.000

Извори финансирања за функцију 830:
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 830

12.000.000

12.000.000
0

12.000.000

0

0
0

12.000.000

Образовање
911

Предшколско образовање
463

Tрансфери осталим нивоима власти

100.000

100.000

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

100.000

100.000

Извори финансирања за функцију 911
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 911

912

100.000

100.000
0

100.000

0

0
0

100.000

Основно образовање
422

Трошкови путовања

424

Специјализоване услуге

90.676.083

463

Tрансфери осталим нивоима властиÇ

900.000

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

900.000

90.676.083

2.100.000

2.100.000
0

900.000
900.000

Извори финансирања за функцију 912
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912

920

93.676.083

93.676.083
0

93.676.083

0

0
0

93.676.083

Средње образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

210.000

210.000

1.575.000

1.575.000

Извори финансирања за функцију 920
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 920

940

1.785.000

1.785.000
0

1.785.000

0

7.430.000

0

0
0

1.785.000

Високо образовање
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

7.430.000

Извори финансирања за функцију 940
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 940

950

Образовање које није дефинисано нивоом

7.430.000
7.430.000

7.430.000
0

0

0

7.430.000

Број 58 – 8
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

423

Услуге по уговору

454

Субвенције приватним предузећима

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

29. децембар 2011.

7

8

9

10

100.000

100.000

0

0

300.000

300.000

Извори финансирања за функцију 950
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 950
Укупно за образовање

400.000

400.000
0

0

400.000

0

0

400.000

103.391.083

0

0

103.391.083

Извори финансирања за раздео 1
О1

Приходи из буџета

O7

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

2

2.O

235.535.595

235.535.595
7.500.000
23.318.350

235.535.595

23.318.350

7.500.000
23.318.350

7.500.000

266.353.945

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

1.290.000

414

Социјална давања запосленима у колони 9 извор финансирања 03

1.450.000
3.740.000

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови у колони 9 извор финансирања 04

107.588.761

107.588.761

19.258.959

19.258.959

19.315.000

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услугеу колони 9 извор финансирања 04

700.000
1.405.500

15.000

200.000

20.735.500
200.000

19.315.000

1.205.500

1.341.000

0

1.341.000

12.880.000

1.985.300

14.865.300

1.710.000

1.461.825

3.171.825

1 Рушење бесправно изграђених објеката-средства од Града
2 Остале специјализоване услуге

3.050.000
3.740.000

700.000

1. Чишћење дивљих депонија-средства града
2 Остала средства
у колони 9 извор финансирања 04

1.290.000
1.600.000

15.000

1.212.925

20.535.500

1.212.925

1.710.000

1.710.000

425

Текуће поправке и одржавањеÇ

5.725.000

150.000

5.875.000

426

Материјал

9.490.000

0

9.490.000

465

Остале донације и трансфери

400.000

25.000

425.000

482

Порези,обавезне таксе и казне

515.000

0

515.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова
У колони 8 Подрачуни Црне међе и гробље Лазаревац 2

20.000

252.011

512

Машине и опрема

272.011

3.060.000

3.060.000

Извори финансирања за функцију 130
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130

090

188.483.720

188.483.720
1.600.000
15.000
5.279.636

188.483.720

5.279.636

1.600.000
15.000
5.279.636

1.615.000

195.378.356

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
1 Трошкови сахрана незбринутих лица

350.000

350.000

350.000

350.000

Извори финансирања за функцију 090
О1
660

Приходи из буџета

350.000

Укупно за функцију 090

350.000

350.000
0

0

350.000

200.000

200.000

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
421

Стални трошкови
1 Извор финансирања 04

511

Зграде и грађевински објекти

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

6.781.000

200.000

200.000

0

6.781.000

Извори финансирања за функцију 660

Укупно за функцију 660

200.000
6.781.000
0

6.781.000

200.000
6.781.000

200.000

6.981.000

Извори финансирања за главу 2.0
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 2.0

2.1

188.833.720

188.833.720
1.600.000
215.000
12.060.636

188.833.720

12.060.636

1.600.000
215.000
12.060.636

1.815.000

202.709.356

1.000.000

58.708.000

ЈП ДИРЕКЦИЈА
130

Опште услуге - Стручна служба
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

57.708.000

29. децембар 2011.
1

2

3

4
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6

Број 58 – 9

7

8

10

200.000

10.560.000

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

650.000

650.000

414

Социјална давања запосленима

300.000

300.000

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.000.000

421

Стални трошкови

5.300.000

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

425

Tекуће поправке и одржавање

1.500.000

426

Материјал

3.000.000

Машине и опрема

1.000.000

512

10.360.000

9

412

700.000

50.000

5.300.000

400.000

50.000

5.300.000

Приходи из буџета

O4

Сопствени приходи буџетских корисника
-средства на подрачуну корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130

520

450.000
5.300.000

200.000

1.700.000
3.000.000

1.500.000

Извори финансирања за функцију 130
О1

750.000
2.000.000

2.500.000
0

88.218.000

88.218.000
3.000.000

3.000.000

3.000.000

91.218.000

0
88.218.000

0

0

Управљање отпадним водама
511

Зграде и грађевински објекти

37.300.000

37.300.000

срeдства од кредита - на подрачуну буџета

37.300.000

37.300.000

Извори финансирања за функцију 520
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 520

610

0
0

37.300.000

0

37.300.000

37.300.000

0

37.300.000

Стамбени развој
511

Зграде и грађевински објекти
1 Од прихода од закупа непокретности

3.260.000

3.260.000

3.260.000

3.260.000

Извори финансирања за функцију 610
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 610

620

3.260.000

3.260.000
0

3.260.000

0

0
0

3.260.000

Развој заједнице
421

Стални трошкови

116.000.000

423

Услуге по уговору

110.000

424

Специјализоване услуге
1 срeдства на подрачуну буџета

116.000.000
110.000

48.300.000

4.500.000

48.300.000

48.300.000

2 срeдства на подрачуну корисника (извор финансирања 07)
425

Текуће поправке и одржавање

72.130.000

1 срeдства на подрачуну буџета

72.130.000

2 средства на подрачуну корисника

185.715

4.500.000

2.400.000

74.715.715
72.130.000
185.715

2.400.000

2.400.000

Порези,обавезне таксе и казне

1.034.000

1.034.000

1 срeдства на подрачуну буџета

1.034.000

1.034.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

511

Зграде и грађевински објекти
1 Градски парк

500.000

500.000

3.000.000

3.000.000

42.839.820

172.590.464

0

1.206.814

1.1. срeдства на подрачуну буџета
2

Остале зграде и грађевински објекти

2.1. срeдства за комуналну потрошњу- на подрачуну буџета
2.3. Од прихода од закупа непокретностина подрачун буџета

42.839.820

171.383.650

Земљиште

344.430.284
1.206.814
1.206.814

129.000.000

39.024.925

343.223.470
39.024.925

171.383.650

171.383.650

3.814.895

3.814.895

2.4. срeдства на подрачуну корисника (извор финансирања 07)
1 срeдства на подрачуну буџета

129.000.000

1.206.814

2.2. срeдства од кредита- на подрачуну буџета

541

4.500.000

185.715

3 срeдства на подрачуну корисника (извор финансирања 07)
482

52.800.000

129.000.000

129.000.000

10.000.000

15.252.658

1.650.000

3.602.658

1.650.000

0

1.650.000

3.602.658

3.602.658

2 срeдства на подрачуну корисника
3 срeдства на подрачуну корисника (извор финансирања 07)

10.000.000

10.000.000

Извори финансирања за функцију 620
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

O7

Донације од осталих нивоа власти

13

285.563.820

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
1 срeдства на подрачуну буџета
2 срeдства на подрачуну корисника
Укупно за функцију 620

285.563.820
0

0

145.900.000

145.900.000

176.378.837

176.378.837

172.590.464

172.590.464

3.788.373
285.563.820

176.378.837

3.788.373
145.900.000

607.842.657

Број 58 – 10
1

2

3

4

912

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

29. децембар 2011.
8

9

10

Основно образовање
425

Текуће поправке и одржавање
1 Од прихода од закупа непокретности

1.150.000

2.520.223

3.670.223

1.150.000

2.520.223

3.670.223

Извори финансирања за функцију 912
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912

1.150.000

1.150.000
2.520.223

1.150.000

2.520.223

2.520.223
0

3.670.223

Извори финансирања за главу 2.1
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника
-средства на подрачуну корисника

O7

Донације од осталих нивоа власти
-средства на подрачуну корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

378.191.820
3.000.000
145.900.000

1 срeдства на подрачуну буџета
2 срeдства на подрачуну корисника
Укупно за главу 2.1
2,2

378.191.820

145.900.000

216.199.060

216.199.060

212.410.687

212.410.687

3.788.373
378.191.820

3.000.000

216.199.060

3.788.373
148.900.000

743.290.880

Буџетски фонд за заштиту животне средине
436

Остала енергија
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

6.562.323

1 капиталне субвенције ЈП Топлификација
511

6.562.323

6.562.323

6.562.323

Зграде и грађевински објекти

10.000.000

10.000.000

1 капиталнo одржавање топловода

10.000.000

10.000.000

Извори финансирања за функцију 436
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 436

510

10.000.000

10.000.000
6.562.323

10.000.000

6.562.323

2.000.000

1.755.002

6.562.323
0

16.562.323

Управљање отпадом
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

463

Трансфери осталим нивоима власти

511

Зграде и грађевински објекти

0
3.755.002
0

Извори финансирања за функцију 510
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 510

520

2.000.000

2.000.000
1.755.002

2.000.000

1.755.002

1.755.002
0

3.755.002

Управљање отпадним водама
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

511

Зграде и грађевински објекти

8.000.000

20.222.167

28.222.167

0

капитално одржавање канализације

8.000.000

20.222.167

28.222.167

20.222.167

20.222.167

Извори финансирања за функцију 520
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 520

540

8.000.000
8.000.000

8.000.000
20.222.167

0

28.222.167

Заштита биљног и животињског света и крајолика
424

Специјализоване услуге

70.000.000

70.000.000

Извори финансирања за функцију 540
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 540

560

70.000.000

70.000.000
0

70.000.000

0

4.000.000

2.032.610

0
0

70.000.000

Заштита животне средине некласификована на другом месту
424

Специјализоване услуге

6.032.610

Извори финансирања за функцију 560
О1

Приходи из буџета

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560

630

4.000.000

4.000.000
0
2.032.610

2.032.610

4.000.000

2.032.610

0

6.032.610

Зграде и грађевински објекти

22.443.865

10.670.469

33.114.334

капитално одржавање водовода

12.000.000

10.670.469

22.670.469

текуће одржавање водовода

10.443.865

Водоснабдевање
511

Извори финансирања за функцију 630
О1

Приходи из буџета

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 630
Извори финансирања за главу 2.2

22.443.865

0

22.443.865
0

10.670.469
22.443.865

10.670.469

10.670.469
0

33.114.334
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5

6

О1

Приходи из буџета

12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 2.2

2,3

7

Број 58 – 11
8

9

10

116.443.865

116.443.865
0
41.242.571

116.443.865

41.242.571

0
41.242.571

0

157.686.436

Месне заједнице
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

3.100.000

423

Услуге по уговору

10.000

10.000

425

Текуће поправке и одржавање

540.000

540.000

426

Материјал

200.000

200.000

482

Порези,обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

10.000

10.000

140.000

140.000

512

Машине и опрема

3.100.000

0

Извори финансирања за функцију 160
О1

Приходи из буџета

4.000.000

Укупно за функцију 160

4.000.000

4.000.000
0

0

4.000.000

Извори финансирања за главу 2.3
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

0

О7

Донације од осталих нивоа власти

0

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 2.3

2,4

4.000.000

4.000.000

0
4.000.000

0

0
0

4.000.000

Прво приградско позориште Лазаревац
820

Услуге културе
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7.130.000

7.130.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.270.000

1.270.000

413

Накнаде у натури

395.000

421

Стални трошкови

2.016.000

422
423

395.000
10.000

2.026.000

1 Извор финансирања 04

10.000

10.000

Трошкови путовања

50.000

50.000

1 Извор финансирања 04

50.000

50.000

50.000

210.000

Услуге по уговору

160.000

1 Извор финансирања 04
424

Специјализоване услуге

50.000

50.000

83.000

50.000

133.000

50.000

50.000

100.000

50.000

150.000

50.000

50.000

40.000

50.000

90.000

50.000

50.000

1 Извор финансирања 04
425

Текуће поправке и одржавање
1 Извор финансирања 04

426

Материјал
1 Извор финансирања 04

482

Порези, обавезне таксе и казне

512

Машине и опрема

10.000
40.000

40.000

10.000

Извор финансирања 04

40.000

40.000

Извори финансирања за функцију 820:
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 820

11.204.000

11.204.000
300.000

300.000

300.000

11.504.000

0
11.204.000

0

0

Извори финансирања за главу 2.4
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника
Укупно за главу 2.4

11.204.000
11.204.000

11.204.000
0

300.000

300.000

300.000

11.504.000

Извори финансирања за раздео 2
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

1.600.000

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

3.515.000

3.515.000

О7

Донације од осталих нивоа власти

145.900.000

145.900.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

151.015.000

1.119.190.672

Укупно за раздео 2

698.673.405

698.673.405

269.502.267
698.673.405

269.502.267

1.600.000

269.502.267

Извори финансирања укупно за раздео 1 и 2
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

