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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
БАРАЈЕВО
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14 и 68/15 – др. закон и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
83/14 – др. закон) и члана 19. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и
88/15) донела је

ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2017.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Барајево за 2017. годину, његово извршавање, као и права и обавезе корисника

буџетских средстава. Буџет Градске општине Барајево за
2017. годину састоји се од:
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
Процена суфицита (неутрошена средства из
претходних година)
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку нефинансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Економска класификација

у динарима

7+8
7

424.563.663,00
423.433.663,00

8

1.130.000,00

4+5
4

509.390.233,54
465.223.934,41

5
(7+8) – (4+5)
62
92

44.166.299,13
-84.826.570,54

((7+8) – (4+5)) – 62 -84.826.570,54
91
92
3
61
6211

84.826.570,54

84.826.570,54

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 84.826.570,54 динара из члана 1. ове одлуке обезбедиће се из процењеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих година година у износу од 84.826.570,54 динара.
Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу
Прилог 2 – преглед капиталних пројеката у периоду од 2017. до 2019. године
Назив капиталног пројекта

Година
почетка финансирања
пројекта

Година
завршетка
финансирања
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

1

2

3

4

5

1

Набавка администретивне опреме
опреме за потребе ГО Барајевонамештај

500.000

0

0

0

500.000

0

0

0

2

Набавка административне опреме
за потребе ГО Барајево-рачунарска опрема и штампачи

550.000

0

0

0

550.000

0

0

0

3

Набавка софтвера за потребе ГО
Барајево

1.580.000

0

0

0

1.580.000

0

0

0

4

Набавка службеног возила за
потребе ГО Барајево

3.250.000

0

0

0

3.250.000

0

0

0

5

Пројекат завршетак моста на
барајевској реци

6.099.566

0

0

0

6.099.566

0

0

0

6

Пројекат изградња монтажне
спортске хале

21.599.400

0

0

0

21.599.400

0

0

0

Приоритет

Уговоре- Реализовани рок
но закључзавршетка
но са
(месец31.12.2015.
година)
године
6

7

2016 – план

2016 –
процена
извршења

2017

2018

2019

Након
2019

8

9

10

11

12

13
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8

9

10

11

12

13

7

Пројекат уређење форланда и
водотока барајевске реке

3.524.165

0

0

0

3.524.165

0

0

0

8

Израда плана процена угрожености и плана заштите и
спашавања

1.300.000

0

0

0

1.300.000

0

0

0

9

Набавка електронске опреме за
потребе ГО Барајево-ванредне
ситуације

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

10

Израда пројектне документације
-ПГР насеље Барајево

1.443.168

0

0

0

1.443.168

0

0

0

11

Капитално одржавање зграда

1.000.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

Прилог 2а – преглед капиталних пројеката у периоду од 2017–2019. године
Р.
бр.

Назив капиталног пројекта

Шифра
програма

Шифра
програмске активности/
Пројекта

Конто 3.
ниво

Конто
4. ниво

2

3

4

5

6

1

Извор

Реализовано закључно са
31.12.2015.
године

2016–
план

2016 –
процена
реализације

2017

2018

2019

Након
2019

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Набавка администретивне
опреме опреме за потребе ГО
Барајево-намештај

0602

06020001

512

5122

1

500.000

2

Набавка административне опреме за потребе ГО Барајево-рачунарска опрема и штампачи

0602

06020001

512

5122

1

550.000

3

Набавка софтвера за потребе ГО
Барајево

0602

06020001

515

5151

1

1.580.000

4

Набавка службеног возила за
потребе ГО Барајево

0602

06020001

512

5121

1

3.250.000

5

Пројекат завршетак моста на
барајевској реци

0701

07011001

511

5112

13

2.331.328

6

Пројекат завршетак моста на
барајевској реци

0701

07011001

511

5114

13

352.800

7

Пројекат завршетак моста на
барајевској реци

0701

07011001

541

5411

13

3.415.438

8

Пројекат изградња монтажне
спортске хале

1301

13011001

511

5112

13

17.999.400

9

Пројекат изградња монтажне
спортске хале

1301

13011001

511

5114

13

3.600.000

10

Пројекат уређење форланда и
водотока барајевске реке

1101

11011001

511

5112

13

3.524.165

11

Израда плана процена угрожености и плана заштите и
спашавања

0602

06020014

511

5114

1

1.300.000

12

Набавка електронске опреме за
потребе ГО Барајево-ванредне
ситуације

0602

06020014

512

5124

1

400.000

13

Израда пројектне документације
-ПГР насеље Барајево

1101

11010001

511

5114

13

1.443.168

14

Капитално одржавање зграда

0602

06020001

511

5113

1

1.000.000

Члан 4.
Приходи и примања буџета Општине Барајево утврђују се у следећим износима:
Класа/категорија/
група
1

Конто

ОПИС

2
I (А+Б)

3

Буџет за 2017.
годину
4

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

424.463.663,00

700000

A

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

423.333.663,00

710000

1

ПОРЕЗИ

415.575.013,00

711000

1.1

713000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

239.049.165,00

711111

Порез на зараде

221.830.928,00

711147

Порез на земљиште

711121

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

711122

Порез на приходе од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу, по Решењу Пореске
управе

711123

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

1.2

50.000,00
235.205,00
9.030.500,00
7.902.532,00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

166.851.774,00

713121

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

128.505.467,00

713122

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

1.249.559,00

713421

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

5.244.000,00

28.208.517,00
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2

3

713423

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

3.644.231,00

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

6.660.000,00

714000

1.3

4

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714513

Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила

714571

Комунална такса за држање животиња

716000

1.4
716111

740000

2

741000

2.1

150.000,00
6.500.000,00
10.000,00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

3.014.074,00

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

3.014.074,00

ДРУГИ ПРИХОДИ

5.258.650,00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

1.300.000,00

741151

Камате

200.000,00

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама

800.000,00

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање

200.000,00

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

100.000,00

742000

2.2

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

3.098.650,00

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине
и индиректни корисници њиховог буџета

2.048.650,00

742251

Административне таксе

1.000.000,00

742351

Приходи органа управе

50.000,00

743000

2.3
743351

745000

2.4
745151

770000
771000

60.000,00

Новчане казне

60.000,00

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

800.000,00

Мешовити и неодређени приходи

800.000,00

3

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

3.1

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

1.700.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

1.700.000,00

771111
772000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

3.2
772114

800000
820000

2.500.000,00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

800.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

800.000,00

Б

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

1.130.000,00

Примања од продаје робе за даљу продају

1.130.000,00

823000
321

II

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

745

III

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

1.130.000,00

84.826.570,54
100.000,00

УКУПНО I+II+III

509.390.233,54

Члан 5.
Расходи издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Ек
клас

ОПИС

Средства из
буџета

Издаци из
осталих
извора

Укупна средства

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

409.333.663,00

55.890.271,41 465.223.934,41

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

142.000.292,00

2.500.000,00 144.500.292,00

411

Плате и додаци запослених

412

Социјалани доприноси
на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјалана давања
запосленима

3.661.000,00

415

Накнаде запосленима

5.440.000,00

416

Награде,бонуси и остали
посебни расходи

900.000,00

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
И РОБА

172.470.240,00

111.558.377,00

111.558.377,00

19.970.915,00

19.970.915,00

470.000,00

470.000,00

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

71.620.000,00

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

45

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

18.300.000,00

46

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ
И ТРАНСФЕРИ

36.416.357,00

2.500.000,00

6.161.000,00
5.440.000,00

0,00

900.000,00

29.241.786,41 201.712.026,41
22.030.000,00

93.650.000,00

25.308.000,00

0,00

25.308.000,00

35.212.240,00

1.500.000,00

36.712.240,00

700.000,00

30.795.000,00

700.000,00

5.711.786,41

36.506.786,41

8.835.000,00

8.835.000,00

18.300.000,00

18.300.000,00
18.300.000,00
13.348.485,00

49.764.842,00

Ек
клас

ОПИС

Средства из
буџета

Издаци из
осталих
извора

Укупна средства

463

Трансфери осталим
нивоима власти

21.350.000,00

465

Остале дотације и
трансфери

15.066.357,00

13.348.485,00

15.066.357,00

47

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

3.700.000,00

10.800.000,00

14.500.000,00

472

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

3.700.000,00

10.800.000,00

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

28.224.000,00

28.224.000,00

481

Дотације невладиним
организацијама

16.949.000,00

16.949.000,00

482

Порези, обавезне таксе,
казне и пенали

6.275.000,00

6.275.000,00

483

Новчана казна и пенали
по решењу суда

5.000.000,00

5.000.000,00

49

РЕЗЕРВЕ

8.222.774,00

8.222.774,00

499

Средства резерве

8.222.774,00

8.222.774,00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМО500000 ВИНУ

21.350.000,00

14.500.000,00

11.500.000,00

32.666.299,13

44.166.299,13

11.500.000,00

29.250.860,91

40.750.860,91

511

Зграде и грађевински
објекти

3.300.000,00

29.250.860,91

32.550.860,91

512

Машине и опрема

6.470.000,00

513

Остале некретнине и
опрема

515

Софтвер

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

3.415.438,22

3.415.438,22

541

Земљиште

3.415.438,22

3.415.438,22

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

УКУПНИ РАСХОДИ

6.470.000,00

150.000,00
1.580.000,00

420.833.663,00

1.580.000,00

88.556.570,54 509.390.233,54
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Члан 6.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функционална
класификација

Функције

1

2

3

000

Социјална заштита

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

100

Опште јавне услуге

110

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

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

200

Одбрана

220

Средства из
буџета

Цивилна одбрана

1.600.000,00

1.600.000,00
228.903.433,00

Средства
из осталих
извора

Укупно

1

10.800.000,00

12.400.000,00

12.400.000,00

7.215.000,00

7.215.000,00

330

Судови

7.215.000,00

7.215.000,00

400

Економски послови

2.100.000,00

2.100.000,00

421

Пољопривреда

2.100.000,00

2.100.000,00

500

Заштита животне
средине

597.730,00

597.730,00

510

Управљање отпадом

597.730,00

597.730,00

600

Послови становања и
заједнице

620

Развој заједнице

76.971.500,00

18.206.820,54

95.178.320,54

640

Улична расвета

43.000.000,00

33.220.000,00

76.220.000,00

800

Рекреација,спорт,култура
и вере

35.196.000,00

23.829.400,00

59.025.400,00

35.196.000,00

23.829.400,00

23.450.000,00

23.450.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

20.450.000,00

20.450.000,00

420.833.663,00

88.556.570,54 509.390.233,54

40.333.010,00

40.333.010,00

860

Рекреација,спорт,култура
и вере некласификовани
на другом месту

171.997.649,00

2.500.350,00 174.497.999,00

900

Образовање

911

Предшколско образовање

950

Образовање које није
дефинисано нивоом

16.572.774,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

4

Јавни ред и безбедност

2.500.350,00 231.403.783,00

16.572.774,00

3

300

4
10.800.000,00

2

30. децембар 2016.

1.800.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

119.971.500,00

51.426.820,54 171.398.320,54

59.025.400,00

Члан 7.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра

Назив

Програмска
активност/
Програм
Пројекат
1

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

1101-0001
1102

Средства
из осталих
извора

Укупна средства

Програмска активност/ Пројекат

2

1101

Средства из
буџета

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање
Програм 2. Комуналнае делатности

4

5
0,00

1.443.168,00

6
1.443.168,00

0,00

1.443.168,00

1.443.168,00

96.332.500,00

38.042.300,20

134.374.800,20

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем

43.000.000,00

33.220.000,00

76.220.000,00

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина

20.000.000,00

393.635,00

20.393.635,00

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене

15.000.000,00

515.500,00

15.515.500,00

1102-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге

1102-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге

12.400.000,00

389.000,00

12.789.000,00

1102-1001

ПРОЈЕКАТ Уређење форланда и водотока барајевске реке

32.500,00

3.524.165,20

3.556.665,20

0101

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

5.900.000,00

5.900.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0101-1001

ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему противградне заштите

0101-1002

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација

0101-1003

ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама

300.000,00

300.000,00

Програм 6. Заштита животне средине

597.730,00

597.730,00

0401
0401-0005
0701

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом

400.000,00

400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

597.730,00

597.730,00

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

23.639.000,00

11.941.352,34

35.541.352,34

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре

23.600.000,00

5.841.786,41

29.441.786,41

0701-1001

ПРОЈЕКАТ ‚‘Завршетак моста на Барајевској реци– 2.фаза”

39.000,00

6.099.565,93

2001

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
2001-0001

2002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање и васпитање

2002-1001

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика

2002-1002

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа

3.000.000,00

6.138.565,93
3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

20.450.000,00

20.450.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

5.800.000,00

5.800.000,00

2002-1003

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика

2002-1006

ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку

350.000,00

350.000,00

2002-1007

ПРОЈЕКАТ ‚‘За првака пакет први”

300.000,00

300.000,00

0901

Програм 11. Социјална и дечја заштита

1.600.000,00

0901-0001

ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи

1.600.000,00

0901-1001

ПРОЈЕКАТ ‚‘Набавка и расподела пакета грађевинског материјала”

1201
1201-0001
1301
1301-0001

10.800.000,00

12.400.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00
23.716.000,00

1.600.000,00

Програм 13. Развој културе и информисања

21.486.000,00

2.230.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе

21.486.000,00

2.230.000,00

23.716.000,00

Програм 14. Развој спорта и омладине

10.710.000,00

21.599.400,00

32.309.400,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

7.510.000,00

7.510.000,00

30. децембар 2016.
1
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1301-0002
1301-1001

3
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4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту

6
2.600.000,00

600.000,00

21.599.400,00

22.199.400,00

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

192.343.423,00

2.500.350,00

194.843.773,00

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина

149.232.649,00

2.200.350,00

151.432.999,00

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница

8.350.000,00

8.350.000,00

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско правобранилаштво

7.215.000,00

7.215.000,00

0602-0006

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови

12.523.000,00

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва

6.222.774,00

0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва

2.000.000,00

2.000.000,00

0602-0014

ПРОГРАМАКА АКТИВНОСТ Управљање ванредним ситуацијама

1.800.000,00

1.800.000,00

0602-1001

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација

2.000.000,00

2.000.000,00

0602-1008

ПРОЈЕКАТ ‚‘Финансирање верских заједница”

3.000.000,00

3.000.000,00
48.575.010,00

0602

2101

ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске хале-балон хале

5

2.600.000,00

300.000,00

12.823.000,00
6.222.774,00

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

48.575.010,00

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине

10.013.510,00

10.013.510,00

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа

30.319.500,00

30.319.500,00

2101-0003

ПРОГРАМАКА АКТИВНОСТПодршка раду извршних органа власти и скупштине
УКУПНИ РАСХОДИ

Члан 8.
Укупна средства за јавну потрошњу утврђена у члану 1. ове
одлуке повећавају се за износ средстава која се пренесу из буџета града општини за конкретне намене, на основу акта градоначелника града Београда. Обим средстава за јавну потрошњу
утврђен у члану 1. ове одлуке повећава се за износ средстава
које општина оствари по основу донација и трансфера.
Члан 9.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.000.000,00 динара. Председник општине одлучује о
коришћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене
утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе надлежног за финансије.
Члан 10.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 6.222.774,00 динара. Председник општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за
намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском
систему на предлог органа управе надлежног за финансије.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Укупна средства буџета утврђена су у износу од
509.390.233,54 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора :
1. Tекући приходи у износу од 420.833.663,00 динара – извор финансирања 01, утврђених Одлуком о обиму
средстава за вршење послова града и градских општина и
утврђивању прихода и примања која припадају граду, односно градским општинама у 2017. години.
2. Процењеног вишка прихода из ранијих година
утврђеног у износу од 84.826.570,54 динара – извор финансирања 13, распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 22.000.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1102
Комуналне делатности, програмска активност 1102-0001
Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640,
економска класификација 421 – стални трошкови,
– Средства у износу од 21.599.400,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1301
развој спорта и омладине, пројекат 1301-1001 изградња
монтажне спортске хале-балон хале, функција 860, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,

8.242.000,00
420.833.663,00

8.242.000,00
88.556.570,54

509.390.233,54

– Средства у износу од 5.711.786,41 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0701
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
програмска активност 0701-0002 Одржавање саобраћајне
инфраструктуре, функција 620, економска класификација
425, за периодично одржавање некатегорисаних путева у
насељима на територији ГО Барајево,
– Средства у износу од 3.524.165,20 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа,програм 1102
Комуналне делатности, пројекат 1102-1001 Уређење форланда и водотока барајевске реке, функција 620, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
– Средства у износу од 2.684.127,71 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0701
– Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
пројекат 0701-1001 „Завршетак моста на Барајевској реци–
2. фаза”, функција 620, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
– Средства у износу од 3.415.438,22 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-1001 „Завршетак моста на Барајевској реци– 2. фаза”,
функција 620, економска класификација 541 – Земљиште,
– Средства у износу од 10.800.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0901
Социјална и дечија заштита, пројекат 0901 – 1001 Набавка
и расподела пакета грађевинског материјала, функција 090,
економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, за набавку пакета грађевинског материјала
за решавање стамбених потреба избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Барајево,
– Средства у износу од 1.443.168,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1101
– Локални развој и просторно планирање, програмска активност 1101–0001 Просторно и урбанистичко планирање,
функција 620, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти,
– Средства у износу од 11.220.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1102
Комуналне делатности, програмска активност 1102–0001
Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640,
економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и
изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији,
– Средства у износу од 393.635,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1102
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Комуналне делатности, програмска активност 1102–0002
– Одржавање јавних зелених површина, функција 620, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери,
за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији
– Средства у износу од 515.500,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 1102
Комуналне делатности, програмска активност 1102–0003
– Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 620, економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за
развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији
– Средства у износу од 700.350,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 465-Остале дотације и
трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за
развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији
– Средства у износу од 389.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм програм
1102 Комуналне делатности, програмска активност 1102–
0009 Остале комуналне услуге, функција 620, економска
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и изградњу
Градске општине Барајево у ликвидацији
– Средства у износу од 130.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3 – Општинска управа, програм 0701 Ор-
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ганизација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0701–0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 620, економска класификација 465
– Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих
обавеза Дирекције за развој и изградњу Градске општине
Барајево у ликвидацији
– Средства у износу од 300.000,00 динара распоређују се
у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, програм 0602 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 424 – Специјализоване
услуге, за покриће за трошкова за извршење Решења грађевинске инспекције Управе Градске општине Барајево,
3. Сопствени приходи индиректних корисника у износу
од 1.230.000,00 динара – извор финансирања 04 распоређују
се за следеће намене:
– Средства у износу од 30.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3, глава 3.2, програм 1201 Развој културе,
програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних
установа културе, Функција 860, економска класификација
421 – Стални трошкови,
– Средства у износу од 1.200.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3, глава 3.3, програм 1201 Развој културе, програмска активност 1201–0001 – Функционисање локалних установа културе, Функција 860, економска класификација 424 – Специјализоване услуге.
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 2.500.000,00 динара – Извор финансирања 03.

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

Раздео
1

Програмска класиГлава фикација
2

3

Функција

Економска
класификација

Извор
финан.

ОПИС

Приходи из
буџета 01

Остали
извори

Укупни издаци

4

5

6

7

8

9

10

1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3.422.000,00
612.510,00

3.422.000,00
612.510,00

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

130.000,00

130.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

100.000,00

100.000,00

423

Услуге по уговору

4.600.000,00

4.600.000,00

465

Остале дотације и трансфери

610.000,00

610.000,00

481

Дотације невладиним организацијама Ова апропријација
користиће се за: – финансирање редовног рада политичких
партија у износу од 439.000,00 динара

439.000,00

439.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

10.013.510,00

10.013.510,00

Укупно за функцију 110

10.013.510,00

10.013.510,00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01

Приходи из буџета

10.013.510,00

10.013.510,00

Укупно за програмску активност 2101-0001

10.013.510,00

10.013.510,00

Извори финансирања за Програм16:
01

Приходи из буџета

10.013.510,00

10.013.510,00

Укупно за програм 16

10.013.510,00

10.013.510,00

Приходи из буџета

10.013.510,00

10.013.510,00

Укупно за раздео 01

10.013.510,00

10.013.510,00

Извори финансирања за раздео 01:
01
2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101
2101-0002

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних
органа
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Извршни и законодавни органи
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

20.500.000,00

20.500.000,00

3.669.500,00

3.669.500,00

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

200.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

550.000,00

550.000,00

423

Услуге по уговору

2.600.000,00

2.600.000,00

465

Остале дотације и трансфери

2.800.000,00

2.800.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

30.319.500,00

30.319.500,00

Укупно за функцију 110

30.319.500,00

30.319.500,00

Приходи из буџета

30.319.500,00

30.319.500,00

Укупно за програмску активност 2101-0002

30.319.500,00

30.319.500,00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01

Извори финансирања за Програм16:
01

Приходи из буџета

30.319.500,00

30.319.500,00

Укупно за програм 16

30.319.500,00

30.319.500,00

Приходи из буџета

30.319.500,00

30.319.500,00

Укупно за раздео 2

30.319.500,00

30.319.500,00

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за раздео 2:
01
3

ОПШТИНСКА УПРАВА
0101

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

0101-1001
421

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 421

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за пројекат 0101-1001:
01
0101-1002

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за пројекат 0101-1001

400.000,00

400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација
421

Пољопривреда
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

1.400.000,00

1.400.000,00

Укупно за функцију 421

1.400.000,00

1.400.000,00

Извори финансирања за пројекат 0101-1002:
01
0101-1003

Приходи из буџета

1.400.000,00

1.400.000,00

Укупно за пројекат 0101-1002

1.400.000,00

1.400.000,00

300.000,00

300.000,00

ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама
421

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Укупно за функцију 421

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за пројекат 0101-1003:
01

Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Укупно за пројекат 0101-1003

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за Програм 5:
01
0401

Приходи из буџета

2.100.000,00

2.100.000,00

Укупно за програм 5

2.100.000,00

2.100.000,00

597.730,00

597.730,00

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом
510

Управљање отпадом
424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

597.730,00

597.730,00

Укупно за функцију 510

597.730,00

597.730,00

Приходи из буџета

597.730,00

597.730,00

Укупно за програмску активност 0401-0005

597.730,00

597.730,00

Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
01

Број 138 – 8
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Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета

597.730,00

597.730,00

Укупно за програм 6

597.730,00

597.730,00

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

64.306.428,00

64.306.428,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11.510.263,00

11.510.263,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

2.500.000,00
3.500.000,00

0602

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

0602-0001
130

Опште услуге
411

415

Накнаде за запослене ( превоз)

416

Награде, бонуси и остали расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424
425

450.000,00

450.000,00
1.500.000,00

4.000.000,00
3.500.000,00

600.000,00

600.000,00

9.680.000,00

9.680.000,00

400.000,00

400.000,00

15.350.000,00

15.350.000,00

Специјализоване услуге

3.200.000,00

3.200.000,00

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме

4.000.000,00

4.000.000,00

426

Материјал

7.140.000,00

7.140.000,00

465

Остале дотације и трансфери

9.220.958,00

482

Порези и обавезне таксе

6.165.000,00

483

Новчане казне по решењу суда

2.000.000,00

2.000.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

2.000.000,00

512

Машине и опрема

5.630.000,00

5.630.000,00

515

Софтвери

1.580.000,00

1.580.000,00

700.350,00

9.921.308,00
6.165.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

149.232.649,00

149.232.649,00
1.500.000,00

149.232.649,00

1.500.000,00

700.350,00

700.350,00

2.200.350,00

151.432.999,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0602-0001

0602-0006

149.232.649,00

149.232.649,00

149.232.649,00
1.500.000,00

1.500.000,00

700.350,00

700.350,00

2.200.350,00

151.432.999,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови
130

Опште услуге
411

Плате додаци и накнаде запослених

7.000.000,00

7.000.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.253.000,00

1.253.000,00

413

Накнаде у натури

414

20.000,00

20.000,00

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

415

Накнаде за запослене ( превоз)

250.000,00

250.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

100.000,00

100.000,00

424

Специјализоване услуге Ова апропријација користиће се –
извршење Решења комуналне инспекције 2.500.000,00 динара –
извршење Решења грађевинске инспекције 1.000.000,00 динара

465

Остале дотације и трансфери

3.200.000,00

300.000,00

600.000,00

3.500.000,00
600.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

12.523.000,00
12.523.000,00

12.523.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

12.823.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0602-0006

0602-0009

12.523.000,00
12.523.000,00

12.523.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

12.823.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
49912

Средства текуће резерве

6.222.774,00

6.222.774,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

6.222.774,00

6.222.774,00

Укупно за функцију 160

6.222.774,00

6.222.774,00

6.222.774,00

6.222.774,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
01

Приходи из буџета
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6.222.774,00

6.222.774,00

2.000.000,00

2.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
49911

Средства сталне резерве
Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 160

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01
0602-0014

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0010

2.000.000,00

2.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Ванредне ситуације
220

Цивилна одбрана
426

Материјал

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

100.000,00

100.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за функцију 220:
01

Приходи из буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

Укупно за функцију 220

1.800.000,00

1.800.000,00

Приходи из буџета

1.800.000,00

1.800.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0014

1.800.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:
01

0602-1001

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација
130

Извршни и законодавни органи
Дотације невладиним организацијама -дотације невладиним
организацијама и удружењима грађана у износу од 2.000.000,00
динара

481

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 130

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1001:
01
0602-1008

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за пројекат 0602-1001

2.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

ПРОЈЕКАТ ‚‘Финансирање верских заједница”
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 860

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1008:
01

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за пројекат 0602-1008

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

1.500.000,00

13

Вишак прихода

1.000.350,00

1.000.350,00

2.500.350,00

179.278.773,00

5.711.786,41

28.711.786,41

130.000,00

130.000,00

Укупно за програм 15
0701

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре
620

176.778.423,00

176.778.423,00

176.778.423,00
1.500.000,00

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

465

Остале дотације и трансфери

600.000,00
23.000.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за Функцију 620

23.600.000,00
23.600.000,00

23.600.000,00
5.841.786,41

5.841.786,41

5.841.786,41

29.441.786,41

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0701-0002

0701-1001

23.600.000,00

23.600.000,00

23.600.000,00
5.841.786,41

5.841.786,41

5.841.786,41

29.441.786,41

ПРОЈЕКАТ ‚‘Завршетак моста на Барајевској реци– 2.фаза”
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

39.000,00

39.000,00

Број 138 – 10
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

30. децембар 2016.
8

9

10

511

Зграде и грађевински објекти

2.684.127,71

2.684.127,71

541

Земљиште

3.415.438,22

3.415.438,22

6.099.565,93

6.099.565,93

6.099.565,93

6.138.565,93

6.099.565,93

6.099.565,93

6.099.565,93

6.138.565,93

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за Функцију 620

39.000,00
39.000,00

39.000,00

Извори финансирања за пројекат 0701-1001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 0701-1001

39.000,00
39.000,00

39.000,00

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 7

0901

23.639.000,00
23.639.000,00

23.639.000,00
11.941.352,34

11.941.352,34

11.941.352,34

35.580.352,34

ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901 -0001

ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ова апропријација
користиће се за: – једнократне помоћи за оболеле од тешких
и ретких болести у износу од 1.400.000,00 динара -трошкове
сахране нн лица у износу од 200.000,00 динара

472

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за функцију 090

1.600.000,00

1.600.000,00

Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за програмску активност 0901-0001

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

ПРОЈЕКАТ ‚‘Набавка и расподела пакета грађевинског материјала”

0901-1001
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

10.800.000,00

10.800.000,00

Извори финансирања за функцију 090 :
13

Вишак прихода

10.800.000,00

10.800.000,00

Укупно за функцију 090

10.800.000,00

10.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 0901-1001:
13

Вишак прихода

10.800.000,00

10.800.000,00

Укупно за пројекат 0901-1001

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

12.400.000,00

1.443.168,00

1.443.168,00

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 9

1101

ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко
планирање
620

1.600.000,00
1.600.000,00

1.600.000,00

Развој заједнице
511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
13

Вишак прихода

1.443.168,00

1.443.168,00

Укупно за функцију 620

1.443.168,00

1.443.168,00

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
13

Вишак прихода

1.443.168,00

1.443.168,00

Укупно за програмску активност 1101-0001

1.443.168,00

1.443.168,00

Извори финансирања за Програм1:
13
1102

Вишак прихода

1.443.168,00

1.443.168,00

Укупно за програм 1

1.443.168,00

1.443.168,00

22.000.000,00

62.000.000,00

11.220.000,00

11.220.000,00

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним
осветљењем

1102-0001
640

Улична расвета
421

Стални трошкови

425

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме

465

Остале дотације и трансфери

40.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 640 :
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 640

43.000.000,00
43.000.000,00

43.000.000,00
33.220.000,00

33.220.000,00

33.220.000,00

76.220.000,00

30. децембар 2016.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

Број 138 – 11
8

9

10

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 1102-0001

43.000.000,00

43.000.000,00

43.000.000,00
33.220.000,00

33.220.000,00

33.220.000,00

76.220.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених
површина

1102-0002
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

465

Остале дотације и трансфери

20.000.000,00

20.000.000,00
393.635,00

393.635,00

Извори финансирања за функцију 620 :
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

20.000.000,00
20.000.000,00

20.000.000,00
393.635,00

393.635,00

393.635,00

20.393.635,00

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 1102-0002

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00
393.635,00

393.635,00

393.635,00

20.393.635,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене

1102-0003
620

Развој заједнице
421

Стални трошкови

465

Остале дотације и трансфери

15.000.000,00

15.000.000,00
515.500,00

515.500,00

Извори финансирања за функцију 620 :
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
515.500,00