1.600.000

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

3.515.000

3.515.000

О7

Донације од осталих нивоа власти

153.400.000

153.400.000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

158.515.000

1.385.544.617

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 И 2

934.209.000

934.209.000

292.820.617
934.209.000

292.820.617

1.600.000

292.820.617
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.
Захтеве за плаћање или трансфер са рачуна извршења
буџета, буџетски корисници подносе Управи градске
општине Лазаревац – Одељењу за финансије.
У складу са одобреним апропријацијама, одобрење
плаћања врши се на основу оригиналнe књиговодствене
документације, а одобрење трансфера средстава индиректним буџетским корисницима врши се на основу фотокопија
књиговодствене документације.
Члан 6.
На терет буџетских средстава корисници могу преузимати обавезе само до износа средстава распоређених овом
одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет
буџета.
Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом
наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за накнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису
били познати у поступку доношења одлуке о буџету, председник градске општине Лазаревац, на предлог Управе градске
општине Лазаревац – Одељења за финансије, отвориће у складу са Законом о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.
Члан 7.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
Уколико се током фискалне године приходи смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу
и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисањe буџетских корисника.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе исказане у члану 4. ове одлуке, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
У случају да корисник буџетских средстава оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног, по захтеву тог корисника, председник градске општине Лазаревац,
на предлог Управе градске општине Лазаревац – Одељења за
финансије, може да увећа одобрене апропријације, или отвори
нову апропријацију за извршење расхода из тих прихода.
Члан 8.
Распоред остварених прихода врши се тромесечним
плановима које доноси Управа градске општине Лазаревац
– Одељење за финансије.
Корисник буџетских средстава може вршити плаћања у
границама прописаних квота за свако тромесечје.
Промена апропријација у току године може се вршити у
складу са Законом о буџетском систему.
Средства текуће и сталне буџетске резерве користе у
складу са Законом о буџетском систему.
Решење о промени апропријација и о употреби текуће и
сталне буџетске резерве, на предлог Управе градске општине Лазаревац – Одељења за финансије, доноси председник
градске општине Лазаревац.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом
Одлуком, дође до измена у прописима који дефинишу стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски
систем, председник градске општине Лазаревац ће извршити одговарајуће измене ове Одлуке на предлог Управе градске општине Лазаревац – Одељења за финансије.
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Члан 9.
Председник градске општине Лазаревац, наредбодавац
је за извршење издатака распоређених овом Одлуком и одговоран је за наменско коришћење средстава у складу са
одобреним апропријацијама.
За извршење буџета председник градске општине Лазаревац одговара Скупштини градске општине Лазаревац.
Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које
треба извршити из средстава органа којим руководи, издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Функционер директног односно индиректног корисника, одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација, одобрених буџетском кориснику којим руководи.
Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења
из става 3. и 4. овог члана на друга лица у оквиру директног,
односно индиректног корисника буџетских средстава којим
руководи.
Члан 10.
Коришћење јавних средства која су распоређена у разделу 1 – Oргани градске општине Лазаревац, а која се не користе за финансирање делокруга рада органа, користе се на
основу програма или акта које доноси председник градске
општине Лазаревац, на основу судске одлуке, или на основу
Законом дефинисане обавезе.
Коришћење јавних средства у оквиру раздела 2, глава
2.2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, врши се у
складу са програмом који доноси Веће градске општине Лазаревац, на који је сагласност дало надлежно министарство,
а на основу акта које доноси председник градске општине
Лазаревац.
Распоред и коришћење јавних средства у оквиру раздела
2, глава 2.3 – Месне заједнице, која се налазе на подрачуну
за извршење буџета, врши се на основу акта који доноси
председник градске општине Лазаревац.
Распоред и коришћење осталих средстава врши се до износа одобрених апропријација.
Члан 11.
Директни корисници буџетских средстава дужни су да
средства која су им распоређена овом Одлуком расподеле
по наменама годишњим финансијским планом, који доноси, односно на који даје сагласност председник градске
општине у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке.
Индиректни корисници буџетских средстава дужни су да
средства која су им распоређена овом одлуком, као и друга
додатна средства расподеле по наменама годишњим финансијским планом 15 дана од дана доношења ове Одлуке.
Месне заједнице, Прво приградско позориште и ЈП Дирекција, као индиректни корисници буџетских средстава
дужни су да годишњим финансијским планом поред средстава распоређених овом одлуком, распореде додатна средства и пренета средства из додатних извора, која се налазе
на њиховим подрачунима.
Члан 12.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Управе градске општине Лазаревац – Одељења за финансије, доставе на
увид документацију о њиховом финанирању, као и да најмање тромесечно достављају извештаје о остваривању прихода и извршењу расхода, укључујући и све додатне приходе.
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Управа градске општине Лазаревац – Одељење за финансије у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише извршни орган Градске
општине Лазаревац, а обавезно у року од петнаест дана по
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Извршни орган усваја и доставља извештај Скупштини
градске општине Лазаревац у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 13.
Новчана средства са подрачуна за редовно пословање
индиректних корисника, у тренутку гашења рачуна, депонују се на консолидовани рачун трезора градске општине
Лазаревац.
Члан 14.
Средства буџета предвиђена за прибављање добара, услуга и за уступање извођења радова користе се у складу са
Законом о јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава,
чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2012.
години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.
Индиректни корисници буџетских средстава, преносе
на подрачун – Извршење буџета градске општине Лазаревац до 31. јануара 2013. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012. години, која су им
пренета у складу са овом одлуком.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује
се од 1. јануара 2012. године.
Скупштинa градске општине Лазаревац
III-06 број 06-211/2011, 29. децембра 2011. године
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 24. тачка
9. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1.Бира се за члана Већа градске општине Лазаревац Зоран Миловановић из Трбушнице.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-211/2011, 29. децембра 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08 и 15/10), и члана 89. став 3. Пословника
Скупштине градске општине Лазаревац – пречишћен текст
(„Службени лист града Београда”, број 27/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Зорану Миловановићу из Трбушнице престала је дужност члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну
привреду „Лазаревац”, Лазаревац, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-211/2011, 29. децембра 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

Председник
Милан Ивковић, с. р.
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Драгомиру Драгићевићу престао
мандат члана Већа градске општине Лазаревац , услед смрти.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-211/2011, 29. децембра 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 12. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и
108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда” бр. 43/2008 и 15/2010) и
члана 10. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну
привреду „Лазаревац” Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 23/2011), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се Радисав Р. Јовановић, пензионер из Стрмова, за члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на време од четири године, почев од наредног дана од дана доношења решења.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-211/2011, 29. децембра 2011. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној
27. децембра 2011. године, на основу члана 58. Oдлуке о
снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда”, број 43/07), члана 48. Статута
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10 ) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, број 48/2008) донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ УСЛУГЕ
ГРЕЈАЊА КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
одлуке о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација”, Лазаревац, коју је Управни одбор ЈП „Топлификација”
Лазаревац под бројем 8103/1 донео на седници одржаној 9.
децембра 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-209.8/2011, 27. децембра 2011. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

У складу са Законом о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005), члан 58. Одлуке о
снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда”, број 43/2007) и чланом 38. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије
„Топлификација” Лазаревац бр. 1552/1 од 26. јула 2007. године, Управни одбор Јавног предузећа на седници одржаној
9. децембра 2011. године, донео је

– фиксни део цене грејања, који се фактурише током
целе године, у износу од 42,50 дин/kW, снаге инсталисаног
измењивача, без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 45,90 дин/kW;
– варијабилни део цене грејања, чије се мерење врши очитавањем стања са мерног уређаја, свакога месеца (на крају
текућег месеца) у току трајања грејне сезоне у износу од 2,50
дин/kWh, без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 2,70 дин/kWh.
У фиксни део цене грејања, урачунати су трошкови
амортизације, инвестиционог одржавања, радне снаге, пореза и доприноса на лична примања, реконструкције и модернизације и новчана накнада екстерних лица која се ангажују ради вршења послова ван регистроване делатности ЈП
„Топлификација” Лазаревац.
У варијабилни део цене грејања урачунати су трошкови
топлотне енергије које ЈП „Топлификација” Лазаревац има
према произвођачу топлотне енергије, електричне енергије,
машинских и грађевинских радова на одржавању топлификационог система Лазаревца, набавка резервних делова, материјала и опреме неопходних за ремонт топлификационог
система Лазаревца и одржавање истог.
ЈП „Топлификаицја” Лазаревац испоставља месечни рачун за испоручену топлотну енергију за фиксни и варијабилни део цене грејања, с тим што ће доспеће за плаћање
варијабилног дела цене грејања месечног рачуна бити подељено на два дела, тако што ће 50% вредности рачуна
доспевати за плаћање до 15. у месецу, рачунајући за претходни месец, а преосталих 50% у року од 180 дана од дана
испостављања рачуна”.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о цени услуга грејања, које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац, број 1978/2 од 25. марта
2011. године, остаје на снази.
Члан 3.
Ова одлука се доставља оснивачу, ради давања сагласности на исту и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службени листу града Београда”.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Ценовник услуга испоруке
топлотне енергије које пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац.
Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 8103/1, 9. децембра 2011. године.
Председник
Миливоје Николић, с. р.

ЦЕНОВНИК

ОД Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ УСЛУГА ГРЕЈАЊА, КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА”,
ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о цени услуге грејања, које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац („Службени лист града Београда”,
број 13/2011), члан 2. мења се и гласи:
„Цена услуга испоруке топлотне енергије које пружа
Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, утврђује се за кориснике код којих је
уграђен мерач утрошене енергије (калориметар уграђен код
корисника који поседују стамбени и остали простор) и то:

29. децембар 2011.

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ГРЕЈАЊА
Цена топлотне енергије
Ред.
са уграђеним мерачем
бр.
топлоте

без ПДВ-а

ПДВ 8%

Начин плаћања

1. Фиксни део

42,50 дин./kW 45,90 дин./kW током целе године

2. Варијабилни део

50% до 15. у месецу, а
2,50 дин./kWh 2,70 дин./kWh 50% одложено 180 дана

3.

Трошкови одржавања
секундарног дела ТПС

3,32 дин/m2

3,58 дин/m2

током целе године

Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 8103/1, 9. децембра 2011. године.
Председник
Миливоје Николић, с. р.

29. децембар 2011.
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МЛАДЕНОВАЦ
A

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10 и 101/10) и
члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ

Текући приходи и примања од нефинансијске
Економска
Средства из
имовине и текући расходи и издаци
класификација буџета 2011.
за нефинансијску имовину
Добровољни трансфери од грађана

744

-

714,743

205.000,00

Средства за противпожарну заштиту

745

-

Донације

732

-

743,745,772

1.930.788,40

772

2.078.788,40

8

-

Мандатне и новчане казне

Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
2.

Примања од продаје нефинансијске имовине

II

Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину

1.

Текући расходи
Расходи за запослене

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Младеновац за
2011.годину („Службени лист града Београда”, бр. 48/10,
6/11, 30/11 и 43/11), члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2011. годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима,
и то:
– износ у динарима –
A

Текући приходи и примања од нефинансијске
Економска
Средства из
имовине и текући расходи и издаци
класификација буџета 2011.
за нефинансијску имовину

I

Текући приходи и примања од нефинансијс.
имовине

1.

Текући приходи

1.1. Уступљени приходи

Субвенције

45 52.300.000,00

Издаци за социјалну заштиту

47 11.203.605,00

4631,4641 65.933.693,99

Капитални трансфери

4632,4642

Капитални расходи – издаци за нефинансијску
имовину

(7+8)-(4+5)

Примарни суфицит – дефицит(буџетски
суфицит – дефицит коригован за износ нето
камате)

(7+8-7411)(4+5-44) 16.471.546,30

Примања и издаци по основу продаје и набавке финансијске имовине и датих кредита

IV

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате датих кредита

92

V

Издаци по основу датих позајмица и набавке
финансијске имовине

7 424.978.870,84

62

VI

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита минус издаци по
основу датих кредита и набавке финансијске
имовине(IV-V)

92-62

Задуживање и отплата дуга

712

-102,43

Порез на наслеђе и поклон

713

3.000.000,00

Порез на пренос апсолутних права

713 30.700.180,00

В

714 12.218.000,00

VII Примања од задуживања

– накнада за загађивање животне средине
Ненаменски трансфер од Републике Србије
Ненаменски трансфер од града

7145

8.718.000,00
0,00
3.500.000,00

7331 134.849.147,13
7331,2

1.700.000,00

Изворни приходи

7 220.419.129,16

Порез на имовину

711147,713 61.517.000,00

Локалне комуналне и локалне административне таксе
Боравишна такса
Накнаде:

714,716,741,742 66.936.000,00
7145

-

714,741,742 47.441.500,00

– Посебна накнада за заштиту животне
средине

7145

– Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

7415 40.000.000,00

– Накнада за уређивање грађевинског
земљишта

7422

-

Камате

7411

1.000.000,00

Закуп пословног простора

7421 22.386.052,36

Закуп грађевинског земљишта

7421

Приходи које својом делатношћу оствари
општин.управа

5 75.467.439,52

Б.

7 645.398.000,00

7145

1.500.000,00

Буџетски суфицит – дефицит (I-II)

Порез на фонд зарада

– накнада за промену намене и закуп
пољопривредног земљишта

465

5.012.158,74

Укупни фискални резултат (III+VI)

7+8 645.398.000,00

7145

48,49 54.775.385,19

Текући трансфери

711 242.511.646,14

– годишња накнада за моторна и друга возила

1.2

42 206.386.946,00
44 12.459.387,56

Порез на доходак грађана

Накнаде:

4 564.918.401,74
41 161.859.384,00

Отплата камата

Остале донације и трансфери

III

4+5 640.385.841,26

Коришћење робе и услуга

Остали расходи

2.