515.500,00

515.500,00

15.515.500,00

Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 1102-0003

15.000.000,00
15.000.000,00

15.000.000,00
515.500,00

515.500,00

515.500,00

15.515.500,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне
услуге

1102-0006
620

Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећимa – Ова апропријација користиће се за текуће субвенције ЈКП ‚‘10.Октобар”
за покриће губитка насталог приликом одржавања гробаља и
обављања погребних услуга

451

5.900.000,00

5.900.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

5.900.000,00

5.900.000,00

Укупно за функцију 620

5.900.000,00

5.900.000,00

Приходи из буџета

5.900.000,00

5.900.000,00

Укупно за програмску активност 1102-0006

5.900.000,00

5.900.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
01

1102-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге
620

Развој заједнице

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима Ова апропријација користиће се за : – Текуће субвенције ЈКП ‚‘10.
Октобар” у износу од 1.500.000,00 динара за покриће трошкова
закупа Црвеном крсту – Текуће субвенције ЈКП ‚‘10.Октобар”
у износу од 10.900.000,00 динара за покриће губитка насталог
приликом изношења смећа

465

Остале дотације и трансфери

12.400.000,00

12.400.000,00
389.000,00

389.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

12.400.000,00
12.400.000,00

12.400.000,00
389.000,00

389.000,00

389.000,00

12.789.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 1102-0009

1102-1001

12.400.000,00

12.400.000,00

12.400.000,00
389.000,00

389.000,00

389.000,00

12.789.000,00

3.524.165,20

3.524.165,20

ПРОЈЕКАТ Уређење форланда и водотока барајевске реке
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:

32.500,00

32.500,00

Број 138 – 12
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

30. децембар 2016.
8

9

32.500,00
32.500,00

10
32.500,00

3.524.165,20

3.524.165,20

3.524.165,20

3.556.665,20

3.524.165,20

3.524.165,20

3.524.165,20

3.556.665,20

Извори финансирања за пројекат 1102-1001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за пројекат 1102-1001

32.500,00
32.500,00

32.500,00

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 2

1301

96.332.500,00
96.332.500,00

96.332.500,00
38.042.300,20

38.042.300,20

38.042.300,20

134.374.800,20

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

1301-0001

Рекреација, спорт, култура и вере
860
481

Дотације невладиним организацијама

7.510.000,00

7.510.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

7.510.000,00

7.510.000,00

Укупно за функцију 860

7.510.000,00

7.510.000,00

Приходи из буџета

7.510.000,00

7.510.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0001

7.510.000,00

7.510.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и
школском спорту

1301-0002
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

2.600.000,00

2.600.000,00

Укупно за функција 860

2.600.000,00

2.600.000,00

Приходи из буџета

2.600.000,00

2.600.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0002

2.600.000,00

2.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01

1301-1001

ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске хале-балон хале
860

Рекреација, спорт, култура и вере
424

Специјализоване услуге

511

Зграде и грађевински објекти

600.000,00

600.000,00
21.599.400,00

21.599.400,00

21.599.400,00

21.599.400,00

21.599.400,00

22.199.400,00

21.599.400,00

21.599.400,00

21.599.400,00

22.199.400,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за Функцију 860

600.000,00
600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за пројекат 1301-1001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 1301-1001

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за Програм 14:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 14

2001

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских
установа
911

10.710.000,00
10.710.000,00

10.710.000,00
21.599.400,00

21.599.400,00

21.599.400,00

32.309.400,00

Предшколско образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функција 911

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за програмску активност 2001-0001

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за Програм 8:

30. децембар 2016.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
01

2002

7

Број 138 – 13
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Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за програм 8

3.000.000,00

3.000.000,00

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002-1001

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

200.000,00

200.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 950

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1001:
01
2002-1002

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за пројекат 2002-1001

2.000.000,00

2.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

12.000.000,00

12.000.000,00

Укупно за функцију 950

12.000.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1002:
01
2002-1003

Приходи из буџета

12.000.000,00

12.000.000,00

Укупно за пројекат 2002-1002

12.000.000,00

12.000.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

300.000,00

300.000,00

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација
користиће се за – покриће трошкова превоза категоризоване
деце и њихових пратилаца у износу од 300.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

5.800.000,00

5.800.000,00

Укупно за функцију 950

5.800.000,00

5.800.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01

Приходи из буџета

5.800.000,00

5.800.000,00

Укупно за пројекат 2002-1003

5.800.000,00

5.800.000,00

350.000,00

350.000,00

ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и школску
библиотеку

2002-1006
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

350.000,00

350.000,00

Укупно за функцију 950

350.000,00

350.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1006:
01
2002-1007

Приходи из буџета

350.000,00

350.000,00

Укупно за пројекат 2002-1006

350.000,00

350.000,00

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Укупно за функцију 950

300.000,00

300.000,00

ПРОЈЕКАТ ‚‘За првака пакет први”
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 950:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-1007:
01

Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Укупно за пројекат 2002-1007

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

20.450.000,00

20.450.000,00

Укупно за програм 9

20.450.000,00

20.450.000,00

6.100.000,00

6.100.000,00

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

ПРОГРАМАКА АКТИВНОСТПодршка раду извршних органа
власти и скупштине

2101-0003
130

Опште услуге
411

Плате додаци и накнаде запослених

Број 138 – 14
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

30. децембар 2016.
8

9

1.092.000,00

10

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

1.092.000,00
100.000,00

415

Накнаде за запослене ( превоз)

350.000,00

350.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

100.000,00

100.000,00

465

Остале дотације и трансфери

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

8.242.000,00

8.242.000,00

Укупно за функцију 130

8.242.000,00

8.242.000,00

Приходи из буџета

8.242.000,00

8.242.000,00

Укупно за програмску активност 2101-1003

8.242.000,00

8.242.000,00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:
01

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

8.242.000,00

8.242.000,00

Укупно за програм 16

8.242.000,00

8.242.000,00

Извори финансирања за раздео 3:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 3

3.1

343.449.653,00

343.449.653,00

343.449.653,00
1.500.000,00

1.500.000,00

84.826.570,54

84.826.570,54

86.326.570,54

429.776.223,54

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница

0602-0002
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

424

Специјализоване услуге

150.000,00

150.000,00

426

Материјал

250.000,00

250.000,00

482

Порези и обавезне таксе

483

Новчане казне по решењу суда

512

Машине и опрема

4.880.000,00

4.880.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

60.000,00

60.000,00

Извори финансирања за функцију 160 :
01

Приходи из буџета

8.350.000,00

8.350.000,00

Укупно за функција 160

8.350.000,00

8.350.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01

Приходи из буџета

8.350.000,00

8.350.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0002

8.350.000,00

8.350.000,00

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

8.350.000,00

8.350.000,00

Укупно за програм 15

8.350.000,00

8.350.000,00

Извори финансирања за главу 3.1 :
01
3.2

Приходи из буџета

8.350.000,00

8.350.000,00

Укупно за главу 3.1

8.350.000,00

8.350.000,00

5.229.949,00

5.229.949,00

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‚‘БАРАЈЕВО”
1201

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних
установа културе

1201-0001
860

Рекреација, спорт, култура и вере
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

938.642,00

414

Социјална давања запосленима

561.000,00

415

Накнаде за запослене

421

Стални трошкови

938.642,00
1.000.000,00

1.561.000,00

30.000,00

2.090.000,00

460.000,00
2.060.000,00

460.000,00

422

Трошкови путовања

200.000,00

200.000,00

423

Услуге по уговору

2.678.000,00

2.678.000,00

424

Специјализоване услуге

6.073.010,00

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

465

Остале дотације и трансфери

482

Порези и обавезне таксе

512

Машине и опрема

1.200.000,00

7.273.010,00

795.000,00

795.000,00

1.195.000,00

1.195.000,00

685.399,00

685.399,00

80.000,00

80.000,00

380.000,00

380.000,00

30. децембар 2016.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

513

7
Остале некретнине и опрема

Број 138 – 15
8

9

150.000,00

10
150.000,00

Извори финансирања за функцију 860 :
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

1.000.000,00

04

Сопствени приходи

1.230.000,00

1.230.000,00

2.230.000,00

23.716.000,00

Укупно за функцију 860

21.486.000,00

21.486.000,00

21.486.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

1.000.000,00

1.000.000,00

04

Сопствени приходи

1.230.000,00

1.230.000,00

2.230.000,00

23.716.000,00

Укупно за програмску активност 1201-0001

21.486.000,00

21.486.000,00

21.486.000,00

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

1.000.000,00

1.000.000,00

04

Сопствени приходи

1.230.000,00

1.230.000,00

2.230.000,00

23.716.000,00

Укупно за програм 13

21.486.000,00

21.486.000,00

21.486.000,00

Извори финансирања за главу 3.2:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

1.000.000,00

1.000.000,00

04

Сопствени приходи

1.230.000,00

1.230.000,00

2.230.000,00

23.716.000,00

Укупно за главу 3.3

21.486.000,00

21.486.000,00

21.486.000,00

Извори финансирања за раздео 03:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

2.500.000,00

04

Сопствени приходи

1.230.000,00

1.230.000,00

13

Вишак прихода

84.826.570,54

84.826.570,54

88.556.570,54

461.842.223,54

Укупно за Раздео 3
4

373.285.653,00

373.285.653,00

373.285.653,00
2.500.000,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско правобранилаштво

0602-0004
330

Судови
411

Плате и додаци запослених

5.000.000,00

5.000.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

895.000,00

895.000,00

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

200.000,00

200.000,00

422

Трошкови путовања

100.000,00

100.000,00

423

Услуге по уговору

80.000,00

80.000,00

424

Специјализоване услуге

20.000,00

20.000,00

426

Материјал

150.000,00

150.000,00

465

Остале дотације и трансфери

650.000,00

650.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом

20.000,00

20.000,00

Извори финансирања за функцију 330:
01

Приходи из буџета

7.215.000,00

7.215.000,00

Укупно за функцију 330

7.215.000,00

7.215.000,00

Приходи из буџета

7.215.000,00

7.215.000,00

Укупно за програмску активност 0602-0004

7.215.000,00

7.215.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

7.215.000,00

7.215.000,00

Укупно за програм 15

7.215.000,00

7.215.000,00

Приходи из буџета

7.215.000,00

7.215.000,00

Укупно за раздео 04

7.215.000,00

7.215.000,00

Извори финансирања за раздео 04:
01

Извори финансирања за Разделе 1+2+3+4
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

2.500.000,00

04

Сопствени приходи

1.230.000,00

1.230.000,00

13

Вишак прихода

84.826.570,54

84.826.570,54

88.556.570,54

509.390.233,54

Укупно за Разделе 1+2+3+4

420.833.663,00

420.833.663,00

420.833.663,00
2.500.000,00

Број 138 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.
Носилац раздела из члана 14. ове одлуке је директни корисник средстава буџета Градске општине Барајево
Члан 13.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2017. и 2018.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 и 68/15 – др. Закон
и 103/15) и законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник
РС”, број 104/09), број запослених код корисника буџета
Градске општине Барајево (директни и индиректни буџетски корисници) не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време.
Члан 14.
За извршење одлуке о буџету Градске општине Барајево
за 2017. годину одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење одлуке о буџету Градске
општине Барајево за 2017. годину је председник општине.
Члан 15.
Директни корисници буџетских средстава уз одобрење
одељења за финансије управе ГО Барајево, могу да изврше
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног
расхода или издатка који се финансира из општих прихода
буџета, у износу утврђеном у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему, за расход чији се износ умањује. Апропријације одобрене из осталих извора финансирања могу се
мењати без ограничења.
Члан 16.
У случају да се буџету Градске општине Барајево из другог буџета (републике или града), актом определе наменска
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства чији износи нису могли бити познати у поступку
доношења ове одлуке, Одељење за финансије на основу тог
акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев одељењу
за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финасирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.
Члан 17.
Функционер, односно 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.
Функционер, односно руководилац директног, односно
индиректног корисника буџетских средстава одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација.
Функционер, односно руководилац директног, односно
индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику буџетских
средстава.

30. децембар 2016.

Члан 18.
Ова одлука извршава се реализацијом појединачних финансијских планова у којима корисници буџета распоређују
и по ближим наменама исказују средства из буџета, користећи шести ниво економске класификације, организациону,
програмску, функционалну и класификацију по изворима
финансирања. Одељење за финансије је обавезно да наредног дана од дана ступања на снагу ове одлуке, обавести директне кориснике о додељеним апропријацијама.
Директни корисник који је у буџетском смислу одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније
у року од седам дана од дана добијања обавештења о додељеним апропријацијама, изврши расподелу средстава
индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности
одељења за финансије.
Измене финансијског плана, директни корисник је обавезан да достави одељењу за финансије, најкасније следећег
дана од извршене измене.
Члан 19.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа одобрене апропријације утврђене
овом одлуком. Изузетно од става 1. овог члана корисници
из става 1. овог члана могу преузимати обавезе по уговору
који се односи на капиталне издатке и захтеве за плаћање у
више година.
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 2016. години, а неизвршене у току године, преносе се и
имају статус преузетих обавеза у 2017. години и извршавају
се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 20.
У буџетској 2017. 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
Барајево вршиће се у складу са законом о буџету Републике
Србије.
Члан 21.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима
буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, до обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минималним
сталним трошковима неопходним за несметано функционисање органа Градске општине Барајево.
Члан 22.
Одељење за финансије доноси тромесечне планове извршења буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за потрошњу, имајући у виду средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе
корисника буџета, према плану из члана 14. ове одлуке.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
могу да врше плаћања до висине квота одређених на начин
из става 1. овог члана.
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Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма, програмских активности и пројеката
корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу
са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним
квотама. Уз захтев, корисници су дужни да доставе копију
документације на основу које се врши плаћање. Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена
овом oдлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се
враћају у буџет општине.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
су дужни да на захтев одељења за финансије ставе на увид
документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у
одређеном временском периоду (најмање тромесечно).
Члан 25.
Уговори о набавци добара, пружања услуга и извођењу
радова, које закључују директни и индиректни корисници
буџетских средстава морају бити додељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 26.
Новчана средства буџета Градске општине Барајево, директних и индиректних корисника буџетских средстава,
као и других корисника јавних средстава који су укључени
у консолидовани рачун трезора Градске општине Барајево,
воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора Градске општине Барајево.
Члан 27.
Председник општине је обавезан да најмање два пута
годишње поднесе извештај скупштини општине о реализацији oдлуке о буџету, као и о коришћењу средстава сталне и
текуће буџетске резерве.
Члан 28.
Привремено расположива средства на рачуну буџета,
могу се краткорочно пласирати код банака или других финансијских организација, у складу са законом. Одлуку доноси и уговор закључује председник општине.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2017. године, сва средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која
су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Барајево за 2017. годину.
Члан 30.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи
за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе града
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће
се од 1. јануара 2017. године.
Скупштина општине Барајево
Број 06 – 55/2016 – 66, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.
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О б р а з л ож е њ е
Oдредбама члана 31. Закона о буџетском систему
(”Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15,
103/15, 99/2016), предвиђено је да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром. У складу са чланом 43. Закона о буџетском систему, скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету
јединице локалне власти.
Приликом израде Одлуке о буџету за 2017. годину пошло се од тога да се буџетом обезбеди реална прерасподела
јавних средстава, испоштује оквир дозвољене јавне потрошње, и планира рационално и наменско трошење буџетских средстава у 2017. години, а у свему према упутству за
припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и
пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар
надлежан за послове финансија и упутству за припрему
буџета градских општина Града Београда за 2017. годину и
пројекција за 2018. и 2019. годину, Секретаријата за финансије број I-03 бр. 031-2260/2016 од 7. децембра 2016. године.
Полазећи од ових параметара, донета је одлука о обиму
средстава за вршење послова Града и градских општина и
утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години, која представља
основни правни оквир за утврђивање права на потрошњу
градских општина у предметној години.
Такође, у складу са наведеним упутствима, као обавезан
део образложења одлуке о буџету су подаци дати у табелама:
Прилог 1. – Преглед броја запослених и средстава за
плате (са припадајућим табелама).
Прилог 2. – Преглед капиталних пројеката (са припадајућим табелама).
Прилог 3. – Преглед комисија и уговора.
Прилози са припадајућим табелама су одштампани у
овом образложењу, а односе се на лимите везане за број
запослених код корисника буџетских средстава, утврђена средства за исплату плата и других примања и износе
умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС”, број 116/14).
1. Приходи буџета за 2017. годину
Чланом 4. Одлуке о обиму средстава за вршење послова
града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години,
од укупних средстава за јавну потрошњу од 9.741.651.240,00
динара, Градској општини Барајево опредељена су средства
од 420.833.663,00 динара. Од овако утврђених средстава за
општу потрошњу је одређено 418.685.013,00 динара, а за наменску потрошњу 2.148.650,00 динара.
На основу поменуте одлуке Градској општини Барајево
припадају у целости:
– приход од пореза на доходак грађана,
– приход од пореза на имовину,
– приход од пореза на наслеђе и поклон,
– приход од локалних комуналних такси,
– приход од пореза на пренос апсолутних права,
– приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности,
– приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
– приход од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности,
– приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности на којима је носилац права својине град Београд
– приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски
омотач и накнаде од емисије SO2,NO2 прашкастих материја
и одложен отпад,
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– порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде
и шумарства,
– локалне административне таксе,
– самодопринос уведен за подручје градске општине,
– приходи од камате на средства депонована код банака,
– приходи од продаје покретних ствари које користи
градска општина и индиректни корисници,
– новчане казне изречене у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине градске општине,
– новчане казне наплаћене од стране органа градских
општина,
– приходи од донација и трансфера,
– приходи које својом делатношћу остваре органи, организације и службе градске општине,
– други јавни приходи и примања у складу са законом и
статутом.
2. Расходи буџета за 2017. годину
Приликом утврђивања износа расхода и издатака корисника буџета ГО Барајево, пошло се од поменутих упутстава Министарства финансија и Секретаријата за финансије Града Београда, анализе извршених расхода у 2016.
години и предвиђених активности по буџетским програмима за 2017. годину.
Маса средстава за плате у 2017. години планира се,
тако да остане на нивоу исплаћених плата у 2016. години,
а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36а Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину
(„Службени гласник РС”, број 103/15).
Плате запослених, изабраних и постављених лица билансиране су на апропријацијама 411 и 412 Одлуке о буџету.
У складу са наведеним, обавезни део образложења одлуке о буџету су подаци дати у наредној табели – Прилог 1.
прописаној од стране Министарства финансија и то:
У оквиру апропријације 413 – Накнаде у натури, билансирана су средства за финансирање месечних карти градског саобраћаја за долазак и одлазак са посла, као и износ средстава за
набавку новогодишњих поклон-пакетића за децу запослених.
У оквиру апропријације 414 – билансирана су средства
за отпремнине за одлазак у пензију, социјалне помоћи запосленима у случају смрти или лечења запосленог, односно
члана уже породице и друга давања.
У оквиру апропријације 415 – Накнаде запосленима, билансирана су средства на име месечних трошкова превоза
запослених на посао и са посла, а за запослене који су се
изјаснили да ову накнаду примају у новцу.
Апропријација 416 – Награде и остали пословни расходи, односи се на јубиларне награде за запослене, као и на
износ накнада запосленима за рад у комисијама.
Стални трошкови (апропријација 421) планирани су на
основу извршења истих у претходном периоду и процене
њиховог раста на годишњем нивоу.
Средства за финансирање коришћења роба и услуга
(апропријације 422–426) утврђена су на основу захтева корисника односно органа општине, а у складу са предвиђеним програмским активностима и пројектима. У процени
ових расхода, уз сагледавање мера уштеда, средства су опредељивана на бази приоритета.
Апропријација 422 – Трошкови путовања односе се на
трошкове службених путовања у земљи и иностранству и
трошкове путовања у оквиру редовног рада.
Средства билансирана на апропријацији 423 – Услуге по
уговору односе се на:
– накнаде одборницима Скупштине ГО Барајево и изабраним лицима која нису на сталном раду;
– уговоре о привременим и повременим пословима и
накнаде за чланове управних и надзорних одбора индиректних корисникаи сл;
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– услуге одржавања софтвера и остале компјутерске услуге;
– услуге образовања и усавршавања запослених, котизације, и накнаде за стручне испите;
– услуге штампања ;
– услуге објављивања тендера, аката и информативних
огласа;
– услуге обезбеђења и услуге чишћења објеката,
– репрезентација, угостититељске услуге и поклони,
– остале услуге.
Средства билансирана на апропријацији 424 – Специјализоване услуге, односе се на:
– геодетске услуге
– остале специјализоване услуге у оквиру редовне делатности
– услуге за извршење решења комуналне и грађевинске
инспекције
– услуге инспекције и анализе
– услуге уређивања и одржавања зеленила;
– услуге из области културе .
Средства билансирана на апропријацији 425 – Текуће
поправке и одржавање, односе се на текуће одржавање
зграда и опреме, уређење атарских и других путева.
На апропријацији 463 – Трансфери осталим нивоима
власти билансирана су средства за смештај и исхрану деце
са сметњама у развоју, превоз ученика, текуће одржавање
школа и предшколских установа и остали расходи везани
за образовање. Трансфери за текуће одржавање предшколских установа и основних школа утврђени су на нивоу планираних средстава у 2016. години.
Апропријација 465 – Остале дотације и трансфери,
највећим делом се односи на Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС”, број 116/14) регулисан пренос средстава од умањења плата (10%, односно разлика између обрачуна по претходној и новоутврђеној основици за исплату плата)
на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије.
У оквиру апропријације 472 билансирана су средства за
исплату једнократних помоћи за оболеле од тешких и ретких болести, трошкове сахране НН лица, расходи за превоз
категоризоване деце и њихових пратилаца, трошкови реализације пројекта за набавку и расподелу пакета грађевинског материјала избеглим и интерно расељеним лицима на
територији градске општине Барајево.
Дотације невладиним организацијама (апропријација
481) обухватају дотације везане за финансирање редовног
рада политичких странака у складу са Законом о финансирању политичких активности, дотације удружењима грађана и дотације верским заједницама по основу конкурса за
финансирање и суфинансирање пројеката.
На апропријацији 482 – приказани су расходи за регистрацију возила,остале порезе, републичке таксе, градске
таксе, републичке казне итд.
Апропријација 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова, односи се на превентивно обезбеђена средства по
основу судских решења.
Законом о буџетском систему утврђена је обавеза приказивања расхода за капиталне пројекте буџета за текућу и
наредне две године у општем делу одлуке о буџету. Капитални пројекти планирани у периоду од 2017. до 2019. године табеларно су приказани у члану 5. ове одлуке.
Текућа буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 4,0 %
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, односно највише до 0,5 %
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

30. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 138 – 19

3. Програмска информација
Циљеви програма, програмских активности и пројеката, са индикаторима за мерење постављених циљева, дати су у
следећој табели:
Програм/програмска активност
и пројекат
Шифра

Назив

1

2

1101

1101-0001

1102-0001

Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Циљана вредност
2017

Циљана вредност 2018

Циљана вредност
2019

4

5

6

7

Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском документацијом

10%

15%

20%

25%

Повећање покривености територије
планском и урбанистичком документацијом

1.Проценат
површине
покривен плановима детаљне
регулације

10%

15%

20%

25%

Повећање покривености
територије комуналним делатностима
одржавања јавних
зелених површина,
одржавања чистоће
на површинама јавне
намене и зоохигијене

Број м2 јавних
зелених површина на којима
се уређује и
одржава зеленило у односу на
укупан број м2
јавних зелених
површина

85%

85%

85%

85%

Број м2 површина јавне намене
где се одржава
чистоћа у односу на укупан
број м2 јавне
намене

5%

5%

5%

5%

13.000

13.300

13.300

13.300

Укупна средства

8

Оптимална покривеност насеља и
територије јавном
расветом

Укупан број
светиљки

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Одржавање јавних
зелених површина

1.443.168,00

1.443.168,00

134.374.800,20

Број м2 јавних
зелених поврМаксимална могућа
шина на којима
покривеност насеља
се уређује и
и територије услугама одржава зелеуређења и одржавања нило у односу
зеленила
на укупан број
м2 зелених
површина

5%

5%

5%

5%

20.393.635,00

15.515.500,00
Степен
покривености
територије услугама одржавања
Максимална могућа
чистоће јавнопокривеност насеља
прометних
и територије услугама
површина (број
одржавања чистоће
улица које се
јавних
чисте у односу
на укупан број
улица у општини)

5%

5%

5%

5%

Програмска активност Одржавање
гробаља и погребне
услуге
ОПШТИНСКА
УПРАВА

76.220.000,00

20.393.635,00

Програмска активност Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1102-0006

Очекивана
вредност у 2016
години

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ Управљање/одржавање
јавним осветљењем

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1102-0003

Индикатор

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко
планирање

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1102-0002

3

Програм 1 УРБАНИПросторни развој у
ЗАМ И ПРОСТОРНО
складу са плановима
ПЛАНИРАЊЕ

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1102

ЦИЉ

15.515.500,00

5.900.000,00
Обезбеђивање услова Висина буџетза обављање комуских средстава
налних делатности
за субвенције

6.000.000,00

5.900.000,00

5.000.000,00

4.900.000,00

5.900.000,00

Број 138 – 20
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

4

5

6

30. децембар 2016.
7

8

ПРОГРАМСКА
1102-0009 АКТИВНОСТ Остале
комуналне услуге

ОПШТИНСКА
УПРАВА

12.789.000,00
1. Обезбеђивање
Висина буџетуслова за задовољење
ских средстава
других комуналних
за субвенције
потреба грађања

13.500.000,00

12.400.000,00

11.500.000,00

10.500.000,00

ПРОЈЕКАТ Уређење
1102-1001 форланда и водотока
барајевске реке

3.556.665,20

ОПШТИНСКА
УПРАВА

Изградња комуналне
инфраструктуре у
општине

0101

Програм 5
ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

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

0101-1001

ПРОЈЕКАТ Награда
стрелцима у систему
противградне
заштите
ОПШТИНСКА
УПРАВА

% изграђености
Реализација
годишњег програма развоја
пољопривреде
и руралног
развоја

100%

100%

100%

3.556.665,20

100%

100%

1. Материјална
стимулација лицима
која су ангажована
на противградним
станицама

Број стрелаца

12

8

8

8

0401-0005

0701

1. Подстицај и
развој привредних делатности
( пољопривреда)
кроз финансирање
пројеката невладиних организација са
територије Општине
Барајево

Број пројеката

Број удружења
која учествују на
конкурсу

3

3

3

3

3

3

1.400.000,00

300.000,00

ОПШТИНСКА
УПРАВА

Организовње групБрој одлазака
них посета и праћење
Број пољоприновина и научних
вредника
достигнућа

Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Унапређење управљања комуналним и
осталим отпадом

Проценат становништва покривеног услугом
прикупљања
комуналног
отпада

2

3

3

3

220

250

250

250

100%

100%

100%

100%

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ Управљање комуналним
отпадом
% учешћа у финансирању РегионалИзградња регионалне
ног центра за управљање отпадом
депоније Каленић
‚‘Еко Тамнава” д.о.о

Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА ИНФРАСТРУКТУРА

Одржавање квалитететне путне мреже
кроз реконструкцију
и редовно одржавање

Број километара
санираних и реконструисаних
путева

13

6,40%

6,40%

6,40%

13

13

13

ПРОГРАМСКА
0701-0002 АКТИВНОСТ Одржавање путева

ПРОЈЕКАТ ‚‘Заврше0701-1001 так моста на Барајевској реци– 2.фаза”

300.000,00

597.730,00

597.730,00

ОПШТИНСКА
УПРАВА

ОПШТИНСКА
УПРАВА

400.000,00

1.400.000,00

ПРОЈЕКАТ Посете
0101-1003 пољопривредника сајмовима и изложбама

0401

2.100.000,00

400.000,00

ПРОЈЕКАТ Финан0101-1002 сирање невладиних
организација

ОПШТИНСКА
УПРАВА

12.789.000,00

597.730,00

35.580.352,34

29.441.786,41

Унапређење путне
инфраструктуре у
општини

Број километара атарских и
некатегорисаних
путева

13

13

13

13

Број километара
некатегорисаних и атарских
путева на којима
је извршено
уклањање шибља и растиња у
путном појасу

12

13

13

13

29.441.786,41

6.138.565,93

30. децембар 2016.
1

2
ОПШТИНСКА
УПРАВА

2001

2001-0001

Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3
Унапређење путне
инфраструктуре у
општини

Повећање обухвата
деце предшколским
васпитањем и образовањем

4
Проценат
изграђености
Број деце који
је уписан у
предшколске
установе
Број уписане
деце у односу
на број укупно
пријављене деце

Шифра

Назив

1

2
УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

ЦИЉ
3
Унапређење квалитета предшколског
образовања и
васпитања

8

100%

6.138.565,93

640

650

650

650

242/242

250/250

250/250

250/250

Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

Очекивана
вредност у 2016
години

4

5

6

7

8

Број предшколских установа
на којима ће се
вршити радови

6

4

5

6

3.000.000,00

2.050

2.050

2.050

2.050

20.450.000,00

240/250

250/260

255/265

255/265

14

14

14

15

1.Број деце
са додатним
образовним
потребама који
је укључен у редовне програме

Циљана вредност Циљана вредност Циљана вредност
2017
2018
2019

ПРОЈЕКАТ Исхрана и
смештај ученика

ОПШТИНСКА
УПРАВА

2002-1003

ПРОЈЕКАТ Превоз
ученика

Укупна средства
9

2.000.000,00

1. Потпуна доступност основног
образовања деци са
сметњама у развоју

Број деце са
сметњама у
развоју на
територији
ГО Барајево
која похађају
основну школу

14

14

14

15

Број деце са
сметњама у
развоју смештених у васпитно
образовне
установе за
децу ометену у
развоју