Број 58 – 15

7.441.500,00

-

742 16.924.000,00

91

1

Примања од домаћих задуживања

911

2

Примања од иностраних задуживања

912

VIII Отплата главнице

61

5.012.158,74

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

5.012.158,74

2

Отплата главнице ино-кредиторима

612

IX

Промена стања на рачуну(III+VI+VII-VIII)

X

Нето финансирање(VI+VII-VIII-IX=-III)

1

-5.012.158,74

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.550,00 динара и користиће се на основу решења
о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси
председник градске општине Младеновац.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом
основу представљају повећање апропријације директних
корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију
намену су средства усмерена.”
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Члан 5. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 645.398.000,00 динара, средства сопствених прихода из изворних активности индиректног корисника буџета у износу од 12.852.000,00 динара, средства нераспоређеног вишка прихода и пренета неутрошена
средства из 2010. године у износу од 12.652.547,24 динара и средства из осталих извора прихода у износу од 1.213.304,94
динара распоређују се по корисницима, и то:
Економска
класификација

1

2

3

4

5

1

Опис

Планирани
расходи и
издаци из
буџета

6

7

Планирани расПланирани
Планирани
ходи и издаци из
Укупно планирасходи и издаци
расходи и издасопствених прирани расходи и
из пренетих
ци из осталих
хода буџетских
издаци
средстава
извора
корисника
8

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде
запослених(зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

2.774.500,00

2.774.500,00

3

417

Посланички додатак

2.981.233,00

2.981.233,00

4

421

Стални трошкови

1.933.119,00

1.933.119,00

– услуге мобилних телефона

1.350.000,00

1.350.000,00

– чланарина-Удружење бањских и климатских места

42.000,00

42.000,00

– чланарина-Стална конференција градова
и општина

312.029,00

312.029,00

– чланарина за NALED

230.090,00

230.090,00

620.000,00

620.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

5

422

Трошкови путовања

6

423

Услуге по уговору

8.042.464,58

8.042.464,58

– накнаде за рад члановима Општинског
Већа,председника и заменика СО

2.460.000,00

2.460.000,00

40.000,00

40.000,00

– накнаде члановима скупштинских
комисија:
1 – комисија за враћање земље

0,00

0,00

2 – комисија за комасацију

0,00

0,00

3 – осталe комисије(адмис.мандатна,,за
називе тргова и улица...)

40.000,00

40.000,00

– Дан општине

467.464,58

467.464,58

1 – јавна признања

239.216,00

239.216,00

2 – плакати и позивнице

13.901,58

13.901,58

3 – поклони

29.991,00

29.991,00

4 – репрезентација

84.356,00

84.356,00

5 – свечана академија поводом Дана
општине
– Угоститељске услуге
– Поклони
– Поклони за децу са посебним потребама
– Остали издаци за стручно образов.
– Репрезентација
– Остале опште услуге

7

424

210.000,00

210.000,00

80.000,00

80.000,00

150.000,00

150.000,00

650.000,00

650.000,00

1.180.000,00

1.180.000,00

– Полицајац месеца

262.000,00

262.000,00

543.000,00

543.000,00

Специјализоване услуге

218.240,00

218.240,00

– Дан општине

218.240,00

218.240,00

2 – концерти и друге манифестације
3 – рок концерт
4 – спортске манифестације поводом Дана
општине
5 – Манифестација „Младеновачки корзо
21.века”
426

100.000,00
2.000.000,00

– Комисија за борбу против болести
зависности

1 – изложбе

8

100.000,00
2.000.000,00

0,00

0,00

88.240,00

88.240,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

50.000,00

50.000,00

Материјал

721.634,67

721.634,67

– Канцеларијски материјал

288.000,00

288.000,00

– Цвеће и зеленило за Дан општине

8.800,00

8.800,00

– Храна и пиће за Дан општине

64.834,67

64.834,67

– Материјал за посебне намене
(позивнице,слика...)

100.000,00

100.000,00
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5

6
– Материјал за посебне намене – „Град
отвореног срца”

9

451

65.000,00

52.300.000,00

52.300.000,00

6.400.000,00

6.400.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

500.000,00

39.800.000,00

39.800.000,00
5.600.000,00
64.433.693,99

– Општински одбор за избегла и расељена
лица

1.100.000,00

1.100.000,00

– Центар за социјални рад

1.300.000,00

1.300.000,00

463.020,00

463.020,00

– Унапређење здравства

1.500.000,00

1.500.000,00

– Основно образовање

15.638.673,99

15.638.673,99

– Смештај и исхрана деце са посебним
потребама

470.000,00

470.000,00

– Средње образовање

150.000,00

150.000,00

42.500.000,00

42.500.000,00

– ЛАП – запошљавње

1.312.000,00

1.312.000,00

Остале текуће донације,дотације и трансфери

1.500.000,00

1.500.000,00

– Остале текуће донације,дотације и трансфери – „Урбани џепови“

1.500.000,00

1.500.000,00

11.198.605,00

11.198.605,00

– Образовање

7.087.000,00

7.087.000,00

1 – Стипендије

5.250.000,00

5.250.000,00

2 – Награде за пласмане од I-III места на
градском и републичком такмичењу

182.000,00

182.000,00

3 – Пријем за ученике (вуковци,коктели...)

116.958,00

116.958,00

4 – Прваци

220.088,06

220.088,06

5 -Трошкови путовања на такмичења и
остали трошкови такмичења

264.000,00

264.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

6 – Предавања , семинари и едукативна
настава за ученике

56.000,00

56.000,00

7 – Школски часописи и информисање

509.911,94

509.911,94

8 -Ученички пројекти,акције и усавршавање

488.042,00

488.042,00

– Општинске манифестације

2.513.790,00

2.513.790,00

1 – Позоришни фестивал

1.630.200,00

1.630.200,00

2 -Шумадијске метафоре

407.550,00

407.550,00

3 – Ликовна колонија

476.040,00

476.040,00

– Аматерско позориште

122.265,00

122.265,00

– Центар за културу – аматерске активности

163.000,00

163.000,00

– Координациони одбор за борбу против
болести зависности

300.000,00

300.000,00

– Смотра аутомобила „буба“

233.775,00

233.775,00

– Центар за смештај и дневни боравак деце
и омладине са посебним потребама

25.000,00

25.000,00

– 14.турнир „Стрит бол Младеновац 2011“

203.775,00

203.775,00

– Општинска манифестација „Цвети“
– Сарадња са невладиним организацијама
– Накнада за социјалну заштиту
481

0,00

500.000,00

64.433.693,99

Трансфери осталим нивоима власти

– Специјални превоз ученока основних и
специјалних школа

13

0,00

5.600.000,00

– ОО „Црвени крст“

472

130.000,00
65.000,00

– Туристичка организација Младеновац

12

11

65.000,00

– Спортско-рекреациони центар „Љубомир
Ивановић-Геџа”, Младеновац

465

10

– Цвеће и зеленило

– ЈПИ „Младеновац – комуналне услуге

11

130.000,00

9

65.000,00

– РТВ Младеновац

463

8

– Дневна штампа

– ЈПИ „Младеновац”, Младеновац

10

7
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Дотације невладиним организацијама
– Политичке странке

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

200.000,00

200.000,00

49.260.835,00

49.260.835,00

491.725,00

491.725,00

– Друштвене,културне и верске организације

3.260.400,00

3.260.400,00

– Спортске и омладинске организације

23.226.500,00

23.226.500,00

– Унапређење пољопривреде

9.711.210,00

9.711.210,00

– Спортске манифестације

2.000.000,00

2.000.000,00

150.000,00

150.000,00

41.000,00

41.000,00

– Међунар.турнир у рвању „Љубомир
Ивановић-Геџа“
– Дневни центар и клуб за старија лица
„Драпшин” и „Младеновац”,Млад.
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3
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4

5

6
– Дотације верским заједницама
– Организација младих
– Дотације спортским организацијама за
такмичења

14

499

7

8

29. децембар 2011.
9

10

11

300.000,00

300.000,00

50.000,00

50.000,00

10.030.000,00

10.030.000,00

Средства резерве:

302.550,00

302.550,00

– Стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

– Текућа буџетска резерва

2.550,00

2.550,00

Извори финансирања за функцију 110
О1

Приходи из буџета

211.786.875,24

211.786.875,24

Укупно за функцију 110

211.786.875,24

211.786.875,24

Свега за раздео 1

211.786.875,24

211.786.875,24

4.850.000,00

4.850.000,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

2
330

Судови
15

411

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

16

412

Социјални доприноси на терет послодавца

868.150,00

868.150,00

17

414

Социјална давања запосленима

300.000,00

300.000,00

– боловање преко 30 дана,пом.у леч.
запосле.

300.000,00

300.000,00

198.000,00

198.000,00

18

415

Накнаде трошкова за запослене

19

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

0,00

0,00

20

421

Стални трошкови

0,00

0,00

21

422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

22

423

Услуге по уговору

63.983,00

63.983,00

– Услуге усавршавања

13.983,00

13.983,00

– Остале опште услуге

50.000,00

50.000,00

400.000,00

400.000,00

23

424

Специјализоване услуге

24

426

Материјал

25

482

26

483

80.000,00

80.000,00

Порези,обавезне таксе и казне

335.000,00

335.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за функцију 330:
О1

3

Приходи из буџета

7.365.133,00

7.365.133,00

Укупно за функцију 330:

7.365.133,00

7.365.133,00

Свега за раздео 2:

7.365.133,00

7.365.133,00

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
27

411

Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

83.100.000,00

83.100.000,00

28

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14.874.900,00

14.874.900,00

29

413

Накнада у натури / пакетићи

260.000,00

260.000,00

30

414

Социјална давања запосленима

4.411.000,00

4.411.000,00

– Породиљско боловање

2.100.000,00

2.100.000,00

360.000,00

360.000,00

24.000,00

24.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

45.000,00

45.000,00

– Боловање преко 30 дана
– Расходи за образовање деце запослених
– Отпремнине у случају отпуштања са
посла
– Отпремнине у случају смрти запослених
– Помоћ у медицинском лечењу (запосленима)

82.000,00

82.000,00

3. 900.000,00

3. 900.000,00

Награде запосленима и остали посебни
расходи

261.601,00

261.601,00

– Јубиларне награде

261.601,00

261.601,00

31

415

Накнаде трошкова за запослене

32

416

– Бонуси за државне празнике
33

421

0,00

Стални трошкови

13.053.643,60

– Платни промет

2.200.000,00

– Трошкови банкарских услуга

0,00
418.821,02

13.472.464,62
2.200.000,00

299.643,60

299.643,60

– Електрична енергија

2.300.000,00

2.300.000,00

– Грејање

2.400.000,00

– Комуналне услуге

3.200.000,00

– Телекомуникационе услуге

2.100.000,00

2.400.000,00
418.821,02

3.618.821,02
2.100.000,00

– остале ПТТ услуге

8.000,00

8.000,00

– Интернет

4.000,00

4.000,00

270.000,00

270.000,00

– Осигурање
– ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

– Закуп гаража

100.000,00

100.000,00

– Закуп осталог простора -паркинг

160.000,00

160.000,00
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4

5

34

422

Трошкови путовања

6

35

423

Услуге по уговору
– за израду софтвера

10.910.218,00

580.000,00

580.000,00
25.000,00

– угоститељске услуге
– публикације
– остале опште услуге
– остале стручне услуге
– услуге одржавања хигијене
– трошкови ревизије
– остале административне услуге
Специјализоване услуге

130.000,00

130.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

52.000,00

52.000,00

8.000,00

8.000,00

300.000,00

300.000,00

400.000,00

400.000,00

2.271.218,00

2.271.218,00

250.000,00

250.000,00

0,00
1.030.000,00

– геодетске услуге

0,00

– бесправна градња и услуге по решењу
комуналне инспекције-Град

0,00

– бесправна градња и услуге по решењу
комуналне инспекције
– остале специјализоване услуге
– сахрана лица без родбине

426

10.910.218,00

44.000,00

– обезбеђење

38

11
580.000,00

44.000,00

– комисија за категоризацију

425

10

– стручни испити

– вештачење

37

9

25.000,00

– објављивање огласа и тендера

424

8

580.000,00

– котизација
– услуге образовања и усавршавања
запослених

36

7
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0,00
2.166.770,66

3.196.770,66
0,00

2.166.770,66

2.166.770,66

80.000,00

80.000,00

550.000,00

550.000,00

400.000,00

400.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

– текуће поправке и одржавање зграда

750.000,00

750.000,00

– текуће поправке и одржавање возила

350.000,00

350.000,00

– текуће поправке и одржавање опреме

1.500.000,00

1.500.000,00

Материјал

4.840.949,01

4.840.949,01

Текуће поправке и одржавање

– канцеларијски материјал

750.000,00

750.000,00

– одећа,униформе и ципеле

272.949,01

272.949,01

– цвеће и зеленило
– стручна литература
– гориво и мазиво
– материјал за превозна средства

8.000,00

8.000,00

700.000,00

700.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

200.000,00

200.000,00

– производи за чишћење и хигијену

10.000,00

10.000,00

– храна и пиће

40.000,00

40.000,00

– поштанске марке

800.000,00

800.000,00

– материјал за посебне намене

260.000,00

441

Отплата домаћих камата

40

444

Пратећи трошкови задуживања

41

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

5.000,00

5.000,00

– Накнада за социјалну заштиту из буџета

5.000,00

5.000,00

Порези,обавезне таксе и казне

3.801.052,36

3.801.052,36

– Порез на додату вредност-ПДВ

3.151.052,36

3.151.052,36

650.000,00

650.000,00

4.000,00

4.000,00

42

482

– Остали порези, таксе......