4

4

5

5

Број деце која
користе услуге
исхране

6

6

7

7

ПРОЈЕКАТ Текуће по2002-1002 правке и одржавање
школа

ОПШТИНСКА
УПРАВА

3.000.000,00

Индикатор

1. Потпуни обухват
основним образовањем и васпитањем Број ученика
који су уписали
први разред у
односу на број
деце који је завршио четврти,
тј. осми разред
2.Унапређење
доступности основног образовања
деци из осетљивих
група

2002-1001

7

3.000.000,00

Број деце која
су обухваћена основним
образовањем
(разложен по
разредима и
полу)

2002-1001

6

Програмска активност ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Програм/програмска активност
и пројекат

2002

5

Број 138 – 21

2.000.000,00

12.000.000,00

1.Ефикасно и
безбедно основно
образовање и рационална употреба
средстава

број школа на
којима ће се
вршити радови

6

% буџета
издвојен за
текуће поправке
и одржавање
школа

3%

7

8

8
12.000.000,00

3%

3%

3%

5.800.000,00

Број 138 – 22
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

ОПШТИНСКА
УПРАВА

3
1. потпуна доступност основног
образовања деци на
удаљености већој
од 4 км од седишта
школе

2. потпуна доступност основног
образовања деци са
сметњама у развоју

2002-1006

6

7

8

2.000

2.000

2.000

2.000

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

165

165

165

170

број деце са сметњама у развоју
на територји
ГО Барајево
која похађају
основну школу

8

9

10

10

број пратилаца
деце са сметњама у развоју

8

8

8

8

350.000,00
1.Мотивација ученика за постизање
бољег успеха у
школи

1.број деце са
одличним успехом у основној
школи

920

930

930

930

2.Квантитативан
и квалитативан
приступ школској
литератури

1.укупан број
корисника
школске литературе

570

570

570

570

1.Подизање свести о
важности безбедног
учешћа у саобраћају
код ђака првака

1.Број ђака првака којима су
уручени поклон
пакети

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

1. Број мера
материјалне
подршке грађанима предвиђених Одлуком
о социјалној
заштити
% (или номинални износ)
буџетских
издвајања за
мере материјалне подршке
грађанима

250

245

250

255

2

2

2

2

105

110

115

120

Програмска ак0901-0001 тивност Социјалне
помоћи

0901-1001

300.000,00

12.400.000,00

1.600.000,00
Побољшање
социјално-економских услова
Број корисника
живота грађана који једнократне
припадају посебно
новчане помоћи
осетљивим социјаним групама

105

110

ПРОЈЕКАТ ‚‘Набавка
и расподела пакета
грађевинског материјала”

ОПШТИНСКА
УПРАВА

350.000,00

300.000,00

2.Број грађана/
ки корисника
мера материјалне подршке
обезбеђених
средствимa локалног буџета

ОПШТИНСКА
УПРАВА

9

5.800.000,00

број деце која
користе организовани превоз

ПРОЈЕКАТ ‚‘За првака пакет први”
ОПШТИНСКА
УПРАВА

0901

број деце која
похађају основну школу

5

ПРОЈЕКАТ набавка
књига за одличне
ученике и школску
библиотеку

ОПШТИНСКА
УПРАВА

2002-1007

4

30. децембар 2016.

115

120

1.600.000,00

10.800.000,00
Обезбеђивање
подршке интеграције лица која су већ
започела изградњу
кућа или која
поседују неусловну
кућу погодну за
адаптацију

број породица
прималаца
новчане помоћи
за решавање
стамбених
потреба

10

8

10.800.000,00

30. децембар 2016.
1

1201

1201-0001

2

Програм 13 РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

3

Број 138 – 23

4

5

6

7

8

Број манифестација у установи
културе

90

100

100

100

8.000

10.000

10.000

10.000

1.Подстицање
развоја културе кроз
Укупан број
јачање капацитета
посетилаца на
културне инфрасвим културним
структуре
догађајима који
су одржани

Програмска активност Функционисање
локалних установа
културе

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО

1301

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Програм 14 РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0002

Проценат
учешћа
издвајања
за културне
програме у
1.Подстицање
развоја културе кроз буџету установа
културе
јачање капацитета
установа културе
Проценат
учешћа трошкова зарада у
буџету установа
културе

32,38

29,04

29,04

29,04

33,17

29,76

29,76

29,76

2.Унапређење ефикасности установе
културе

Број запослених у установи
културе

10

11

11

11

Обезбеђење услова
за бављење спортом
свих грађана и
грађанки општине

Број спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у области спорта

25

26

27

28

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

Број годишњих
програма спортских организација финансираних од стране
општине

Број програма
којима се реализују активности
из рекреативног
2.Унапређење рекре- спорта
ативног спорта
Број програма
омасовљења
женског спорта

31

32

33

33

1

1

1

1

1

1

1

32.309.400,00

7.510.000,00

2.600.000,00

1.Унапређење
предшколског и
школског спорта

Број објеката
који је доступан
за коришћење
предшколском,
школском
спорту

19

19

19

19

Број програма
којима се реализују активности
школског
спорта

3

3

4

4

ПРОЈЕКАТ Изградња
1301-1001 монтажне спортске
хале-балон хале

ОПШТИНСКА
УПРАВА

23.716.000,00

7.510.000,00

Програмска активност Подршка предшколском и школском
спорту

ОПШТИНСКА
УПРАВА

23.716.000,00

23.716.000,00

Програмска активност Подршка
1301-0001 локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

ОПШТИНСКА
УПРАВА

9

2.600.000,00

22.199.400,00
Обезбеђивање
квалитетнијих
услова за бављење
број корисника
спортом младима на
територији општине
Барајево

2.000

22.199.400,00

Број 138 – 24
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

0602

Програм 15 ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602-0001

Програмска активност Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001

ОПШТИНСКА
УПРАВА
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3

4

5

6

7

8

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

Број остварених
услуга градске/
општинске
управе (укупан
број предмета
који су у току,
број решења,
дозвола, потврда и других
докумената
издатих физичким и правним
лицима)

4.500

4.500

4.500

4500

151.432.999,00

Функционисање
управе

Проценат решених предмета
у календарској
години (у
законском року,
ван законског
рока)

73%

74%

75%

76%

ПРОГРАМСКА
0602-0002 АКТИВНОСТ Месне
заједнице

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602-0004

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

Проценат
буџета општине
који се користи
за трошкове и
планове рада /
програме месних заједница

7,07%

1,00%

1,00%

1,00%

Заштита имовинских права и интереса општине

Број правних
мишљења која
су дата органима општине
, стручним
службама и
другим правним
лицима чија
имовинска и
друга права
заступа

120/200

130/220

150/250

170/260

90

100

120

150

Програмска актив0602-0006 ност Инспекцијски
послови

7.215.000,00

12.823.000,00

Квалитетно обављање инспекцијских послова

Број извршених решења
у односу на
план и програм
извршења

100%

100%

Програмска актив0602-0009 ност Текућа буџетска
резерва

100%

100%

12.823.000,00

6.222.774,00

ОПШТИНСКА
УПРАВА

6.222.774,00

Програмска актив0602-0010 ност Стална буџетска
резерва

2.000.000,00

ОПШТИНСКА
УПРАВА

2.000.000,00

Програмска ак0602-0014 тивност Ванредне
ситуације

ОПШТИНСКА
УПРАВА

8.350.000,00

7.215.000,00
Број решених
предмета у односу на укупан
број предмета
на годишњем
нивоу

ОПШТИНСКА
УПРАВА

151.432.999,00

8.350.000,00

Програмска активност Општинско
јавно правобранилаштво

ОПШТИНСКО
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

9

1.800.000,00
Стварање услова
за ефикасно оперативно деловање на
смањивању и ублажавању последица
елементарних и
других непогода

Усвојени планови предвиђени
законом (процена угрожености
и план заштите
и спашавања)

2
1.800.000,00

30. децембар 2016.
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3

4

5

Број 138 – 25

6

7

8

9

ПРОЈЕКАТ Финан0602-1001 сирање невладиних
организација

2.000.000,00
Унапређење и јачање
сарадње општине
са организацијама
ОЦД кроз финансирање недостајућег
дела средстава за раеализацију програма
којима се унапређује
положај грађана у
свим областима

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1.број удружења
чији су програми финансирани

26

26

26

2.укупан број
поднетих
захтева за финансирање

40

40

40

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ ‚‘Фи0602-1008 нансирање верских
заједница ‚‘

2101

3.000.000,00

ОПШТИНСКА
УПРАВА

Помоћ у изградњи и
опремању храмова

Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе

Ефикасно и ефективно функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе

Број храмова у
изградњи

3

4

4

3.000.000,00

48.575.010,00

Програмска актив2101-0001 ност Функционисање
скупштине

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

10.013.510,00

Функционисање
локалне скупштине

Број седница
скупштине

6

Број седница
сталних радних
тела

30

8

8

8
10.013.510,00

30

30

30

Програмска актив2101-0002 ност Функционисање
извршних органа
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2101-0003

30.319.500,00
Функционисање
извршних органа

Број седница извршних органа

30

25

25

25

30.319.500,00

Програмака активност подршка раду
извршних органа
власти и скупштине

8.242.000,00
Функционисање
извршних органа
власти скуштине

ОПШТИНСКА
УПРАВА

Број припремљених
седница

63

65

65

65

8.242.000,00

УКУПНО ПРОГРАМИ

509.390.233,54

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ
Маса средстава за плате исплаћена за период I-X
2016. године и планирана пројекција за период XIXII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на
економским класификацијама 411 и 412

У октобру 2016
Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне
власти

2

Органи и организације локалне
власти

Број
Број заУкупан
запослепослених
број
них на
на незапослеодређеодређено
них
но

3

4

85

Маса средстава за плате планирана за
2017. годину на економским класификацијама 411 и 412

Извор 01

Извор
04

Извори
05-08

Извори
09-12

Извори
13-15

Извор 01

Извор 04

6

0

0

0

0

11

12

ИзИзвори вори
05-08
0912

Извори
13-15

5(3+4)

19

8

9

10

104

113335104

0

0

0

0

125360701

0

0

0

0
0

Изабрана лица

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

1

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Установе културе

8

1

9

6.168.591

0

0

0

0

6.168.591

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

Запослени

8

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из
буџета (навести назив установе):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 138 – 26
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Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

11

12.025.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дирекције основане од стране
локалне власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице

1

0

1

0

0

166.073

0

0

0

0

0

0

0

Изабрана лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предшколске установе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нове установе и органи (навести
назив установа и органа):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постављена лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запослени

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

21

125 131.529.292

0

166.073

0

0

131.529.292

0

0

0

0

Укупно за све кориснике буџетa
који се финансирају са економских класификација 411 и 412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

104

3

3

16

16

2

106

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 19. тачка
23. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/2010 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15), у
вези са одредбама Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр.
24/12, 48/15 и 99/15), Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на
којима Град Београда има посебна својинска овлашћења
(„Службени лист Града Београда”, број 63/16) донела је

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА
КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА
ОПШТИНА БАРАЈЕВО
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин, критеријуми и поступак
доделе у закуп пословног простора у јавној својини Града
Београда, чији је корисник Градска општина Барајево.

Члан 2.
Пословним простором у смислу ове одлуке сматрају се
локали, канцеларијски простор, просторије за образовање,
здравство, социјалну и дечју заштиту, производни простор,
магацински простор и атељеи.
II. ОРГАНИ И НАДЛЕЖНОСТ
Члан 3.
Председник градске општине Барајево (у даљем тексту
председник) доноси одлуке:
1. о именовању и разрешењу председника и чланова комисије за закуп;
2. о покретању поступка за давање у закуп пословног
простора;
3. о одређивању закупаца пословног простора;
4. о ослобађању од плаћања закупнине најдуже на шест
месеци;
5. о плаћању заосталог дуга или преузетог дуга из претходног закуподавног односа на рате;
6. о стављању ван снаге одлуке о одређивању закупца
пословног простора;
7. о свим осталим питањима која нису у надлежности
комисије за закуп.
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Члан 4.
Поступак давања у закуп пословног простора спроводи
комисија за пословни простор коју чине председник и четири члана (у даљем тексту: комисија).
Мандат председника и чланова комисије траје четири
године, односно до разрешења или оставке председника
или чланова комисије.
По истеку мандата исто лице може поново бити именовано за председника, односно члана комисије.
Члан 5.
Делокруг рада и надлежност комисије:
1. предлаже председнику доношење одлуке о покретању
поступка за давање у закуп пословног простора;
2. предлаже председнику доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке о обустави поступка;
3. предлаже председнику доношење одлуке о одређивању закупаца ван поступка јавног надметања;
4. припрема оглас о давању пословног простора у закуп;
5. отвара, прегледа и оцењује понуде у поступку прикупљања писмених понуда;
6. одбацује непотпуне, неуредне или неблаговремене понуде и захтеве;
7. разматра и остала питања из области закуподавних
односа и даје предлоге за њихово решавање.
Комисија доноси одлуке у форми предлога.
Комисија може пуноправно да одлучује уколико је на
састанку присутно више од половине чланова, а одлука се
сматра донетом када се за исту изјасни више од половине
укупног броја чланова комисије.
О раду комисије води се записник који садржи: датум
седнице, имена присутних чланова комисије, податке о
учесницима доделе пословних просторија, податке о пословним просторијама које су предмет доделе, предлог одлуке о избору закупца пословног простора, као и податке о
начину гласања и одлучивања.
Све примедбе на рад комисије, уносе се у записник.
Члан 6.
Стручно-административне послове у поступку давања у
закуп пословног простора обавља надлежна управа ГО Барајево – Одељење за планирање, инвестиције и развој.
Делокруг рада и надлежност Одељења за планирање, инвестиције и развој :
1. води евиденцију пословног простора;
2. припрема потребну документацију за давање у закуп
пословног простора;
3. даје додатне информације или објашњења у вези са
поступком издавања;
4. предлаже делатности које се могу обављати у пословном простору;
5. прима захтеве за давање пословног простора у закуп,
захтеве закупаца за плаћање заосталог дуга из претходног
закуподавног односа на рате, захтеве закупаца за промену
или проширење делатности, захтеве о ослобађању закупнине најдуже шест месеци.
Наведене захтеве обрађује и са предлогом доставља комисији и председнику на даљи поступак.
6. Разматра остала питања из области закуподавних односа и даље предлоге за даље решавање.
Члан 7.
Председник градске општине доноси одлуку о давању у
закуп пословног простора на основу предлога из члана 5.
ове одлуке.
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Председник градске општине је дужан да донесе одлуку из става 1. овог члана, најкасније у року од осам дана од
дана пријема предлога одлуке комисије.
Члан 8.
На одлуке председника градске општине, учесник доделе може поднети приговор председнику градске општине у
року од три дана од дана пријема одлуке.
Одлука председника градске општине по приговору је
коначна.
III. НАЧИН И ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОР
Члан 9.
Непокретне ствари у јавној својини дају се у закуп у
поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно, непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом, уредбом и овом
одлуком.
Члан 10.
Након доношења одлуке о расписивању огласа за давање
у закуп непокретности у јавној својини, комисија из члана
4. ове одлуке објављује оглас о спровођењу поступка јавног
надметања или прикупљања писмених понуда за давање у
закуп непокретности у јавној својини.
Оглас из става 1. овог члана, који се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници Градске општине Барајево обавезно садржи:
– назив органа и корисника непокретности која се даје у
закуп у јавној својини (назив закуподавца);
– ближе податке о начину давања у закуп непокретности
у јавној својини (јавно надметање или прикупљање писмених понуда);
– опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп;
– услове под којима се непокретност у јавној својини
даје у закуп (рок трајања закупа и др.);
– обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности
за одређену сврху и намену;
– време и место одржавања јавног надметања, односно
јавног отварања приспелих понуда;
– начин, место и време за достављање пријава за учешће
у поступку јавног надметања, односно писмених понуда за
учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
– време и место увида у документацију, односно услови
откупа исте;
– почетну, односно најнижу висину закупнине по којој
се непокретност у јавној својини може дати у закуп;
– висину и начин полагања депозита, односно висину и
време трајања банкарске гаранције;
– рок за повраћај депозита учесницима који нису успели
на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда;
– назнаку да се у пријави, односно понуди из става 3.
овог члана обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
– датум и време разгледања непокретности која се даје
у закуп.
Пријава, односно понуда која се доставља обавезно
садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се
нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне
карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике:
име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, копију
решења о упису у регистар или извод из регистра Агенције
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за привредне регистре, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне
или неблаговремене пријаве, односно понуде одбацују се.
Члан 11.
Учесник, који је понудио највећи износ са назнаком висине износа, обавезан је да га уплати одмах по одржаном
јавном надметању, а најкасније у року од 24 часа.
Ако учесник који је понудио највећи износ, не уплати
износ из изјаве у предвиђном року, губи право стицања статуса закупца, као и уплаћени депозит.
Члан 12.
На јавном надметању могу да учествују правна и физичка
лица која доставе писмену пријаву до дана утврђеног огласом.
Пријава треба да садржи:
– податке о подносиоцу пријаве (за правна лица: пословно име и седиште предузећа, регистарски број код регистарског суда односно Агенције за привредне регистре, а
за физичка лица: пословно име, матични број, име и презиме физичког лица и његову адресу становања);
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
– делатност која ће се обављати у пословном простору
за који подноси пријаву;
– доказ о уплати депозита.
Члан 13.
Уколико јавном надметању приступи само један учесник, комисија за спровођење јавног надметања може одлучити да се јавно надметање одржи, под условом да учесник
прихвати почетни износ закупнине.
Члан 14.
Уколико јавно надметање не успе или не приступи ниједан учесник, поступак надметања ће се поновити у року од
30 дана.
Члан 15.
О давању пословног простора у закуп путем прикупљања писмених понуда, сходно се примењују одредбе ове одлуке, којима се уређује давање у закуп пословног
простора путем јавног надметања.
Одлуку о начину давања у закуп пословног простора
предвиђеног ставом 1. овог члана доноси председник градске општине на образложени предлог комисије.
Члан 16.
Непокретности у јавној својини могу се изузетно од члана 9. ове одлуке, дати у закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима:
– када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна представништва
и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са
земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације,
политичке странке, организације и удружења грађана из
области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не ко-
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ристе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге
службе и организације чији је оснивач носилац права јавне
својине, а за које оснивачким актом није утврђена обавеза
тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад;
– када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или смрти, а доделу у
закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), под условом да настави са
обављањем исте делатности;
– када закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када закупац
– правно лице тражи одређивање за закупца друго правно
лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када
је код закупца – правног лица дошло до одређених статусних промена;
– када закупац – физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или када оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде одређен за закупца, као физичко лице;
– када закупац који је уредно измиривао обавезу
плаћања закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а
најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;
– када се непокретност даје за потребе одржавања
спортских, културних, сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;
– када се непокретност не изда у закуп ни после спроведених четири и више поступака јавног оглашавања, али не
испод 50% од тржишне висине закупнине за ту непокретност, чији износ умањења утврђује надлежни орган носиоца права јавне својине према кретању висине закупнине
на тржишту, с тим што у том случају рок трајања закупа не
може бити дужи од три године;
– када давање у закуп тражи физичко лице којем је та
непокретност одузета национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за
враћање одузете имовине пред надлежним органом;
– када један од закупаца исте непокретности тражи
престанак закуподавног односа, а други закупац тражи
закључење уговора о закупу, као једини закупац;
– када закупац – правно лице затражи одређивање за
закупца непокретности друго правно лице, под условом да
оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања
закупнине и трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин;
– када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они оснивачи;
– када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана где је гаража саставни део
стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну комуникацију са станом.
IV. УГОВОР О ЗАКУПУ
Члан 17.
Одељење за планирање, инвестиције и развој Управе ГО
Барајево закључује уговор о закупу пословних просторија
(уговор) у року од осам дана од дана коначне одлуке о давању у закуп пословног простора коју доноси председник.
Члан 18.
Обавезни елементи уговора о закупу су:
1. уговорне стране;
2. опис пословног простора који се даје у закуп;
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3. висина месечне закупнине;
4. време трајање закупнине;
5. пословна делатност;
6. плаћање по основу фактура које испоставља закуподавац , и то до 10. у месецу за претходни месец;
7. средства обезбеђења плаћања;
8. забрану подзакупа;
10. услове за раскид уговора.
Средства обезбеђења плаћања се обезбеђују кроз полагање депозита у висини четири месечне закупнине у облику
авалиране менице или у виду депоновања новчаних средстава у тој висини на депозитни рачун ГО Барајево.
Члан 19.
Уговор о закупу се раскида обавезно:
1. услед протока времена на који је закључен;
2. споразумом уговорних страна;
3. једностраним отказом од стране закуподавца са отказним роком од три месеца;
4. једностраним отказом од стране закупца са отказним
роком од месец дана;
5. услед престанка пословања правног лица .
Уговор може садржати и друге разлоге за раскид.
Члан 20.
Одељење за планирање, инвестиције и развој Управе ГО
Барајево обавља послове:
1. примопредаје пословног простора и дужно је да о свакој примопредаји сачини записник;
2. израђује записнике о насталој штети и затеченом
стању пословног простора;
3. води евиденцију закључених уговора и анекса уговора;
4. издаје фактуре за наплату закупнине и прати реализацију наплате закупа;
5. издаје опомене у случају нередовног плаћања закупнине;
6. подноси захтеве општинском правобранилаштву за
покретање поступка принудне наплате заосталих дуговања и
накнаде штете за оштећења настала у пословном простору;
Исто одељење ће обављати послове надзора над коришћењем пословног простора ГО Барајево, као и све
техничке послове за рад комисије за закуп.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Све што није уређено овом одлуком, непосредно ће се
примењивати одредбама Закона о јавној својини, Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљањем писмених
понуда и Одлуком о начину поступања са непокретностима
које су у јавној својини Града Београда односно на којима
Град Београд има посебна овлашћења.
Члан 22.
На Градску општину Барајево, прелазе сва права и обавезе из уговора о закупу које је закључила Дирекција за
развој и изградњу ГО Барајево, ЈП.
Обавезује се одељење за планирање, инвестиције и развој Управе ГО Барајево да у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке са постојећим закупцима који измире
сва своја дуговања најкасније до 31. децембра 2017. године, закључи нове уговоре о закупу у складу са условима из
постојећих уговора и у складу са овом одлуком без спрове-
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деног поступка. Одељење ће са осталим закупцима раскинути уговор и пословни простор издати у складу са поступком предвиђенин овом одлуком.
Члан 23.
Започети судски спорови са закупцима пословних просторија којима је управљала Дирекција за развој и изградњу
ГО Барајево, ЈП, покренути ради исељења или неизмирене закупнине, наставиће Градска општина Барајево преко
општинског правобранилаштва.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о давању у закуп пословног простора на коме је носилац
права коришћења Градска општина Барајево („Службени
лист Града Београда”, број 49/15).
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-67, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 19. тачка
23. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15), у
вези са одредбама Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”,
бр. 24/12 и 48/15), Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно
на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења
(„Службени лист Града Београда”, број 63/16) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ
НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска
општина Барајево („Службени лист Града Београда”, број
49/15) члан 1. мења се и гласи: „Овом одлуком утврђује се
висина закупнине за пословни простор на коме је носилац
права коришћења Градска општина Барајево”.
Члан 2.
Члан 16. став 4. мења се и гласи: „Закупац који је, уз сагласност закуподавца за инвестиционо одржавање пословног простора уложио сопствена средства, има право да
поднесе захтев за умањење закупнине у износу од највише
50 одсто од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава у односу на предмер и предрачун
планираних радова одобрених од закуподавца, а на основу
одлуке председника градске општине Барајево”.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-68, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14) и члана 19. Статута Градске
општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр.
30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15), Скупштина Градске
општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016.
године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Одлуци о Општинском правобранилаштву Градске
општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр.
102/14 и 77/15) у члану 8. став 1. речи: „један заменик” замењују се речју: „заменици”.
Члан 2.
Члан.15. мења се и гласи:
„Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинском правобранилаштву усваја
Веће Градске општине Барајево, на предлог општинског
правобраниоца.
Општински правобранилац доноси правилник о управи
у општинском правобранилаштву.”
Члан 3.
У члану 17. у ставу 1. речи „ три године” замењују се речима „седам година”, у ставу 2. истог члана речи „две године” замењују се речима „пет година”
Члан 4.
Члан 18. став 2. мења се и гласи:
„Општински правобранилац, као и заменици општинског правобраниоца постављају се на период од пет година
и могу бити поново постављени.”
Члан 5.
Члан 29. став 1. мења се и гласи:
„Јавни правобранилац и заменици јавног правобраниоца
који су именовани по досадашњим прописима настављају са
радом до постављања општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца у складу са овом одлуком.”
Став 2. истог члана брише се.
Члан 6.
Члан 30. брише се.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-69, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

30. децембар 2016.

На основу члана 3. став 1, члана 5. став 3. и члана 79. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и члана 19. тачка 10. Статута Градске општине Барајево – пречишћени текст („Службени лист Града Београда”,
бр. 30/10, 40/13, 88/15), Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења о оснивању комуналног предузећа „Барајево” у Барајеву, број 023-2/75 од 16. маја 1975. године, Одлуке о организовању комуналне радне организације „10. октобар”
Барајево, број 06-193/89 од 9. новембра 1989. године и 068/2000 од 31. марта 2000. године, којом је Радна организација „10. октобар” Барајево организована као комунално
предузеће, уписано у регистар Привредног суда у Београду, Решењем I-FI-6083/98 од 12. маја 2000. године у регистарском улошку бр.1-1973-00 од 12. маја 2000. године и у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД
40953/2005 од 26. септембра 2005. године и Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ЈКП „10.
октобар” Барајево („Службени лист Града Београда” број
6/13, 58/14, 88/15, 10/16 и 79/16), ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 15/16) у даљем тексту: закон.
ЦИЉ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 2.
Јавно комунално предузеће оснива се ради:
1. обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника комуналних услуга;
2. развоја и унапређивања обављања делатности од
општег интереса;
3. обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађивања његовог развоја;
4. стицања добити;
5. остваривања другог законом утврђеног интереса.
ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ И СТАТУСНЕ ОДРЕДБЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 3.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево је Градска општина Барајево, Ул. светосавска бр. 2,
матични број 07001126.
Права оснивача остварује Скупштина Градске општине
Барајево (у даљем тексту: оснивач).
Правни статус Јавног предузећа
Члан 4.
Јавно комунално предузеће „10. октобар” Барајево, из
Барајева, има статус правног лица, са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом.
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Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе јавног предузећа, осим у
случајевима предвиђеним законом.
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно комунално предузеће „10. октобар”
Барајево, из Барајева.
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „10. октобар”
Барајево из Барајева (у даљем тексту: јавно предузеће):
Седиште Јавног предузећа је у Барајеву, Улица барајевска бр. 1.
О промени седишта јавног предузеће одлучује надзорни
одбор, уз сагласност оснивача.
Знак јавног предузећа дефинисаће се Статутом јавног
предузећа.
ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 7.
Јавно предузеће има печат, штамбиљ и логотип, исписан
на српском језику, ћирилицом.
Облик и садржај печата, штамбиља и логотипа уређује
се Статутом јавног предузећа (у даљем тексту: Статут), а
број печата и штамбиља утврђује директор јавног предузећа, посебним актом.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 8.
Јавно предузеће се за обављање делатности од општег
интереса, утврђене овом одлуком уписује у регистар у складу са законом, којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 9.
Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.
Јавно предузеће ће Статутом утврдити унутрашњу организацију рада којом ће се обезбедити услови за рационално
и ефикасно обављање делатности од општег интереса, ради
које је основано.
Актом директора јавног предузећа ближе се уређује
унутрашња организација и систематизација послова.
ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 10.
Претежна делатност предузећа је:
38.11 – Скупљање отпада који није опасан
– скупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је скупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поново употребити
– скупљање рециклабирних материјала
– скупљање отпада са јавних површина
– скупљање грађевинског отпада
– скупљање и уклањање отпадака као што су гране и
шљунак
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– скупљање текстилног отпада
– активности у трансфер станицама за неопасан отпад.
Остале делатности предузећа су:
36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан
96.03 – погребне и сродне делатности
38.12 – скупљање опасног отпада
46.77 – трговина отпацима и остацима
38.31 – демонтажа олупина
38.32 – поновна употреба разврстаних материјала
81.30 – услуге и уређење и одржавање околине
23.61 – производња производа од бетона намењених за
грађевинарство
23.63 – производња свежег бетона
23.69 – производња осталих производа од бетона и гипса
35.30 – снабдевање паром и климатизација
37.00 – уклањање отпадних вода
41.10 – разрада грађевинских пројеката
41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда
42.11 – изградња путева и аутопутева
42.21 – изградња цевовода
42.22 – изградња електричних и телекомуникационих
водова
42.91 – изградња хидротехничких објеката
42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина
43.11 – рушење објеката
43.12 – припремање градилишта
43.21 – постављање електричних инсталација
43.22 – постављање водоводних и климатизационих система
43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 – малтерисање
43.32 – уградња столарије
43.33 – постављање подних и зидних облога
43.34 – бојење и застакљивање
43.39 – остали завршни радови
43.91 – кровни радови
43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови
45.20 – одржавање и поправка моторних возила
47.89 – трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама
52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају
49.41 – друмски превоз терета
69.20 – рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски
послови
71.11 – архитектонска делатност
71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
80.20 – услуге система обезбеђења
81.10 – услуге одржавања објекта
81.21 – услуге редовног чишћења зграда
81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29 – услуге осталог чишћења
82.11 – комбиноване канцеларијско-административне
услуге
82.19 – фотокопирање и друга канцеларијска подршка
82.99 – остале услужне активности подршке пословању.
Предузећу се додељује искључиво право на обављање
комуналне делатности као делатности од општег интереса,
у смислу одредаба Закона о јавним предузећима, и то:
1. снабдевање водом за пиће локалног водовода Витковица – захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде
водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача,
обухватајући и мерни иструмент;
2. управљање комуналним отпадом – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно од-
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лагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција сeкундарних сировина и
одржавање, њихово складиштење и третман;
3. управљање гробљима – одржавање гробаља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и
крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја;
4. управљање пијацама – опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехамбених и других производа;
5. одржавање путева који су у надлежности Градске општине Барајево – извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и
унапређује употребна вредност путева.
6. управљање сеоским, пољским и некатегорисаним путевима;
7. одржавање чистоће на површинама јавне намене
– чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и
пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
8. одржавање јавних зелених површина – уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
Детаљан опис свих побројаних делатности утврдиће се
статутом јавног предузећа.
Јавно предузеће може обављати и друге делатности,
утврђене статутом јавног предузећа, уз сагласност оснивача.
Јавно предузеће не може променити претежну делатност без сагласности оснивача.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и
друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

– акт о процени вредности капитала, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
– Издавање, продају и куповину удела, као и продају
удела у јавном предузећу или куповину удела или акција у
другом предузећу, односно привредном друштву;
– давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
– одлуку о избору представника јавног предузећа у
Скупштини друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће;
– одлуку о избору директора друштва капитала чији је
власник јавно предузеће;
– сагласност на Одлуку о ценама (тарифни систем и др.),
осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност
даје други државни орган;
– друге акте, у складу са законом којим се уређује делатност од општег интереса и оснивачким актом.
Оснивач даје претходну сагласност на следеће акте јавног предузећа:
– улагање капитала јавног предузећа
– одлуку о статусним променама јавног предузећа
– оснивање зависних друштава капитала.