10.769.387,56

260.000,00

39

2.811.791,42

1.690.000,00

13.581.178,98
1.690.000,00

43

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

44

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

– Реконструкција, доградња, адаптација

0,00

0,00

1.454.703,44

1.454.703,44

45

512

Машине и опрема
– Канцеларијска опрема

90.000,00

90.000,00

– Комуникациона опрема

67.772,64

67.772,64

– Рачунарска опрема

615.000,00

615.000,00

– Електронска опрема

300.000,00

300.000,00

– Опрема за домаћинство

10.000,00

10.000,00

– Уграђена опрема

50.000,00

50.000,00

– Опрема – унапређење пољопривреде

278.790,00

278.790,00

– Опрема за заштиту животне средине

43.140,80

43.140,80

46

513

Остале некретнине и опрема

0,00

0,00

47

515

Нематеријална имовина

0,00

0,00

48

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

5.012.158,74

5.012.158,74

O1

Приходи из буџета

162.558.613,71

162.558.613,71

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

Извори финансирања за функцију 130

0,00

5.397.383,10

5.397.383,10

Број 58 – 20
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9

10

11

Укупно за функцију 130

162.558.613,71

5.397.383,10

167.955.996,81

Свега за раздео 3

162.558.613,71

5.397.383,10

167.955.996,81

ЈП „Д И П МЛАДЕНОВАЦ”
620

Развој заједнице
49

411

Плате, додаци и накнаде
запослених(зараде)

50

412

Социјални доприноси на терет послодавца

51

413

Накнаде у натури

52

414

19.340.970,00

7.996.765,00

27.337.735,00

3.462.030,00

1.431.421,00

4.893.451,00

180.764,00

80.000,00

Социјална давања запосленима

1.054.500,00

327.000,00

1.080.206,00

496.767,00

260.764,00
1.200.000,00

2.581.500,00

53

415

Накнаде трошкова за запослене

54

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

2.461.530,00

0,00

2.461.530,00

55

421

Стални трошкови

4.169.939,00

259.309,00

4.429.248,00

56

422

Трошкови путовања

57

423

Услуге по уговору

58

424

Специјализоване услуге

936.380,00

20.000,00

956.380,00

59

425

Текуће поправке и одржавање

850.000,00

150.000,00

1.000.000,00
2.913.743,00

259.000,00
151.937.212,92

1.576.973,00

50.000,00
7.208.051,38

309.000,00

1.123.995,00

13.304,94

160.282.564,24

60

426

Материјал

2.337.000,00

576.743,00

61

482

Порези,обавезне таксе и казне

425.500,00

140.000,00

565.500,00

62

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000,00

0,00

300.000,00

63

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

64

511

Зграде и грађевински објекти

73.464.026,08

47.112,76

– капитални буџет

67.000.000,00

31.763,84

6.278.226,08

15.348,92

– зграде и грађевински објекти(азил,...)
– изградња зграда и објеката – атарски
путеви
– изградња зграда и објеката -гробље
– пројектна документација
65

512

Машине и опрема

66

515

Нематеријална имовина

60.000,00

50.000,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.511.138,84
67.031.763,84
6.293.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

85.800,00

85.800,00

409.942,00

150.000,00

559.942,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Извори финансирања за функцију 620
O1

Приходи из буџета

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

0,00

Приходи од других нивоа власти

0,00

5

262.779.000,00

262.779.000,00
12.852.000,00

12.852.000,00

7.255.164,14

7.255.164,14
1.213.304,94

1.213.304,94

Укупно за функцију 620

262.779.000,00

7.255.164,14

12.852.000,00

1.213.304,94

284.099.469,08

Свега за раздео 4

262.779.000,00

7.255.164,14

12.852.000,00

1.213.304,94

284.099.469,08

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
67

421

Стални трошкови

360.000,00

360.000,00

68

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

69

424

Специјализоване услуге

70

425

71
72

23.371,22

23.371,22

Текуће поправке и одржавање

110.000,00

110.000,00

426

Материјал

189.791,00

189.791,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

35.056,83

35.056,83

73

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

74

512

Машине и опрема

1.391,00

1.391,00

88.768,00

88.768,00

908.378,05

908.378,05

Извори финансирања за функцију 160
O1

Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Укупно за функцију 160
Свега за раздео 5:

УКУПНО (1+2+3+4+5):

0,00

0,00

908.378,05

908.378,05

908.378,05
645.398.000,00

908.378,05
12.652.547,24

12.852.000,00

1.213.304,94

672.115.852,18

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/1/2011, 29. децембра 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.

29. децембар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10), члана 4. Одлуке о обиму средстава
за вршење послова града и градских општина и утврђивању
прихода и примања који припадају граду односно градским
општинама у 2012. години („Службени лист града Београда”,
број 54/11) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 –
пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ

А.

А.
I

Текући приходи и примања од нефинансијске
имовине

1. Текући приходи
1.1. Уступљени приходи

Средства
из буџета

7+8 638.278.000,00
7 638.278.000,00
7 448.766.000,00
712

-

Порез на наслеђе и поклон

713

5.175.000,00

Порез на пренос апсолутних права

713

29.704.000,00

Накнаде:

714

12.542.000,00

– годишња накнада за моторна и друга возила

7145

9.023.000,00

– накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта

7145

-

– накнада за загађивање животне средине

7145

3.519.000,00

Порез на имовину
Локалне комуналне таксе и локалне административне таксе
Боравишна такса

7331

-

7331,2

-

7 189.512.000,00
711147,713

54.226.000,00

714,716,741,742

67.304.000,00

7145

-

714,741,742

42.233.000,00

– посебна накнада за заштиту животне средине

7145

4.700.000,00

– накнада за коришћење грађевинског
земљишта

7415

37.533.000,00

– накнада за уређивање грађевинског
земљишта

7422

-

Камате

7411

1.035.000,00

Закуп пословног простора

7421

20.577.000,00

Закуп грађевинског земљишта

7421

-

Приходи које својом делатношћу оствари
општинска управа

742

621.000,00

Добровољни трансфери од грађана

744

-

714,743

212.000,00

Средства за противпожарну заштиту

745

-

Донације

732

-

743,745,772

3.304.000,00

Накнаде:

Мандатне и новчане казне

Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину

1. Текући расходи

47

11.545.000,00

48,49

44.160.106,00

Текући трансфери

4631,4641

56.915.000,00

Капитални трансфери

4632,4642

-

465

-

Остале донације и трансфери
Капитални расходи – издаци за нефинансијску
имовину
Примарни суфицит – дефицит (буџетски суфицит – дефицит коригован за износ нето камате)

5

64.816.000,00

(7+8)-(4+5)

40.200.000,00

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

67.065.000,00

Укупни фискални резултат (III+VI)
Б.

Примања и издаци по основу продаје и набавке
финансијске имовине и датих кредита

IV

Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита

92

V

Издаци по основу датих позајмица и набавке
финансијске имовине

62

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита минус издаци по
VI
основу датих кредита и набавке финансијске
имовине (IV-V)

92-62

VII Примања од задуживања

Порез на фонд зарада

1.2 Изворни приходи

II

Економска
класификација

711 401.345.000,00

Ненаменски трансфер од града

27.900.000,00
33.500.000,00

В Задуживање и отплата дуга

Порез на доходак грађана

Ненаменски трансфер од Републике Србије

44
45

III Буџетски суфицит – дефицит (I-II)

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2012. годину, примања и издаци по основу продаје,
односно набавке финансијске имовине и задуживање и отплата дуга, утврђени су у следећим износима, и то:
у динарима

Средства
из буџета

Субвенције
Остали расходи

2.

Економска
класификација

Отплата камата
Издаци за социјалну заштиту

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА
2012. ГОДИНУ

Текући приходи и примања од
нефинансијске имовине и текући расходи и
издаци за нефинансијску имовину

Текући приходи и примања од
нефинансијске имовине и текући расходи и
издаци за нефинансијску имовину

Број 58 – 21

771,772

-

8

-

4+5 598.078.000,00
4 533.262.000,00

Расходи за запослене

41 178.623.518,00

Коришћење робе и услуга

42 180.118.376,00

91

1

Примања од домаћих задуживања

911

2

Примања од иностраних задуживања

912

VIII Отплата главнице

61

40.200.000,00

1

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

40.200.000,00

2

Отплата главнице ино-кредиторима

612

IX Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII)
X Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III)

-40.200.000,00

Члан 2.
Буџет градске општине Младеновац за 2012. годину
састоји се од:
1. текућих прихода у износу од 638.278.000,00 динара,
2. текућих расхода и издатака у износу од 638.278.000,00
динара.
Средства од накнаде за коришћење грађевинског
земљишта у износу од 37.000.000,00 динара користиће се за
отплату дуга по кредиту који је одобрен за реконструкцију и
изградњу путне мреже на територији градске општине Младеновац, код банке „Интеза”.
Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 4.000.000,00 динара и користиће се на основу решења
о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси
председник градске општине Младеновац.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу
представљају повећање апропријације директних корисника
за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су
средства усмерена.
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу
од 300.000,00 динара и користиће се за финансирање расхода градске општине Младеновац у отклањању последица
ванредних околности, као што су: поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и
биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник градске општине Младеновац.
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Функција

Позиција

Економска
класификација

1

2

3

4

5

1

1.0

Раздео

Глава

Члан 5.
Средства буџета утврђена у износу од 638.278.000,00 динара увећавају се за пренета средстава из претходне године у
износу од 2.538.191,32 динара, додатна средства индиректног корисника буџета у износу од 5.668.738,00 динара и распоређују се по корисницима и то:

Опис

6

Планирани
Планирани расрасходи и издаци
ходи и издаци
из пренетих
из буџета
средстава
7

8

Планирани
расходи и издаци
из додатних средстава буџетских
корисника

Укупно планирани расходи и
издаци

9

10(7+8+9)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3.118.654,00

3.118.654,00

3

417

Посланички додатак

3.100.000,00

3.100.000,00

4

422

Трошкови путовања

100.000,00

100.000,00

5

423

Услуге по уговору

5.405.000,00

5.405.000,00

– Накнаде за рад члановима Већа ГО
Младеновац,председника и заменика СО

2.700.000,00

2.700.000,00

640.000,00

640.000,00

1 – комисија за враћање земље

500.000,00

500.000,00

2 – комисија за комасацију

100.000,00

100.000,00

40.000,00

40.000,00

1.065.000,00

1.065.000,00

– Комисија за борбу против болести зависности

500.000,00

500.000,00

– Комисија за волонтерски сервис

500.000,00

500.000,00

Материјал

375.000,00

375.000,00

– Угоститељске услуге

426

– Канцеларијски материјал

85.000,00

85.000,00

– Материјал за посебне намене (позивнице,слика...)

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

– Материјал за посебне намене – „Град отвореног
срца“

7

499

– Дневна штампа

65.000,00

65.000,00

– Цвеће и зеленило

75.000,00

75.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

Средства резерве:
– Стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

– Текућа буџетска резерва

4.000.000,00

4.000.000,00

Приходи из буџета

33.821.304,00

33.821.304,00

Укупно за функцију 110

33.821.304,00

33.821.304,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01
070

17.422.650,00

– Накнаде члановима скупштинских комисија:

3 – осталe комисије(адмис.мандатна,,за називе
тргова и улица...)

6

17.422.650,00

0,00

Социјална помоћ угроженом
становништву,некласификована на другом месту
8

463

Трансфери осталим нивоима власти
– Општински одбор за избегла и расељена лица
– Центар за социјални рад
– ОО „Црвени крст“

472

481

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00
2.000.000,00

– Дневни боравак за децу са посебним потребама
– превоз

500.000,00

500.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

325.000,00

325.000,00

– Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине са посебним потребама

10

500.000,00

1.500.000,00
2.000.000,00

– ЛАП – запошљавње

9

500.000,00

25.000,00

25.000,00

– Сарадња са невладиним организацијама

100.000,00

100.000,00

– Накнада за социјалну заштиту

200.000,00

200.000,00

Дотације невладиним организацијама

40.000,00

40.000,00

– Дневни центар и клуб за старија лица „Драпшин”
и „Младеновац”,Млад.

40.000,00

40.000,00

Извори финансирања за функцију 070
01
160

Приходи из буџета

5.365.000,00

5.365.000,00

Укупно за функцију 070

5.365.000,00

5.365.000,00

Стални трошкови

1.662.100,00

1.662.100,00

– Услуге мобилних телефона

1.000.000,00

1.000.000,00

50.000,00

50.000,00

Опште јавне услуге неквалификоване на другом
месту
11

421

– Чланарина-Удружење бањских и климатских
места

29. децембар 2011.
1

2

3

4

12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

423

6

10(7+8+9)

312.000,00
300.100,00

300.100,00

1.180.000,00

1.180.000,00

100.000,00

100.000,00

Услуге по уговору

312.000,00

80.000,00

80.000,00

– Репрезентација

500.000,00

500.000,00

– Остале опште услуге

200.000,00

200.000,00

– Полицајац месеца

300.000,00

Остале текуће донације,дотације и трансфери

Дотације невладиним организацијама

300.000,00
463.049,93

Остале текуће донације,дотације и трансфери
„Урбани џепови”
481

9

– Чланарина за NALED

– Поклони за децу са посебним потребама

13

8

– Чланарина-Стална конференција градова и
општина

– Поклони

465

7

Број 58 – 23

463.049,93

463.049,93
463.049,93

1.776.556,00

1.776.556,00

– Политичке странке

638.278,00

638.278,00

– Трошкови изборне кампање

638.278,00

638.278,00

– Организација младих

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 160

421

4.618.656,00
4.618.656,00

4.618.656,00
463.049,93

463.049,93

463.049,93

5.081.705,93

Пољопривреда
14

481

Дотације невладиним организацијама

12.500.000,00

12.500.000,00

– Унапређење пољопривреде

12.500.000,00

12.500.000,00

Приходи из буџета

12.500.000,00

12.500.000,00

Укупно за функцију 421

12.500.000,00

12.500.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

7.000.000,00

7.000.000,00

– Туристичка организација Младеновац

7.000.000,00

7.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
473

Туризам
15

451

Извори финансирања за функцију 473
01
760

Приходи из буџета

7.000.000,00

7.000.000,00

Укупно за функцију 473

7.000.000,00

7.000.000,00

Здравство,неквалификовано на другом месту
16

463

Трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

3.000.000,00

– Унапређење здравства

2.000.000,00

2.000.000,00

– Средства за борбу против болести зависности

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760
01
810

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 760

3.000.000,00

3.000.000,00

Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

– спортске манифестације поводом Дана општине

100.000,00

100.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

26.500.000,00

26.500.000,00

– Спортско-рекреациони центар „Љубомир Ивановић-Геџа”, Младеновац

26.500.00,00

26.500.000,00

Услуге рекреације и спорта
17
18

19
20

424
451

472
481

Накнада за социјалну заштиту из буџета

240.000,00

240.000,00

– 15.турнир „Стрит бол Младеновац 2012“

240.000,00

240.000,00

Дотације невладиним организацијама

17.405.000,00

17405.000,00

– Спортске и омладинске организације

15.000.000,00

15.000.000,00

2.255.000,00

2.255.000,00

150.000,00

150.000,00

Приходи из буџета

44.245.000,00

44.245.000,00

Укупно за функцију 810

44.245.000,00

44.245.000,00

– Спортски савез – школски спорт
– Међунар.турнир у рвању „Љубомир ИвановићГеџа“
Извори финансирања за функцију 810
01
820

Услуге културе
21

22

423

424

Услуге по уговору

505.000,00

505.000,00

– Дан општине

505.000,00

505.000,00

1 – јавна признања

240.000,00

240.000,00

2 – плакати и позивнице

15.000,00

15.000,00

3 – поклони

50.000,00

50.000,00

4 – репрезентација

100.000,00

100.000,00

5 – свечана академија поводом Дана општине

100.000,00

100.000,00

Специјализоване услуге

200.000,00

200.000,00

– Дан општине

200.000,00

200.000,00

Број 58 – 24
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

472

8

9

10(7+8+9)

1 – изложбе

50.000,00

50.000,00

2 – концерти

100.000,00

100.000,00

3 – Манифестација „Младеновачки корзо 21.века“
23

7

29. децембар 2011.