Члан 11.
Оснивач и јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности из члана 10. ове одлуке уредити
уговором, у складу са законом.

Члан 15.
Запослени у јавном предузећу имају право на штрајк
које остварују у складу са законом којим се уређује штрајк,
колективним уговором и другим актом.
У случају штрајка, јавно предузеће је дужно да обезбеди
услове за обављање минимума процеса рада, у складу са законом којим се уређује штрајк и актом оснивача о одређивању минимума процеса рада у јавном предузећу.

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 12.
Оснивач даје сагласност на следеће акте јавног предузећа:
– дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије
и развоја јавног предузећа;
– годишњи, односно трогодишњи Програм пословања
јавног предузећа;
– посебан програм за коришћење средстава из буџета
(субвенције, гаранције или друга средства);
– статут јавног предузећа;
– одлуку о расподели добити јавног предузећа , односно
одлуку о начину покрића губитака;
– одлуку о располагању, (прибављање и отуђење) средстава у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
– смањење и повећање капитала јавног предузећа ;
– акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

Члан 13.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања јавног предузећа доноси се и доставља оснивачу ради давања
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Члан 14.
Јавно предузеће је дужно да надлежном органу оснивача доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања на обрасцу извештаја који пропише министар надлежан за послове привреде у складу са законом.

Члан 16.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
– обезбеди јавном предузећу материјалне, техничке и
друге услове за несметано вршење делатности;
– остварује надзор и контролу обављања комуналне делатнодти;
– предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 17.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
јавног предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање јавним предузећем, и то:
– изврши промену унутрашње организације јавног предузећа;
– разреши постојеће органе које именује и именује привремене органе јавног предузећа;
– ограничи права располагања појединим средствима у
јавној својини;
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– предузима друге мере предвиђене законом којим се
уређују делатности од општег интереса, другим законом и
овом одлуком.
Члан 18.
Јавно предузеће је дужно да организује свој рад на начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
– прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
– предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката; постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
– развој и унапређење квалитета и врсте комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада;
јавно предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у складу са законом, овом одлуком и статутутом јавног предузећа.
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 19.
Добит јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитака, Статутом, програмом пословања
и годишњим финансијским извештајем јавног предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Јавно предузеће дужно је да део остварене добити уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину, а висина и рок за уплату дела добити утврђује се одлуком о буџету оснивача, за наредну годину.
Члан 20.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни
одбор јавног предузећа, у складу са законом, другим прописом којим се уређује расподела добити, покриће губитака, Статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем јавног предузећа.
УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
Јавно предузеће може се задуживати под условима и на
начин предвиђен законом којим се уређује јавни дуг, општим актима Града Београда, општим актима оснивача и
програмом пословања јавног предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином јавног предузећа.
Одлуку о задужењу јавног предузећа код пословних банака, фондова или других финансијских организација, доноси надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје оснивач, када се ради о задужењу веће вредности.
Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више књиговодствене вредности имовине јавног
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 22.
Јавно предузеће заступа и представља директор предузећа, без ограничења овлашћења.
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Директор јавног предузећа може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање
јавног предузеећа.
Директор јавног предузећа, уз сагласност надзорног одбора може дати и опозвати пуномоћје, у складу са законом.
Члан 23.
У пословима спољнотрговинског промета, јавно предузеће заступа директор предузећа, без ограничења.
У пословима спољнотрговинског промета, јавно предузеће могу заступати и друга лица која овласти директор
предузећа, у складу са Статутом.
ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 24.
Основни капитал јавног предузећа чине новчана средства у износу од 100.000,00 динара (словима: сто хиљада динара), уписан са стањем на дан 28. фебруар 2013. године.
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре
и представља уписани капитал јавног предузећа.
Усклађивање основног капитала јавног предузећа врши
се у складу са законом.
Основни капитал из става 1. овог члана је удео оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу
јавног предузећа.
СРЕДСТВА ЗА РАД И ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 25.
Јавно предузеће у оквиру обављања своје делатности
стиче и прибавља средства из следећих извора:
1. прихода које оствари својим пословањем (продајом
комуналних услуга);
2. финансијских кредита;
3. буџета оснивача;
4. прихода буџета других нивоа власти;
5. из прилога, донација и поклона;
6. других извора у складу са законом.
Члан 26.
Делатност јавног предузећа финансира се на основу годишњег односно трогодишњег програма пословања који
доноси надзорни одбор јавног предузећа.
Програм пословања из става 1.овог члан доставља се
надлежном органу оснивача ради давања сагласности, у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
Програм пословања сматра се донетим кад на њега да
сагласност надлежни орган оснивача.
Имовина јавног предузећа и располагање (отуђење и
прибављање) имовином јавног предузећа
Члан 27.
Имовину јавног предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана средства и
хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину јавног предузећа, у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
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Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у капитал јавног предузећа, јавно предузеће располаже у складу
са законом.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у јавно предузеће у државину и преносом права коришћења, без
преноса права својине јавно предузеће не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности
оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином,
у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 28.
О повећању или смањењу оснивачког капитала јавног
предузећа, одлучује оснивач, у складу са законом.
ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 29.
Органи јавног предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. директор
Члан 30.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник, који се именује на период од четири године.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава оснивач.
Надзорни одбор чине председник и један члан предаствник оснивача и један члан представник запослених у
јавном предузећу, а који се предлаже на начин утврђен статутом јавног предузећа.
На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова надзорног одбора, примењују се одредбе закона којим се уређује положај јавног предузећа.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено
утврђивање одређује Влада.
Члан 31.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођње;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне
стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3. доноси посебан програм коришћења средстава из
буџета оснивача, субвенције, гаранције и остала средства;
4. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма;
5. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;.
6. усваја финансијске извештаје;
7. надзире рад директора;
8. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
9. доноси статут;
10. доноси одлуку о давању гаранција, авала и јемстава,
залога и других средстава обезбеђења који нису из оквира
делатности од општег интереса;
11. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
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12. даје сагласност директору за предузимање послова или
радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача;
13. доноси одлуку о давању или одузимању пуномоћја;
14. доноси тарифу (одлуку о ценама услуга, тарифни
систем и др.);
15. доноси одлуку о располагању (прибављању и
отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности у складу
са законом, актима Града Београда и овом одлуком;
16. доноси одлуку о задуживању јавног предузећа;
17. одлучује о улагању капитала у већ основана друштва
капитала;
18. одлучује о статусним променама;
19. одлучује о оснивању друштва капитала, у складу са
законом;
20. доноси одлуку о расподели добити, односно о начину
покрића губитка;
21. доноси акт о процени вредности капитала као и програм и одлуку о својинској трансформацији;
22. закључује уговоре о раду са директором јавног предузећа, у скаладу са законом којим се уређује радни однос;
23. доноси акт о исплати стимулације директора јавног
предузећа и извршног директора јавног предузећа;
24. одлучује о смањењу и повећању капитала јавног предузећа;
25. доноси општа акта јавног предузећа за која законом
или статутом није регулисана надлежност другог органа;
26. доноси пословник о свом раду;
27. утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
28. врши друге послове у складу са законом и статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16. и 18. овог члана, надзорни одбор доноси уз сагласност оснивача.
Одлуку из става 1. тач. 20. и 21. овог члана надзорни одбор доноси уз претходну сагласност оснивача.
Надзорни одбор не може пренети своја права одлучивања ни на један орган или на друго лице у јавном предузећу.
Члан 32.
Директора јавног предузећа именује оснивач, односно
Скупштина Градске општине Барајево, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Поступак за избор и именовање и разрешење директора
врши се у складу са законом.
Услови за избор и именовање директора јавног предузећа прописани су законом, а статутом могу бити одређени
и други услови које лице мора да испуни да било именовано
за директора јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је функционер који обавља
јавну функцији.
Директор јавног предузећа не може имати заменика.
Члан 33.
Скупштина Градске општине Барајево може именовати
вршиоца дужности директора, до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може два пута бити именовано за вршиоца
дужности.
Вршилац дужности мора испуњавати све услове за именовања директора јавног предузећа прописане законом и
статутом јавног предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор јавног предузећа.
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Члан 34.
Директор јавног предузећа:
– представља и заступа јавно предузеће,
– организује и руководи процесом рада,
– води пословање предузећа,
– одговара за законитост рада предузећа, за реализацију
одлука и других аката Градске општине Барајево,
– предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
– предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије из тачке 1. овог члана и одговоран је за
његово спровођење,
– предлаже финансијске извештаје,
– предлаже доношење посебних програма коришћења
средстава из буџета Градске општине Барајево: субвенције,
гаранције или др. средства,
– извршава одлуке надзорног одбора
– бира извршне директоре,
– бира представнике јавног предузећа у скупштине
друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће,
– закључује уговоре о раду са извршним директорима, у
складу са законом којим се уређује радни однос,
– доноси акт о систематизацији,
– доноси опште акте за чије је доношење овлашћен статутом,
– предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати
стимулације извршним директорима,
– предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга,
– одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима, у складу са законом, колективним уговором и статутом јавног предузећа,
– врши друге послове одређене законом, одлуком оснивача и статутом јавног предузећа.
На одлуку из става 1. тачка 11. овог члана о избору представника јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, сагласност даје
Скупштина Градске општине Барајево.
Директор може, посебном одлуком, у оквиру својих
овлашћења овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати јавно
предузеће пред свим органима.
Извршни директор
Члан 35.
За извршног директора јавног предузећа може бити изабрано лице које испуњава услове предвиђене законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа.
Број извршних директора утврђује се Статутом, у складу са законом.
Извршног директора бира директор јавног предузећа.
Извршни директор мора бити у радном односу у јавном
предузећу.
Извршни директор одговара за свој рад директору јавног предузећа и обавља послове у оквиру овлашћења које
му је одредио директор у складу са оснивачким актом и
Статутом.
Извршни директор не може имати заменика.
Члан 36.
Директор и извршни директор јавног предузећа имају
право на зараду, а могу имати и право на стимулацију.
Акт о исплати стимулације доноси се у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
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Члан 37.
Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком и разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у
року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Директор подноси оставку оснивачу у писаној форми.
Директор се разрешава, односно може бити разрешен из
разлога предвиђених законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
Члан 38.
Директор може бити суспендован на начин и под условима предвиђених законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 39.
Јавно предузеће дужно је да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима из области заштите и унапређења животне средине.
Начин обезбеђивања услова из претходног става
утврђује предузеће статутом, у зависности од утицаја делатности на животну средину коју предузеће обавља.
ЈАВНОСТ У РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 40.
Јавно предузеће дужно је да на својој интернет страници објави: усвојени годишњи, односно трогодишњи програм као и све његове измене и допуне, односно изводе из
тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту и тромесечне извештаје о његовој реализацији, ревидиране финансијске годишње извештаје са мишљењем
овлашћеног ревизора на те извештаје, састав и контакте
надзорног одбора и контакте директора, радне биографије
чланова надзорног одбора, директора и извршних директора, организациону структуру, као и друге чињенице које су
од значаја за јавност, а нарочито информације које су актом
Владе одређене од нарочитог значаја за јавност.
ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 41.
Општи акти јавног предузећа су Статут, одлуке, правилници и други акти, којима се на општи начин уређују
одређена питања.
Статут јe основни општи акт јавног предузећа.
Остали општи акти јавног предузећа не смеју бити у супротности са одредбама Статута.
Члан 41.
Статутом се ближе уређују пословно име и седиште јавног предузећа; обављање делатности јавног предузећа које
нису предвиђене овом одлуком; заступање јавног предузећа; начин распоређивања добити и покривање губитка
јавног предузећа; резерве; делокруг надзорног одбора и директора; начин на који се у надзорни одбор именује представник у јавном предузећу; начин избора и број извршних
директора; општи акти јавног предузећа; надлежност за
њихово доношење и начин њиховог ступања на снагу; из-
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глед и садржина печата и штамбиља јавног предузећа; заштита животне средине и друга питања значајна за рад и пословање јавног предузећа и за остваривање права и обавеза
и одговорности запослених у јавном предузећу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и одредбама закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
Јавно предузеће ускладиће статут са овом одлуком у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 43.
Надзорни одбор јавног предузећа донеће дугорочни
и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року
од годину од дана доношења закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16).
Члан 44.
Ова одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-55/2016-73, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

На основу члана 19. тачка 5. статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен
текст, 40/13 и 88/15), Скупштина Градске општине Барајево, на
седници одржаној 30. децембра 2016. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И
ИЗДАВАЊУ БИЛТЕНА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању и издавању билтена Скупштине општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр.
13/03, 46/07 и 62/09), тачка 5. мења се и гласи:
„Образује се Издавачки савет Билтена од шест чланова.
Главни и одговорни уредник Билтена Предраг Иванишевић
је по функцији члан Издавачког савета Билтена, а остали
чланови су:
– Драгослав Јовичић Уча,
– Милорад Матејић,
– Бојана Ковачевић,
– Иван Васиљевић,
– Данијела Станисављевић,
– Марко Пејовић.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-72, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

30. децембар 2016.