50.000,00

50.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

3.450.000,00

3.450.000,00

– Општинске манифестације

3.100.000,00

3.100.000,00

1 – Позоришни фестивал

2.000.000,00

2.000.000,00

2 -Шумадијске метафоре

500.000,00

500.000,00

3 – Ликовна колонија

600.000,00

600.000,00

– Аматерско позориште

150.000,00

150.000,00

– Центар за културу – аматерске активности

200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01
830

Приходи из буџета

4.155.000,00

4.155.000,00

Укупно за функцију 820

4.155.000,00

4.155.000,00

Услуге по уговору

6.000.000,00

6.000.000,00

– Услуге информисања

6.000.000,00

6.000.000,00

Услуге емитовања и штампања
24

423

Извори финансирања за функцију 830
01
840

Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

Укупно за функцију 830

6.000.000,00

6.000.000,00

Верске и остале услуге заједнице
25

481

Дотације невладиним организацијама

3.300.000,00

3.300.000,00

– Друштвене,културне и верске организације

3.300.000,00

3.300.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01
912

Приходи из буџета

3.300.000,00

3.300.000,00

Укупно за функцију 840

3.300.000,00

3.300.000,00

Основно образовање
26

27

463

472

Трансфери осталим нивоима власти

48.415.000,00

48.415.000,00

– Основно образовање

10.415.000,00

10.415.000,00

– Специјални превоз ученика основних и специјалних школа

38.000.000,00

38.000.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

7.490.000,00

7.490.000,00

– Образовање

7.490.000,00

7.490.000,00

1 – Стипендије

5.700.000,00

5.700.000,00

2 – Награде за пласмане од I-III места на градском
и републичком такмичењу

150.000,00

150.000,00

3 – Пријем за ученике (Вуковци,коктели...)

150.000,00

150.000,00

4 – Прваци

220.000,00

220.000,00

5 -Трошкови путовања на такмичења и остали
трошкови такмичења

250.000,00

250.000,00

6 – Предавања , семинари и едукативна настава за
ученике

120.000,00

120.000,00

7 – Школски часописи и информисање

500.000,00

500.000,00

8 -Ученички пројекти,акције

400.000,00

400.000,00

Приходи из буџета

55.905.000,00

55.905.000,00

Укупно за функцију 912

55.905.000,00

55.905.000,00

Извори финансирања за функцију 912
О1
913

Основно образовање са домом ученика
28

463

Трансфери осталим нивоима власти

500.000,00

500.000,00

– Смештај и исхрана деце са посебним потребама

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 913
Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Укупно за функцију 913

500.000,00

500.000,00

180.409.960,00

180.409.960,00

Извори финансирања за раздео 1
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

13

Вишак прихода

0,00

463.049,93

463.049,93

180.409.960,00

463.049,93

180.873.009,93

Укупно за раздео 1
2

2.0

0,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330

Судови
29

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

30

412

Социјални доприноси на терет послодавца

5.435.221,00

5.435.221,00

972.905,00

972.905,00

29. децембар 2011.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4

5

31

414

6

7

Број 58 – 25
8

9

10(7+8+9)

Социјална давања запосленима

122.265,00

122.265,00

– боловање преко 30 дана

122.265,00

122.265,00

150.000,00

150.000,00

31

415

Накнаде трошкова за запослене

33

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

34

422

Трошкови путовања

35

423

Услуге по уговору

36

424

Специјализоване услуге

37

426

Материјал

81.510,00

81.510,00

38

482

Порези,обавезне таксе и казне

163.020,00

163.020,00

39

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

244.530,00

244.530,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

16.302,00

16.302,00

163.020,00

163.020,00

Извори финансирања за функцију 330
О1

3

3.0

Приходи из буџета

7.368.773,00

7.368.773,00

Укупно за функцију 330

7.368.773,00

7.368.773,00

Укупно за раздео 2

7.368.773,00

7.368.773,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
40

411

Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

92.295.129,00

92.295.129,00

41

412

Социјални доприноси на терет послодавца

16.520.828,00

16.520.828,00

42

413

Накнаде у натури / пакетићи

300.000,00

300.000,00

43

414

Социјална давања запосленима

1.875.000,00

1.875.000,00

– Породиљско боловање

1.500.000,00

1.500.000,00

250.000,00

250.000,00

– Боловање преко 30 дана
– Отпремнине у случају отпуштања са посла
– Отпремнине у сучају смрти запослених
– Помоћ у медицинском лечењу (запосленима)
44

415

45

416

421

0,00

45.000,00

45.000,00

80.000,00

80.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

500.000,00

500.000,00

– Јубиларне награде

500.000,00

500.000,00

Накнаде трошкова за запослене

– Бонуси за државне празнике
46

0,00

тални трошкови

0,00

0,00

12.871.000,00

12.871.000,00

– Платни промет

2.100.000,00

2.100.000,00

– Електрична енергија

2.500.000,00

2.500.000,00

– Грејање

2.400.000,00

2.400.000,00

– Комуналне услуге

3.200.000,00

3.200.000,00

– Телекомуникационе услуге

2.100.000,00

2.100.000,00

– остале ПТТ услуге

5.000,00

5.000,00

– Интернет

4.000,00

4.000,00

270.000,00

270.000,00

– Осигурање
– ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

– Закуп гаража

100.000,00

100.000,00

– Закуп осталог простора -паркинг

180.000,00

180.000,00

47

422

рошкови путовања

580.000,00

580.000,00

48

423

Услуге по уговору

10.250.000,00

10.250.000,00

500.000,00

500.000,00

– за израду софтвера
– котизација

45.000,00

45.000,00

– стручни испити

35.000,00

35.000,00

– услуге образовања и усавршавања запослених

100.000,00

100.000,00

– објављивање огласа и тендера

200.000,00

200.000,00

– комисија за категоризацију

350.000,00

350.000,00

– обезбеђење

5.300.000,00

5.300.000,00

– угоститељске услуге

90.000,00

90.000,00

– публикације

30.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

– остале опште услуге
– остале стручне услуге
– услуге одржавања хигијене
49

424

200.000,00

Специјализоване услуге

180.000,00

– геодетске услуге

0,00

– рушење бесправно изграђених објеката – од Града

0,00

– остале специјализоване услуге
425

700.000,00
2.500.000,00

– трошкови ревизије

– бесправна градња и услуге по решењу комуналне
инспекције
50

700.000,00
2.500.000,00

Текуће поправке и одржавање

200.000,00
2.075.141,39

2.255.141,39

2.075.141,39

2.075.141,39

0,00

80.000,00

80.000,00

100.000,00

100.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

– текуће поправке и одржавање зграда

750.000,00

750.000,00

– текуће поправке и одржавање возила

300.000,00

300.000,00
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8

9

10(7+8+9)

– текуће поправке и одржавање опреме

1.000.000,00

1.000.000,00

Материјал

4.414.000,00

4.414.000,00

– канцеларијски материјал

700.000,00

700.000,00

– одећа,униформе и ципеле

200.000,00

200.000,00

– цвеће и зеленило
– стручна литература
– гориво и мазиво
– материјал за превозна средства
– производи за чишћење и хигијену
– поштанске марке
– материјал за посебне намене

8.000,00

8.000,00

700.000,00

700.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

100.000,00

100.000,00

6.000,00

6.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

200.000,00

200.000,00

52

441

Отплата домаћих камата

14.100.000,00

14.100.000,00

53

444

Пратећи трошкови задуживања

13.800.000,00

13.800.000,00

54

482

Порези,обавезне таксе и казне

3.600.000,00

3.600.000,00

– Порез на додату вредност-ПДВ

3.200.000,00

3.200.000,00

400.000,00

400.000,00

– Остали порези,таксе......
55

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

4.000,00

56

511

Зграде и грађевински објекти

4.000,00

500.000,00

500.000,00

57

512

– Реконструкција, доградња, адаптација

500.000,00

500.000,00

Машине и опрема

806.000,00

806.000,00

– Канцеларијска опрема

90.000,00

90.000,00

– Комуникациона опрема

60.000,00

60.000,00

– Рачунарска опрема

300.000,00

300.000,00

– Електронска опрема

300.000,00

300.000,00

– Опрема за домаћинство
– Уграђена опрема
58

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

6.000,00

6.000,00

50.000,00

50.000,00

40.200.000,00

40.200.000,00

218.745.957,00

218.745.957,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

13

Вишак прихода

0,00

2.075.141,39

2.075.141,39

218.745.957,00

2.075.141,39

220.821.098,39

Укупно за функцију 130
О9О

0,00

Социјална заштита некласификована на другом
месту
59
60

424
472

Специјализоване услуге

400.000,00

400.000,00

– сахрана лица без родбине

400.000,00

400.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

40.000,00

40.000,00

– Накнада за социјалну заштиту из буџета

40.000,00

40.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
O1
160

Приходи из буџета

440.000,00

440.000,00

Укупно за функцију 090

440.000,00

440.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

Опште јавне услуге
61

416

Трошкови изборне комисије

62

423

Услуге по уговору

63

426

Материјал

30.000,00

30.000,00

164.310,00

164.310,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

3.694.310,00

3.694.310,00

Укупно за функцију 160

3.694.310,00

3.694.310,00

222.880.267,00

222.880.267,00

Извори финансирања за главу 3.0
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

13

Вишак прихода

0,00

2.075.141,39

2.075.141,39

222.880.267,00

2.075.141,39

224.955.408,39

Укупно за главу 3.0
3

3.1

0,00

ЈП „Д И П МЛАДЕНОВАЦ”
130

Опште услуге – стручне службе
64

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

65

412

Социјални доприноси на терет послодавца

66

413

Накнаде у натури

67

414

68

415

21.403.618,00

21.403.618,00

3.831.248,00

3.831.248,00

68.000,00

58.000,00

Социјална давања запосленима

630.500,00

357.000,00

126.000,00
987.500,00

Накнаде трошкова за запослене

987.500,00

77.500,00

1.065.000,00
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4

5

69

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.490.000,00

8

9
315.860,00

10(7+8+9)
2.805.860,00

70

421

Стални трошкови

3.579.950,00

651.000,00

4.230.950,00

71

422

Трошкови путовања

259.000,00

50.000,00

309.000,00

72

423

Услуге по уговору

1.977.934,00

101.825,00

2.079.759,00

73

424

Специјализоване услуге

820.000,00

70.000,00

890.000,00

74

425

Текуће поправке и одржавање

450.000,00

40.000,00

490.000,00

75

426

Материјал

1.737.000,00

184.000,00

1.921.000,00

76

482

Порези,обавезне таксе и казне

520.000,00

40.000,00

560.000,00

77

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

250.000,00

0,00

250.000,00

78

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

20.000,00

80.000,00

100.000,00

79

512

Машине и опрема

300.000,00

1.000.000,00

1.300.000,00

80

515

Нематеријална имовина

100.000,00

100.000,00

200.000,00

Извори финансирања за функцију 130
O1

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

0,00

100.000,00

100.000,00

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

3.025.185,00

3.025.185,00

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

620

39.424.750,00

39.424.750,00

0,00

0,00

0,00

39.424.750,00

3.125.185,00

42.549.935,00

124.282.250,00

2.543.553,00

126.825.803,00

Развој заједнице
81

423

Услуге по уговору

82

511

Зграде и грађевински објекти

63.000.000,00

63.000.000,00

– капитални буџет

60.000.000,00

60.000.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

100.000,00

100.000,00

– зграде и грађевински објекти – закуп
– пројектна документација
Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

187.282.250,00

0,00

187.282.250,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

2.543.553,00

2.543.553,00

13

Вишак прихода

0,00

0,00

0,00

187.282.250,00

2.543.553,00

189.825.803,00

Укупно за функцију 620
Извори финансирања за главу 3.1
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

226.707.000,00
100.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

5.568.738,00

13

Вишак прихода

0,00

0,00

0,00

226.707.000,00

5.668.738,00

232.375.738,00

Укупно за главу 3.1
3

226.707.000,00

3.2

5.568.738,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
83

421

Стални трошкови

320.000,00

320.000,00

84

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

85

424

Специјализоване услуге

86

425

87
88

25.000,00

25.000,00

Текуће поправке и одржавање

130.000,00

130.000,00

426

Материјал

190.000,00

190.000,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

35.000,00

35.000,00

89

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

90

512

Машине и опрема

2.000,00

2.000,00

110.000,00

110.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
O1

Приходи из буџета

912.000,00

912.000,00

Укупно за функцију 160

912.000,00

912.000,00

Извори финансирања за главу 3.2
01

Приходи из буџета

912.000,00

912.000,00

Укупно за главу 3.2

912.000,00

912.000,00

Извори финансирања за раздео 3:
01

Приходи из буџета

450.499.267,00

0,00

03

Социјални доприноси

0,00

100.000,00

100.000,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

5.568.738,00

5.568.738,00

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 3

450.499.267,00

0,00

2.075.141,39

0,00

2.075.141,39

450.499.267,00

2.075.141,39

5.668.738,00

458.243.146,39

Извори финансирања укупно за радео 1,2 и 3:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Вишак прихода

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1,2 и 3

638.278.000,00
0,00

638.278.000,00
0,00

0,00

2.538.191,32

638.278.000,00

2.538.191,32

100.000,00

100.000,00

5.568.738,00

5.568.738,00

5.668.738,00

646.484.929,32

2.538.191,32
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у
складу са законом и другим прописима независно од износа
утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.
Члан 7.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске
општине Младеновац и одговоран је за извршење ове одлуке.
Председник је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу
са Законом о буџетском систему.
Члан 8.
Председник градске општине Младеновац може донети
одлуку о промени износа апропријација у складу са чланом
61. Закона о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење
председника градске општине, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у
износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник
доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће
искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се
користити за намене које нису предвиђене буџетом или за
намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања средстава из става 4. овог
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом
одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом.
Члан 9.
У случају да се буџету градске општине из другог буџета (републике, града или друге локалне самоуправе) определе
актом наменска трансферна средства укључујући и наменска
трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних
непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Служба
за буџет и финансијске послове на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 10.
Служба за буџет и финансијске послове градске општине обавезна је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише
председника градске општине.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1.
овог члана председник градске општине усваја и доставља
извештај Скупштини градске општине.
Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве у износу од
4.000.000,00 динара, користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом
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основу представљају повећање апропријације директних
корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију
намену су средства усмерена.
Средства сталне буџетске резерве у износу од 300.000,00
динара, користиће се за финансирање расхода градске општине у отклањању последица ванредних околности, као што су
поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси,
град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и
друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Решења о употреби срестава
сталне буџетске резерве доноси председник градске општине.
Члан 12.
Новчана средства буџета града Београда и директних и
индиректних корисника средстава буџета воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора.
Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора градске општине, која преостану по извршењу обавеза
буџета градске општине, осим прихода за које је у посебном
закону, односно пропису града Београда утврђена намена
која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца.
Слободна новчана средства Консолидованог рачуна
трезора градске општине могу се користити за превремено
враћање кредита у циљу смањења обавеза градске општине,
депоновање средстава код Народне банке Србије или код
пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз полагање одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења.
Трезор врши превремено враћање дуга, депоновање
и инвестирање средстава из става 3. овог члана на основу
појединачне одлуке председника градске општине о депоновању, односно инвестирању у складу са законом.
Члан 13.
Распоред и коришћење средстава утврђених у посебном
делу ове одлуке, вршиће се на основу годишњег финансијског плана директног корисника буџета који доноси руководилац тог буџетског корисника, у року од пет дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана
средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују
буџетски корисници, распоређују се по ближим наменама, у
складу са економском и функционалном класификацијом и
по изворима финансирања. На финансијски план из става 1.
овог члана сагласност даје председник градске општине.
Финансијским планом из става 2. овог члана обухватиће
се средства пренетих неутрошених средстава на подрачунима
(салдо на дан 31.12.2011. године), планирани приходи за 2012.
годину, као и распоред укупних средстава по наменама, исказани према функционалној и економској класификацији.
Финансијски план директних корисника мења се истовремено са променом апропријација утврђених чланом 5.
ове одлуке у складу са законом.
Измене финансијског планау оквиру апропријација
утврђених чланом 5. ове одлуке могу се вршити највише једанпут месечно.
Члан 14.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу користити средства распоређена овог одлуком само за
намене за које су им та средства одобрена.
Корисници средстава буџета, који одређени расход извршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих
других извора.
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Члан 15.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које
треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за закониту, наменску,
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.
Члан 16.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
овом одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет
буџета.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2011. години, а неизвршене у току те године, преносе се
и имају статус преузетих обавеза и у 2012. години и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 17.
У буџетској 2012. години обрачун и исплата плата, као и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и
других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне
кориснике средстава буџета градске општине Младеновац, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.
Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне
приходе у износу већем, од износа исказаног у члану 5. ове
одлуке, могу користити средства остварена из додатних
прихода до нивоа до ког су та средства остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 5. ове одлуке, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 19.
Уколико у току реализације средстава предвиђених
овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем Служба за буџет и финансијске послове извршиће
одговарајуће измене ове одлуке.
Члан 20.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно 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.
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Члан 21.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да,
на захтев, Службе за буџет и финансијске послове ставе на
увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештај о остварењу прихода и извршењу расхода
у одређеном временском периоду.
Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који остваре уштеде у трошењу средстава буџета планираних за расходе за запослене и коришћење роба и услуга,
могу остварени износ уштеда користити за исплату награда
за посебне резултате рада запослених.
Остварена средства уштеде из става 1. овог члана не
могу се исплаћивати у већем износу од износа потебног
за исплату једног месечног платног фонда директног и индиректног корисника буџетских средстава, и то на крају
буџетске године.
Члан 23.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава
радњама у оквиру обављања своје делатности изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска
поравнања неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава,
чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад за 2011.
годину, на терет капитала, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација.
Члан 25.
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.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2012. годину.
Члан 26.
Одлуку о капиталном задуживању градске општине доноси Скупштина градске општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, пренеће на рачун извршења буџета, до 31. јануара 2012.
године, сва средства која нису утрошена за финансирање
расхода у 2011. години, која су овим корисницима пренета
у складу са Одлуком о буџету градске општине Младеновац
за 2011. годину.
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2012. године
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/2/2011, 29. децембра 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.
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Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној дана 29. децембра 2011. године, на основу члана
18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

29. децембар 2011.

1. децембра 2011. године и решења број III – 01 број 401-151
од 6. децембра 2011. године члан 1. мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета градске општине Обреновац
за 2011. годину, утврђени су у следећим износима:

ОД Л У КУ

Опис - буџет 2011. године

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА
ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА СПОРТСКИХ КЛУБОВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из
буџета градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 45/07 и 48/10), члан 3. мења се и гласи:
„Одлуком о буџету градске општине Младеновац за сваку буџетску годину опредељују се средства за финансирање
пројеката невладиних организација, као и средстава за финансирање спортских клубова.
Од укупног износа средстава који је опредељен за финансирање пројеката невладиних организација, за финансирање
путем конкурса, у складу са одредбама ове одлуке, опредељује се износ од 50%. Преостала средства у износу од 50%
од укупног износа средстава који је опредељен за финансирање пројеката невладиних организација (који се не расподељује путем конкурса) невладиним организацијама својим
одлукама додељиваће Веће или комисија коју одреди Веће.
Од укупног износа средстава који је опредељен за финансирање млађих селекција спортских клубова, за финансирање путем конкурса, у складу са одредбама ове одлуке, опредељује се
износ од 20%. Преостала средства у износу од 80% од укупног
износа средстава који је опредељен за финансирање млађих селекција спортских клубова (који се не расподељује путем конкурса), млађим селекцијама спортских клубова својим одлукама додељиваће Веће или комисија коју одреди Веће.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/9/2011, 29. децембра 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној
29. децембра 2011. године, на основу члана 43. став 1. и члана 63.
став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр.
54/09, 73/10 и 101/10 ) и члана 24. тачке 2. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08 и 4/10 и
15/10) на предлог Већа градске општине Обреновац, донела је

С Е Д М У ОД Л У КУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2011.
годину („Службени лист града Београда” бр. 49/10, 6/11,
13/11, 17/11, 29/11, 42/11, 45/11), решења VI – 03 бр. 400-8 од
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IV
V
VI

1
ПРИМАЊА
Текући приходи
Уступљени приходи
Порез на приход од самосталне делатности
Порез на зараде
Порез на земљиште
Порез на приход од продаје непокретности
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Накнада за моторна и друмска возила
Трансфери из РС
Наменски трансфер од републике
Наменски трансфери oд виших нивоа власти
Tрансфери између истих нивоа власти
Изворни приходи
Порез на имовину
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за коришћење грађев. земљишта
Приходи од закупа пословног простора
Приходи од закупа стамбеног простора
Комуналне таксе
Камате
Приходи органа
Административне таксе
Новчане и мандатне казне
Мешовити приходи
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Капитални приходи
Примања од продаје непокретности
ИЗДАЦИ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплате камата
Субвенције
Издаци за социјалну заштиту
Остали расходи
Текући трансфери
Капитални трансфери
Капитални расходи
Примања од продаје финансијске
имовине и задуживања и отплата дуга
и набавка финансијске имовине
Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Задуживање код страних кредитора
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Отплата дуга страним кредиторима
Отплата дуга по гаранцијама
Набавка финансијске имовине
Нето финансирање (1+2-3-4)
Вишак прихода из ранијих година / извор финансирања 13/
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година / извор финансирања 13/

Економска
класифик.
2

711
711
711
711
713
713
714
733
733
733
781
713
714
741
742
742
714-716
741
742
742
743
745
771-772
811
4+5
4
41
42
44
45
47
48,49
4631-41
4632-42
5

92
91
911
912
61
611
612
613
62

3

3
2.704.363.627
2.221.116.253
904.373.253
43.288.000
83.493.000
6.500.000
18.000.000
6.000.000
54.090.000
15.000.000
110.782.000
35.460.000
2.900.000
528.860.253
1.316.143.000
220.000.000
546.216.000
382.000.000
50.000.000
1.000.000
45.000.000
45.000.000
7.000.000
2.000.000
257.000
12.200.000
5.470.000
600.000
100.000
2.686.363.627
2.555.369.762
257.230.715
1.594.838.794
7.900.000
386.320.253
206.340.000
73.866.000
28.874.000
130.993.865

500.000

18.000.000

483.247.374

3

”
Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Буџет градске општине Обреновац за 2011. годину
састоји се од:
– Текућих прихода и примања у износу од 1.692.256.000
динара;
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– Трансфера између буџетских корисника у износу од
528.860.253 динара;
– Расхода и издатака у износу од 2.175.503.374 динара и
– Буџетског суфицита у износу од 483.247.374 динара”.
Члан 3.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи:
„Средства буџета градске општине Обреновац за 2011.
годину у износу од 2.165.486.253 динара, средства социјалних доприноса у износу од 5.470.000 динара, средства сопствених прихода директних и индиректних корисника
буџета у укупном износу од 11.800.000 динара, донација од
осталих нивоа власти у износу од 38.360.000 динара и средства буџетског суфицита у износу од 483.247.374 динара
распоређују се по корисницима и то:
У табеларном делу члана 10. одлуке долази до промена у
разделима на следећи начин:
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 6, функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 416 „Награде, бонуси и остали посебни расходи”,
извор финансирања 01, износ од „2.750.000” динара, замењује
се износом од „3.000.000” динара, тако да се укупан износ од
„2.750.000” динара, замењује износом од „3.000.000” динара;
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 12,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска
класификација 424 „Специјализоване услуге”, извор финансирања 01, износ од „10.500.000” динара, замењује се износом од
„11.500.000” динара, тако да се укупан износ од „10.500.000”
динара, замењује износом од „11.500.000” динара;
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 34,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 „Текуће субвенције ЈП СКЦ”, извор
финансирања 01, износ од „25.000.000” динара, замењује се
износом од „30.000.000” динара, остали извори финансирања
остају непромењени, тако да се укупан износ од „31.000.000”
динара, замењује износом од „36.000.000” динара.
Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске
општине – 01 „Приходи из буџета” износ од „686.121.000”
динара, замењује се износом од „692.371.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „813.807.767” динара, замењује износом од
„820.057.767” динара.
– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 106, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 423 „Услуге по
уговору” извор финансирања 01, износ од „2.887.000” динара, замењује се износом од „3.087.000” динара, тако да се
укупан износ од „2.887.000” динара замењује износом од
„3.087.000” динара;
– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине, позиција 111а, функционална класификација 130 – Опште
услуге, економска класификација 515 „Нематеријална имовина” извор финансирања 01, износ од „450.000” динара, замењује се износом од „250.000” динара, тако да се укупан износ од „450.000” динара замењује износом од „250.000” динара.
Извори финансирања за раздео 5 – Јавно предузеће за
заштиту животне средине остају непромењени.”
***
Изменама у структури Извора финансирања за раздео
од 1 до 6, мења се и укупна структура Извора финансирања
за раздео од 1 до 6:
01 – Приходи из буџета, износ од „2.159.236.253” динара,
замењује се износом од „2.165.486.253” динара;
Остали извори финансирања остају непромењени, тако
да се укупан износ од „2.698.113.627” динара замењује износом од „2.704.363.627” динара.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 400-9, 29. децембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10 и 101/10) и члана 24. тачке 2 Статута градске општине
Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и
15/10), на предлог Већа градске општине Обреновац, донела је

OДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2012.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Примања и издаци буџета градске општине Обреновац
за 2012. годину утврђени су у следећим износима:
Опис - буџет 2012. године
I
1.

2.

3.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
ПРИМАЊА
Текући приходи
Уступљени приходи
Порез на приход од самосталне делатности
Порез на зараде
Порез на земљиште
Порез на приход од продаје непокретности
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Накнада за моторна и друмска возила
Наменски трансфер од републике
Наменски трансфери oд виших нивоа власти
Tрансфери између истих нивоа власти
Изворни приходи
Порез на имовину
Накнада за загађивање животне средине
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Накнада за коришћење грађев. земљишта
Приходи од закупа пословног простора
Комуналне таксе
Камате
Приходи органа
Административне таксе
Новчане и мандатне казне
Мешовити приходи
Закупнина за стан у државној својини
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Капитални приходи
Примања од продаје непокретности
ИЗДАЦИ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплате камата
Субвенције
Издаци за социјалну заштиту
Остали расходи
Текући трансфери
Капитални трансфери
Капитални расходи

Економска
класифик.
2

711
711
711
711
713
713
714
733
733
781

3
2.129.110.000
2.005.710.000
644.510.000
45.378.000
184.119.000
21.703.000
19.000.000
6.000.000
62.000.000
15.000.000

713
714

1.300.000
290.010.000
1.360.600.000
200.000.000
600.000.000

714
741
742
714-716
741
742
742
743
745
745

10.000
400.000.000
50.000.000
45.000.000
45.000.000
8.500.000
3.000.000
500.000
4.200.000
1.000.000

771-772

3.390.000
600.000
100.000
2.111.110.000
2.009.358.448
273.402.112
1.168.626.336
6.200.000
450.020.000
38.100.000
48.610.000
24.400.000

811
4+5
4
41
42
44
45
47
48,49
4631-41
4632-42
5

101.751.552
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1
III Примања од продаје финансијске
имовине и задуживања и отплата дуга
и набавка финансијске имовине
1. Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
IV Нето финансирање (1+2-3-4)
V Вишак прихода из ранијих година / извор финансирања 13/
VI Неутрошена средства од приватизације из ранијих година / извор финансирања 13/

2

3

92
91
911
912
61
611
612
613
62

3

500.000

18.000.000

123.400.000

3

Члан 2.
Буџет градске општине Обреновац за 2012. годину
састоји се од:
– текућих прихода и примања
1.715.700.000 динара
– трансфера између буџетских
корисника
290.010.000 динара
– расхода и издатака
1.839.100.000 динара
– расхода и издатака из трансфера 290.010.000 динара
– процењеног буџетског
суфицита у износу
123.400.000 динара
Члан 3.
Приходи од накнаде за коришћење грађевинског
земљишта усмеравају се за реализацију:
– дела програма рада Јавног предузећа за изградњу Обреновца,
– дела програма заједничке комуналне и зоохигијене,
– програма одржавања објеката кишне канализационе
мреже и других објеката комуналне инфраструктуре,
– изградњу азила за напуштене псе.

29. децембар 2011.

Члан 4.
Приходи од годишње накнаде за моторна возила, тракторе и
прикључна возила усмеравају се за финансирање дела програма
рада Јавног предузећа за изградњу Обреновца.
Члан 5.
Приходи од давања у закуп пословног простора, односно
на коришћење непокретности у државној својини чији је корисник градска општина и индиректни корисници буџета, усмеравају се за финансирање програма пословања ЈП „Пословни
простор” Обреновац и за друге намене предвиђене Програмом
коришћења средстава остварених од закупа за 2012. годину на
који сагласност даје Скупштина градске општине.
Члан 6.
Приходи од накнада за загађивање животне средине,
накнаде од супстанци које оштећују озонски омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен
отпад и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине користиће се наменски према Програму коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији
градске општине Обреновац за 2012. годину.
Члан 7.
Приходи од пореза на доходак грађана – на зараде, користиће се за финансирање дела програма комуналне и зоохигијене, као и финансирање класичних функција индиректних корисника буџета.
Члан 8.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 5.700.000 динара.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује
председник градске општине.
Члан 9.
У сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 500.000 динара.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује
председник градске општине.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Функција

Економска
класификација

1
1

Позиција

Члан 10.
Укупна средства буџета градске општине Обреновац утврђена су у износу од 2.129.110.000 динара. Укупна средства
формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– прихода из буџета у износу од 1.707.210.000 динара – извор финансирања 01;
– трансфера између буџетских корисника у износу од 290.010.000 динара - извор финансирања 02;
– средстава социјалних доприноса у износу од 3.390.000 динара – извор финансирања 03;
– сопствених прихода у износу 3.800.000 динара – извор финансирања 04;
– донација од осталих нивоа власти у износу од 1.300.000– извор финансирања 07;
– процењеног буџетског суфицита у износу од 123.400.000 – извор финансирања 13.

2

3

4

130
1
2
3
4
5
6

411
412
413
414
415
416

7
8
9
10

417
421
422
423

Опис

5
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде за запослене /превоз/
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Одборнички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

Средства
Tрансфери истих
из буџета /01/ нивоа власти /02/

6

97.466.020
17.433.980
1.000.000
2.788.000
6.000.000
3.000.000
11.000.000
30.963.888
600.000
24.000.000

7

Социјал.
доприн
/03/

Сопств.
приходи /04/

Донац. од
остал.
нивоа
власти
/07/

Вишак
прихода
/13/

Укупно

8

9

10

11

12

1.500.000

28.753.980 126.220.000
5.146.020 22.580.000
1.000.000
1.000.000
5.288.000
6.000.000

5.000.000

3.000.000
11.000.000
35.963.888
600.000
24.000.000

29. децембар 2011.
1

2
11

3

4
423

12
13
14

424
425
425

15
16
17
18
19

426
482
511
512
515
160

20

481

21

481

22

481

23
24
25
26

481
483
499
499
150

27

421

28

423

29

424

30

426
421

31
32
33
34

423
424
426
451
620

35

451

36
37

424
424

38
39

424
424

40
41

451
451

42
43

451
451

44
45
46

451
451
451

47
48
49

451
451
451
090

50

471

51
52
53

472
472
472

54

472
820

55

472
810

56

472
911

57

463
912

58

422
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5
Накнаде чл. Р.Т. Скупштине и Већа, чл.
Већа који нису на ст.раду и Функционерски додатак
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и
одржавање зграде ХЕЛП-а
Материјал
Порези, обав.таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Дотације друштвеним, невладиним и
верским организацијама
Дотације за финансирање редовног рада
политичких субјеката
Финансирање трошкова изборне
кампање
Дотације Црвеном крсту
Новчане казне и пенали
Средства текуће буџетске резерве
Средства сталне буџетске резерве
Опште јавне услуге – истраживање и развој
Стални трошкови - реализација ЛАП-а
за младе
Услуге по уговору - реализација ЛАП-а
за младе
Специјализоване услуге - реализација
ЛАП-а за младе
Материјал – реализација ЛАП-а за младе
Пољопривреда
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Текуће субвенције за пољопривреду
Развој заједнице
Канцеларија Регионалног центра за развој малих и средњих предузећа
Одржавање комуналне хигијене
Одржавање објеката кишне канализ.
мреже
Одржавање ЗОО хигијене
Реализација пројекта „Урбани џепови
Београда”
Текуће субвенције за водопривреду
Капиталне субвенције ЈКП „ Обреновац”
- изградња азила за напуштене псе
Капиталне субвенције ЈКП „ Обреновац“
Капиталне субвенције ЈКП „Обреновац”Гребача
Субвенције ЈКП „Паркинг сервис”
Субвенције ЈП СКЦ
Субвенције ЈП СКЦ -капитално одржавање спортске хале
Текуће субвенције ЈКП „Водовод”
Текуће субвенције ЈКП „Топловод”
Текуће субвенције ЈКП „Обреновац”
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Трошкови смештаја деце са посебним
потребама
Накнада из буџета за децу и породицу
Накнаде за становање и живот
Трошкови сахране социјално необезбеђених лица
Накнаде из буџета за једнократне помоћи
Услуге културе
Накнаде за културу из буџета
Услуге рекреације и спорта
Накнаде за спорт из буџета
Предшколско образовање
Трансфери за текуће одржавање ПУ
„Перка Вићентијевић”
Основно образовање
Превоз ученика

6

7

8
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9

10

11

7.500.000
12.000.000
5.000.000
1.000.000
8.000.000
100.000
3.000.000
4.000.000
3.000.000

6.000.000

12

7.500.000
12.000.000
5.000.000
1.000.000
8.300.000
100.000
3.000.000
4.000.000
3.000.000

300.000

1.000.000

7.000.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000
2.000.000
50.000
5.700.000
500.000

2.000.000
2.000.000
50.000
5.700.000
500.000

500.000

500.000

2.500.000

2.500.000

900.000
100.000

900.000
100.000

500.000
500.000
100.000
13.900.000

500.000
500.000
100.000
13.900.000

3.120.000
127.500.000

3.120.000
127.500.000

12.500.000
5.000.000

12.500.000
5.000.000

15.000.000

200.000

200.000
15.000.000

15.000.000
5.000.000

15.000.000
5.000.000

10.000.000
25.000.000

20.000.000

20.000.000
10.000.000
25.000.000

10.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000

10.000.000
2.000.000
4.000.000
2.000.000

3.000.000
100.000
300.000

3.000.000
100.000
3.600.000

3.300.000

400.000
2.000.000
10.000.000

400.000
2.000.000
2.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

2.000.000

2.000.000

100.200.000

100.200.000
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4
463

980
60
61

472
463
860

62

451
160

63
64
65
66

416
421
423
426
180

67
68

463
464

01
03
07
13
2
560
69
70

451
451

71

451

72

424

73

424

01
03
13
3
160
74
75
76
77
78
79
80
81

421
423
424
425
426
481
482
512
01
13

4
620
82
83

411
412

84

414

85

415

86

416

87

421

88

421

89
90

422
423

91

423

5
Трансфери за текуће одржавање ОШ
Образовање некласификовано на другом
месту
Накнаде из буџета за образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Рекреација, спорт, култура, вере, неквалификовано на другом месту
Субвенције ЈП СКЦ по програмима
Изборна комисија
Опште јавне услуге
Трошкови изборне комисије
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Трансфери општег карактера
Трансфери другим нивоима власти
Реализација локалног акционог плана за
запошљавање
Извор финансирања за раздео 1.
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Донације од остал. нивоа власти
Вишак прихода
Укупно за раздео 1.
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Субвенције ЈКП „Топловод” -по програму
Субвенције ЈКП „Водовод и канализација” - по програму
Субвенције ЈКП „Обреновац” - по
програму
ЈП за заштиту животне средине- по
програму
ЈП за изградњу Обреновца
- по програму
Извор финансирања за раздео 2.
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Вишак прихода
Укупно за раздео 2.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извор финансирања за раздео 3.
Приходи из буџета
Вишак прихода
Укупно за раздео 3.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ
Развој заједнице
Плате и додаци запослених
Социј.доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запослен.
Накнаде за запослене
/превоз/
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални тр. Енергетске услуге-електрична
енергија
Стални трошкови редовна делатност
Трошкови путовања
Услуге по уговору редовна делатност
Услуге по уговору услуге образовања запослених

6
16.000.000
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8
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10

11

12
16.000.000

5.000.000
1.300.000

5.000.000
1.300.000

17.000.000

17.000.000

4.000.000
900.000
500.000
900.000

4.000.000
900.000
500.000
900.000

2.000.000

2.000.000

3.100.000

3.100.000

692.421.888

692.421.888
1.500.000
300.000
300.000
66.400.000 66.400.000
760.621.888

1.500.000

37.000.000

37.000.000

220.000.000

220.000.000

53.000.000

53.000.000

68.000.000

68.000.000

222.010.000

222.010.000

600.010.000

600.010.000

600.010.000

3.000.000
1.500.000
200.000
2.500.000
500.000
1.200.000
100.000
1.000.000

3.000.000
1.500.000
200.000
2.500.000
500.000
1.200.000
100.000
1.000.000

10.000.000

10.000.000
10.000.000

30.835.234

22.000.000

52.835.234

5.510.766

4.000.000

9.510.766

1.300.000

1.500.000

400.000

2.000.000
600.000

3.200.000
2.000.000

1.300.000

18.700.000

1.900.000
18.700.000

8.550.000
500.000

1.200.000

9.750.000
500.000

12.300.000

600.000

12.900.000

400.000

400.000
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5
Специјализоване услуге-природне
површине
Услуге очувања животне
средине и геодетске услуге
Остале специјализоване услуге-eлаборат
и студија
Текуће поправке и
одржавање - саобраћајнице
Текуће поправке и одржавање - водовод и
канализација
Текуће поправке и
одржавање електро мреже
Текуће поправке и
одржавање- уређење терена
Текуће поправке и одржав.
редовна делатност
Материјал - редовна делатност
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Накнада штете од државних органа
Порези, обав.таксе и казне
Зграде и грађевински
објекти- кишна канализација
Зграде и објектиобјекти дома војске
Зграде и грађевински објекти -топлификација
Зграде и грађевински објекти-уређење
терена
Зграде и грађевински објекти-саобраћајнице
Пројектно планирање - пројектна документација
Зграде и објекти - остали простори
Машине и опрема
Земљиште
Отплата главнице домаћим пословним
банкама
Извор финансирања за раздео 4.
Приходи из буџета
Трансфери истог нивоа власти
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Вишак прихода
Укупно за раздео 4.
ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
/превоз/
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал - редовна делатност
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Заштита животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извор финансирања за раздео 5.
Приходи из буџета
Трансфери истог нивоа власти
Социјални доприноси
Сопствени приходи
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7
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11

90.010.000

90.010.000

1.700.000

2.000.000

8.700.000
72.800.000

12

3.700.000
8.700.000

127.000.000

4.000.000 203.800.000

1.500.000

1.500.000

38.000.000

38.000.000

42.000.000

5.000.000

3.800.000
5.944.000
6.000.000
200.000
12.500.000
2.660.000

47.000.000
3.800.000
5.944.000
6.000.000
200.000
12.500.000
2.760.000

100.000

1.500.000

1.500.000
10.000.000

1.000.000

10.000.000
1.000.000

16.000.000

2.000.000
5.000.000

18.000.000
5.000.000

10.000.000
13.000.000
3.000.000
1.000.000

8.000.000

18.000.000

10.000.000
21.000.000
3.000.000
1.000.000
18.000.000

340.000.000

340.000.000
222.010.000
1.500.000
3.600.000
57.000.000 57.000.000
624.110.000

222.010.000
1.500.000
3.600.000

10.139.874

10.139.874

1.815.038
60.000

1.815.038
60.000

360.000

390.000

750.000

350.000

350.000

253.200
2.250.000
250.000
3.330.000
200.000
250.000
1.250.000
200.000
120.000
450.000

253.200
2.250.000
250.000
3.330.000
200.000
250.000
1.250.000
200.000
120.000
450.000
2.850.000
50.368.448
600.000
11.381.552
2.800.000

200.000
600.000
200.000

21.278.112
68.000.000
390.000

3.050.000
50.968.448
800.000
11.381.552
2.800.000
21.278.112
68.000.000
390.000
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5
Донације од остал. нивоа власти
Вишак прихода
Укупно за раздео 5.
ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
/превоз/
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Општи економски послови
Текуће поправке и одржава.
Порези, обав.таксе и
казне
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извор финансирања за раздео 6.
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за раздео 6.
Извор финансирања за раздео 1-6
Приходи из буџета
Трансфери истог нивоа власти
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Донације од осталог нивоа власти
Вишак прихода
УКУПНО
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10
1.000.000

11

12
1.000.000
90.668.112

8.945.000

8.945.000

1.605.000
100.000

1.605.000
100.000

100.000

100.000

490.000

490.000

260.000
7.300.000
100.000
3.300.000
600.000
700.000

200.000

260.000
7.500.000
100.000
3.300.000
600.000
700.000

2.500.000

2.500.000

12.000.000

12.000.000

5.000.000
300.000
200.000

5.000.000
300.000
200.000

43.500.000
200.000

43.500.000
200.000
43.700.000

3.800.000

1.707.210.000
290.010.000
3.390.000
3.800.000
1.300.000
1.300.000
123.400.000 123.400.000
2.129.110.000

1.707.210.000

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Приходи и примања буџета градске општине Обреновац
прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим
прописима независно од износа утврђених овом одлуком за
поједине врсте прихода и примања.
Члан 12.
Укупна средства за јавну потрошњу градске општине
Обреновац, утврђена одлуком града, повећавају се за износ
средстава која се преносе из буџета града за конкретне намене, на основу акта градоначелника.
Обим средстава за јавну потрошњу градске општине
Обреновац повећава се за износ који градска општина оствари по основу донација и трансфера.
Члан 13.
У случају да се буџету градске општине Обреновац из
другог буџета (републике, града или друге локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна средства укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове
одлуке, Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене
делатности (у даљем тексту: одељење) на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том
основу.

290.010.000
3.390.000

Члан 14.
Председник градске општине је наредбодавац за извршење буџета градске општине и одговоран је за извршење
ове одлуке.
Члан 15.
Председник градске општине може донети одлуку о
промени висине апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Члан 16.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком одговоран је руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава.
Члан 17.
Одељење Управе градске општине задужено за финасије, је у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише
председника градске општине.
У року од 15 дана по добијању извештаја из става 1. овог
члана председник градске општине доставља извештај
Скупштини градске општине.
Члан 18.
Средства текуће буџетске резеве у износу од 5.700.000
динара, користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник градске
општине, на предлог одељења, а по прибављеном мишљењу
Већа градске општине.
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Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне.
Средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000
динара, користиће се за финансирање расхода буџета градске општине за помоћ у отклањању и санирању последица
ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, односно других ванредних догађаја који могу
да угрозе живот и здравље људи или да проузрокују штету
већих размера. Решење о употреби средстава сталне резерве доноси председник градске општине на предлог одељења.
Члан 19.
Новчана средства буџета градске општине Обреновац и
средства индиректних корисника буџета градске општине
воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора.
Слободна новчана средства Консолидованог рачуна трезора градске општине која преостану по извршењу обавеза
буџета могу се користити за депоновање код Народне банке
Србије или код пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз полагање одговарајућих инструмената обезбеђења.
Депоновање средстава врши се на основу појединачне одлуке председника градске општине о депоновању, у складу са
законом, а уз прибављање мишљења Већа градске општине.
Члан 20.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 10.
ове одлуке, у делу који се односи на раздео 1 – Управа градске општине, врши се на основу годишњег финансијског
плана Управе градске општине који доноси начелник управе уз сагласност председника градске општине Обреновац у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Распоред и коришћење средстава буџетског фонда, у
разделу 2 – Буџетски фонд, врши се на основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске
општине Обреновац за 2012. годину, који доноси Скупштина
градске општине Обреновац по прибављању сагласности министарства надлежног за послове заштите животне средине.
За средства у разделу 3 – Месне заједнице претходни оквир по економској класификацији утврдиће Веће градске
општине, а Савети МЗ у року од 15 дана, од дана ступања на
снагу ове одлуке, доносе финансијске планове и исте подносе Већу градске општине на сагласност.
Веће градске општине разматра и усваја извештаје о извршењу финансијких планова месних заједница, најмање
два пута годишње.
Распоред и коришћење осталих средстава утврђених
овом одлуком врше индиретни корисници, носиоци раздела својим годишњим финансијским плановима.
Члан 21.
Распоред и коришћење средстава у 2012. години, вршиће се по општем или посебном акту (програм, решење,
закључак, одлука) који доноси председник уз сагласност
Већа градске општине и по предлогу одговарајућих радних
тела, за позиције према намени у оквиру раздела 1 – Управа
градске општине и то:
– функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама;
– функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, економска класификација 481 – Дотације
Црвеном крсту;
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– функција 150 – Опште јавне услуге истраживање и
развој, економске класификације 423, 424 и 426 – Реализација локалног акционог плана за младе;
– функција 150 – Опште јавне услуге истраживање и
развој, економска класификација 424 – Реализација локалног акционог плана за младе;
– функција 421 – Пољопривреда, економске класификације, 423,424, 426 и 451.
– функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 – Канцеларија регионалног центра за развој малих и средњих предузећа;
– функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 424 за програм одржавање комуналне и зоохигијене
и програм одржавања објеката кишне канализационе мреже и осталих објеката комуналне инфрастуктуре.
– функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 – Капиталне субвенције ЈКП „Обреновац”;
– функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 – Текуће субвенције ЈКП „Водовод и канализација”;
– функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 – Текуће субвенције ЈКП „Топловод”;
– функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 – Текуће субвенције ЈКП „Обреновац”;
– функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 – Субвенције ЈП СКЦ;
– функција 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 – Субвенције Јавно комуналном предузећу „Паркинг сервис” Обреновац;
– функција 090 – Социјална заштита некласификована
на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде
из буџета за једнократне помоћи;
– функција 820 – Услуге културе, економска класификација 472 – Накнаде за културу из буџета;
– функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска
класификација 472 – Накнаде за спорт из буџета;
– функција 911 – Предшколско образовање, економска
класификација 463 – трансфери за текуће одржавање ПУ
„Перка Вићентијевић”;
– функција 912 – Основно образовање, економска класификација 463 – трансфери за текуће одржавање ОШ;
– функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, економске класификације 463 и 472;
– функција 860 – Рекреација, спорт, култура, вере, некласификовано на другом месту, економска класификација
451 – Субвенције ЈП СКЦ Обреновац по програмима;
– функција 180 – Трансфери општег карактера, економска
класификација 463 – трансфери другим нивоима власти и
464 – реализација локалног акционог плана за запошљавање;
Члан 22.
Директан и индиректни корисници буџета могу користити средства распоређена овом одлуком за намене за које
су им та средства и одобрена.
Члан 23.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет средстава буџета само до износа апропријације
утврђене овом одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
који је предвиђен овом одлуком или је у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет
буџета.
Члан 24.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно приходима и примањима буџета.
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Ако се у току године приходи и примања смање, издаци
буџета извршаваће се по приоритетима и то:
– обавезе утврђене законским прописима на постојећем
нивоу,
– минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава,
– ако корисници буџетских средстава не остваре сопствене приходе, утврђене овом одлуком, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет
средстава буџета.
Aко корисници буџетских средстава остваре сопствене приходе у износу већем од износа утврђеног одлуком,
могу користити средства остварена из сопствених прихода до нивоа до кога су та средства и остварена, а за намене
утврђене овом одлуком.
Члан 25.
Одељење ће вршити одговарајуће промене функционалне и економске класификације утврђене овом одлуком
ради усклађивања тих класификација са законским изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру за
буџетски систем.
Члан 26.
Корисници средстава буџета могу да врше плаћање до
висине издатака које за тромесечни период одреди одељење.
Приликом одређивања квоте за кориснике средстава
буџета, одељење има у виду планирана средства у буџета
за тог буџетског корисника, као и ликвидне могућности
буџета.
Корисници средстава буџета дужни су да уз захтев за
трансфер средстава, доставе одељењу комплетну документацију за плаћање, на основу које је утврђена обавеза корисника буџетских средстава.
Члан 27.
Корисници средстава буџета, који остваре уштеде у трошењу средстава буџета планиране за расходе за запослене
и коришћење роба и услуга могу остварени износ уштеда
користити за исплату награда за посебне резултате рада запослених.
Остварена средства уштеде из става 1. овог члана не
могу се исплаћивати у већем износу од износа потребног за
исплату једног месечног платног фонда корисника средстава буџета, и то на крају буџетске године.
Средства остварена од уштеда преусмеравају се у корист
апропријације економске класификације 416 – награде запосленима и остали посебни расходи на терет апропријације чији се износ умањује о чему одлучује председник
градске општине, уз сагласност Већа градске општине.
Члан 28.
Индиректни корисници буџетских средстава, пренеће на
рачун извршења буџета, најкасније до 31. јануара 2012. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода
у 2011. години, која су овим корисницима пренета у складу
са Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2011. годину.
Члан 29.
У буџетској 2012. години обрачун и исплата плата, као
и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних
награда и других врста награда предвиђених посебним и
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појединачним колективним уговорима, за директног и индиректне кориснике средстава буџета градске општине Обреновац, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике
Србије.
Члан 30.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу
грађевинских радова, које закључују директни корисник
и индиректни корисници буџетских средстава морају бити
додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2012.годину.
Члан 31.
Директан и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из
буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад
у 2011. години, на терет капитала, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2012. године.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 400-10, 29. децембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 29. децембра 2011. године на основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС” бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 24, тачке 26. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08,
4/10 и 15/10), члана 102. Пословника Скупштине градске
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број
6/11) и члана 35. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Пословни простор” Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 23/06, 45/07, 4/10 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Пословни
простор” Обреновац („Службени лист града Београда”, бр.
23/06, 45/07, 4/10 и 15/10) у члану 8. брише се став 1.
У истом члану досадашњи став 2. постаје став 1.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-121, 29. децембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 24
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда”, број 6/11), донела је

ОД Л У КУ
1. Стављају се ван снаге одлуке Скупштине градске
општине Обреновац и то:
– Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист
града Београда”, бр. 26/03, 1/05, 13/05 и 23/06),
– Одлука о накнади за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 26/03,
18/05, 23/06 и 26/06),
– Одлука о накнади за коришћење грађевинског
земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 3/96, 1/02
и 6/04) и
– Одлука о утврђивању граница зона грађевинског земљишта на подручју градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 32/05).
2. Ову одлуку објавити у „Службеном лист града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-126, 29. децембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 24. а у
вези члана 62. става 1. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и
члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се да Томиславу Јеремићу, професору из Великог Поља, престаје функција заменика председника градске
општине Обреновац, пре истека времена на које је изабран –
са 29. децембра 2011. године, на основу поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-103, 29. децембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
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Обреновац у сталном саставу („Службени лист града Београда”, бр. 3/09 и 4/10), тако што се у Изборној комисији:
1) утврђује престанак дужности члана Изборне комисије
– Славици Цицовић (Вујошевић), представнику одборничке групе Коалиција „Обреновац за европску Србију – Борис Тадић”, на основу поднете оставке 21. октобра 2011. године, а
за члана Изборне комисије именује
– Ивана Живковић, представник одборничке групе
Коалиција „Обреновац за европску Србију – Борис Тадић”
2) разрешава дужности заменика члана Изборне комисије
– Александар Дивнић, представник одборничке групе
Група грађана „Обреновац – Наш град”, а
за заменика члана Изборне комисије именује
– Велисав Илић, дипломирани правник из Обреновца,
представник одборничке групе Група грађана „Обреновац –
Наш град”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-104, 29. децембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 27.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Службени гласник РС” бр. 25/00,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
(„Службени лист града Београда” бр. 23/06, 45/07, 4/10
и 15/10) и члана 24. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и
15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ЗОНИРАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР”
ОБРЕНОВАЦ

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор
којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац коју је донео Управни одбор овог предузећа под
бројем 3185/11 од 12. децембра 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-122, од 29. децембра 2011. године

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 29. децембра 2011. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
54/11) и члана 24 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

1. Мења се Решење Скупштине градске општине Обреновац о именовању Изборне комисије градске општине

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
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САДРЖАЈ
Страна
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу
путника на територији града Београда – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Димитрије Туцовић”
из Лазаревца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

3

Акти градских општина
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о буџету градске општине Лазаревац за
2012. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Већа градске
општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку дужности члана Управног
одбора Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”,
Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о цени услуге грејања које пружа ЈП „Топлификација”, Лазаревац, са Одлуком – – –

3
13
13

13

13

14

Страна
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Младеновац за 2011. годину – – – – – – – – – – – – –
Одлука о буџету градске општине Младеновац
за 2012. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о начину финансирања
пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Седма одлука о ребалансу буџета градске
општине Обреновац за 2011. годину – – – – – – – –
Одлука о буџету градске општине Обеновац за
2012. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – – – –
Одлука – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције заменика председника градске општине Обреновац – –
Решење о другој измени Решења о именовању
Изборне комисије градске општине Обреновац у
сталном саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно
предузеће „Пословни простор” Обреновац – – – –

15
21

30

30
31
38
39
39
39

39
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