На основу члана 2. и члана 4. став 1. Одлуке о подизању
и одржавању споменика, спомен плоча и скулптуралних
дела на територији градске општине Барајево („Службени
лист Града Београда” број 77/13), Скупштина ГО Барајево,
на седници одржаној 30. децембра 2016. године донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ПАЛИМ РАТНИЦИМА
У ОСЛОБОДИЛАЧКИМ РАТОВИМА ОД 1912–1918. ГОДИНЕ, БОРЦИМА НОР-а И ЖФТ-а ОД 1941. ДО 1945.
ГОДИНЕ И ПОГИНУЛИМА У РАТОВИМА 1990–1999.
ГОДИНЕ У БАРАЈЕВУ
Члан 1.
Подиже се споменик палим борцима у ослободилачким
ратовима од 1912. до 1918. године, борцима НОР-а и жртвама фашистичког терора од 1941. до 1945. године и погинулима у ратовима 1990–1999.године у Барајеву.
Члан 2.
Споменик се подиже средствима која су обезбеђена од
Градске општине Барајево.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се одбор који именује
Скупштина Градске општине Барајево, Комисија за споменике и називе улица Градске општине Барајево и одељење
за привреду и друштвене делатности.
Члан 4.
Одржавање споменика, прилазних путева, расвете и
зелених површина врши се у редовним пословима по годишњим програмима о одржавању јавних површина и јавне расвете.
Члан 5.
За све што није регулисано овом одлуком примењиваће
се Одлука о подизању и одржавању споменика, споменплоча и скулптуралних дела на територији градске општине Барајево усвојена 27. децембра 2013. године („Службени
лист Града Београда”, број 77/13).
Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-71, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 536. ст.
2. и 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник
РС”, бр. 36/11 и 99/11), члана 10. Одлуке о покретању поступка
ликвидације Дирекције за развој и изградњу Градске општине
Барајево ЈП („Службени лист Града Београда”, број 111/16) и
члана 19. тачка 10. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13
и 88/15), Скупштина Градске општине Барајево, на седници
одржаној 30. децембра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЈП – У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усваја се почетни ликвидациони биланс Дирекције за
развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП – у ликви-
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дацији, Барајево, Ул. светосавска број 4, уписаног у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре
под бројем БД 98749/2016 од 13. децембра 2016. године,
Матични број 07094159, ПИБ: 101804173, који је саставио
ликвидациони управник у складу са прописима којима се
уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Усвојени почетни ликвидациони биланс Дирекције за
развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП – у ликвидацији региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.
Члан 3.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-70, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.
На основу чл. 4. и 5. Одлуке о подизању и одржавању
споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на територији градске општине Барајево („Службени лист Града
Београда”, број 77/13) и члана 19. Статута Градске општине
Барајево – пречишћени текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 и 40/13), Скупштина општине Барајево, на
седници одржаној 30. децембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА
1. Образује се Одбор за спровођење Одлуке о подизању
споменика палим борцима (у даљем тексту: одбор).
2. У Одбор из тачке 1. именују се:
– Павловић Боривоје,
– Ћамиловић Оливера,
– Веселиновић Радослав,
– Радојичић Драган,
– Богдановић Добросав,
– Гајић Радивоје,
– Лазаревић Радиша.
3. Председник одбора биће изабран на првој конститутивној седници одбора.
4. Задатак одбора је да одлучи да ли се спроводи конкурс
за подизање споменика или се ангажује аутор по позиву,
или се, на основу стручног мишљења користи већ постојеће
вајарско дело. Уколико одбор одлучи да се спроведе конкурс, истовремено треба да донесе и одлуку о његовом објављивању у једном дневном листу који излази на територији
Републике Србије.
Одбор ће вршити и све остале послове из чл. 5. и 6. одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен-плоча и
скулптуралних дела на територији градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, број 77/13)
4. Стручне и административно-техничке послове за одбор, обављаће одељење за привреду и друштвене делатности.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-86, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.
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На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС”, број 111/09), Уредбе о саставу
и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 98/10), и члана 13. став 1. тачка 19а
Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15),
Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације
Градске општине Барајево (у даљем тексту: општински
штаб).
II. У општински штаб из тачке I именују се:
За команданта:
Слобадан Адамовић, председник градске општине Барајево,
За заменика команданта:
Славко Гајић, заменик председника градске општине Барајево,
За начелника:
Слободан Стојићевић, Министарство унутрашњих послова – Управа за ванредне ситуације у Београду.
КООРДИНАТОРИ
Оперативних активности у случају пожара, рушевина и
експлозија:
Александар Павловић, командир Ватрогасно–спасилачке јединице Барајево,
Оперативних активности у случају клизишта:
Предраг Дончић, Одељење за инспекцијске послове и
извршења,
Оперативних активности зимске службе,
Владан Нинковић, Одељење за планирање, инвестиције
и развој,
Оперативних активности у случају поплава, несрећа на
води и под водом.
Златомир Николић, Одељење за планирање, инвестиције и развој,
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1) Др. мед Светлана Милановић
2) Дипл. прав. Ивица
Јанковић
3) Проф. цив. одб. Миломир Јовановић
4) Дарко Радивојевић
5) Јовица Милосављевић

Дом здравља Барајево,
Одељење за инспекцијске
послове и извршења,
комунални инспектор,

ЈКП „10. октобар”, Барајево,
ЈКП „Београдски водовод и
канализација”,
6) Влада Илић
СП „Ласта” – РЈ Барајево,
7) Слободан Николић
ЕДБ Београд – ПЈ Барајево,
8) Славољуб Милетић
МУП РС, Полицијска станица
Барајево, главни полицијски
инспектор
9) Дипл. инж. маш.Никола Црвени крст Барајево,
Минић
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10) Педаг. Зорица Вујовић Градски Центар за социјални
рад – одељење Барајево,
11) Мр сц.Снежана Јовић– Ветеринарска установа „ВеДамњановић
терина Београд – Амбуланта
Барајево” доктор ветеринарске медицине
12) Дипл. инж.Томша
санитарни инспектор
Стијовић
13) Дипл. инж. арх. Нада Одељење за планирање, инОбрадовић,
вестиције и развој.
14) Дипл. инж. Душан
Представник ШУ „Липовица”
Исајев
15) Дипл. прав.Мијушко
Одељ. за имовинско-правне,
Тешовић
стамбене и послове пољопривреде
16) Горан Поповић
члан Већа задужен за комуналне делатности
17) Капетан Драгољуб
ВП Јаково – Команда за развој
Анђелић
београдске бригаде
За стручне и административне послове:
Петровић Милош, самостални саветник,
За информисање,
Предраг Иванишевић, Служба за информисање,
За возача:
Илија Лазић, возач – дежурно возило инспекције
општине Барајево,
III. Командант општинског штаба за ванредне ситуације
Градске општине Барајево је члан проширеног састава Градског штаба Београд.
IV. Општински штаб, по потреби, образује помоћне
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите
и спасавања посебним актом.
V. Општински штаб обавља следеће послове:
– предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне
ситуације;
– руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
– руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
– разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
– прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
– наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
– стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
– разматра организацију, опремање и обучавање јединица
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;
– сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе,
– извештава градски и републички Штаб за ванредне
ситуације и надлежну службу о стању, спрвођењу мера и
извршавању задатака заштите и спасавања;
– процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– именује повереника заштите и заменикe повереника у
месним заједницама;
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији
заштите и спасавања на територији градске општине Барајево;
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– ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за потребе општине;
– обавља и друге послове у складу са законом.
VI. Послови из става IV овог решења финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
VII. Стручне и организационе послове за општински
штаб обављаће одељење за имовинско-правне, стамбене и
послове пољопривреде.
VIII. Доношењем овог решења престаје да важи решење о
образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Барајево 06-19/2016-38 од 15. јула
2016. године.(„Службени лист Града Београда”, број 79/16)
IX. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-85, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

На основу члана 19. тачка 10. Статута Градске општине
Барајево – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15), Скупштина Градске општине
Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Статут Центра за културу Барајево, који је донет на седници Управног одбора Центра за
културу Барајево, одлука број 977/2016 од 21. децембра 2016.
године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-79, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 19. тачка 32.
Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15),
Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2017. годину, усвојен одлуком Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево број 3205 од 23. децембра 2016. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-75, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 19. тачка 32.
Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15),
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној
30. децембра 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Програм коришћења буџетске
помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за изношење смећа за 2017. годину, усвојен одлуком Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево број 3206 од 23. децембра
2016. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-76, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 19. тачка 32.
Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13 и 88/15),
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној
30. децембра 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Програм коришћења буџетске
помоћи – субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево за одржавање гробаља за 2017. годину, усвојен одлуком Надзорног
одбора ЈКП „10. октобар” Барајево број 3207 од 23. децембра 2016. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-77, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.

На основу члана 19. тачка 10. Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”,
бр. 30/10, 40/13 и 88/15), Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама комуналних
услуга са седнице Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево број 3140 од 14. децембра 2016. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-55/2016-87, 30. децембра 2016. године
Заменик председника
Милорад Стевановић, ср.
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СУРЧИН
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС'', бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/13,
142/14 и 68/15 – др. закон. и 103/15, 99/16), сходно одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда'', бр.
44/08, 12/10, 39/13 и 47/15 ), доноси

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи
и издаци Градске општине Сурчин за 2017. годину, њихово
извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских
средстава.
Члан 2.
Приходи буџета Градске општине Сурчин за 2017. годину регулисани су законским прописима и одлуком о обиму
средстава за вршење послова Града и градских општина и
утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години.
Члан 3.
Текућа примања буџета у 2017. години утврђују се у износу од 457.408.125,00 динара и представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.
Члан 4.
Оквир за потрошњу у 2017. години се увећава за:
– износ процењених прихода који ће се остварити по основу наменских трансфера од града на име рада матичара
на терену у износу од 100.000,00 динара;
– добровољних капиталних трансфера од физичких и
правних лица за изградњу гасификационе и канализационе
мреже у износу од 9.539.000,00;
– износ процењених прихода на име уређења атарских
путева у износу од 3.000.000,00;
– планираних меморандумских ставки за рефундацију
боловања у износу од 500.000,00;
– сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 942.000,00;
– износ процењених прихода од комесаријата за избегла
и расељена лица у износу од 20.000.000,00;
– износ процењених пренетих средстава из 2016. године
у износу 153.953.707,43 динара, тако да се укупан оквир за
потрошњу повећава на 645.442.832,43 динара.
Члан 5.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 1.000.000,00 динара и употреба ових средстава одређена
је чланом 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби ових средстава доноси председник
општине.
Члан 6.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу
од 10.073.371,00 динара. Ова средства се користе на основу
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решења председника општине за непланиране апропријације или за апропријације за које се у току године покаже да
нису планирана довољна средства, a употреба ових средстава дефинисана је чланом 69. Закона о буџетском систему.

30. децембар 2016.
Износ
у динарима

Опис
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5)

-140.089.957,43

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)

Члан 7.
Примања и приходи, расходи и издаци буџета Градске
општине Сурчин за 2017. годину(у даљем тексту буџет)
састоје се од:

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 – категорија 62)

-140.089.957,43

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
I Примања од продаје финансијске имовине(категорија 92)

Износ
у динарима

Опис

0,00

II Примања од задуживања(категорија 91)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА

0,00

III Неутрошена средства из претходних година

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 и класа 8)

491.489.125,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
- донације(трансфери)
- сопствени приходи буџетског корисника

457.408.125,00
33.139.000,00
942.000,00

153.953.707,43

IV Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)

13.863.750,00

V Издаци за набавку финансијске имовине

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 8)

0,00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
(класа 4 и класа 5)

631.579.082,43

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи од донације(трансфера)
- расходи из сопствених прихода буџетског корисника

525.157.688,39
500.076.688,39
24.139.000,00
942.000,00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из донација(трансфера)
- издаци из сопствених прихода

106.421.394,04
97.421.394,04
9.000.000,00
0,00

0,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I + II + III) – (IV + V)

140.089.957,43

Члан 8.
Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита у износу 140.089.957,43 динара и отплату
главнице по основу дуга домаћим кредиторима у износу
13.863.750,00 динара из члана 7. ове одлуке, планирано је да
се обезбеде из неутрошених средстава из ранијих година у
износу од 153.953.707,43 динара .
У 2017. години Градска општина Сурчин не планира
нова задуживања, а отплата раније узетог кредита се завршава у шестом месецу 2017. године.

Члан 9.
Планирани капитални издаци за 2017, 2018. и 2019. годину, приказани су у следећој табели:
Назив
капиталног
пројекта

Р.
бр.

Реализовано закључно са
31.12.2015.
године

2016- план

6

7

8

8

549.994.538

Шифра
програма

Шифра
програмске
активности/
Пројекта

Конто
4.
ниво

Извор

3

4

5

1102

1102-1003

5112

2016 процена
реализације

2017

2018

1

2

1

Изградња гасификационе мреже на територији
ГО Сурчин

2

Изградња канализационе мреже на територији
ГО Сурчин

0401

0401-1008

5112

8

85.535.838

3.000.000

2.000.000

3

Набавка земљишта

0602

0602-0001

5411

13

494.119

7.500.000

7.500.000

4

Набавка опреме

0602

0602-0001

5121

13

7.950.000

5

Набавка опреме

0602

0602-0001

5121

1

4.591.000

6

Набавка опреме

0602

0602-0001

5122

1

7

Набавка опреме

1201

1201-0001

5122

1

8

Капитално улагање у ДК Добановци

0602

0602-0001

5113

13

12.314.017

2.423.331

40.000.000

16.100.000 10.419.154

37.000.000

2019

9

10

11

12

21.140.000 10.479.259

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

2.292.973

3.400.000
2.000.000
3.000.000
250.000

9

Капитално улагање у ДК Бољевци

0602

0602-0001

5113

13

10

Израда урбанистичких планова

1101

1101-0001

5114

1

11

Израда урбанистичких планова

1101

1101-0001

5114

13

12

Набавка опреме

0602

0602-0002

5122

1

100.000

13

Набавка опреме

0602

0602-0014

5122

1

275.000

14

Израда Процене угрожености и Плана одбране од
ванредних ситуација

0602

0602-0014

5114

1

800.000

300.000
7.070.400

2.136.000

УКУПНО:

2.088.000

105.713.000

Члан 10.
Укупни приходи и примања буџета општине по врстама, односно економским класификацијама, утврђују се у следећим
износима:

Конто
3

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Извор 01

Извор 07 и 08

Пренета средства из претходне године

Извор 13
153,953,707.43

33,139,000.00

Укупно

Структура
у%

153,953,707.43

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

457,408,125.00

710000

ПОРЕЗИ

449,778,125.00

490,547,125.00
449,778,125.00

98.33%

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

229,443,709.00

229,443,709.00

50.16%

30. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

711111

Порез на зараде

711121

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

711122

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

711123

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

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713121

Број 138 – 41

201,155,029.00

201,155,029.00

43.98%

500,000.00

500,000.00

0.11%

12,000,000.00

12,000,000.00

2.62%

15,788,680.00

15,788,680.00

3.45%

0.00

0.00

0.00

0.00

181,859,346.00

181,859,346.00

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

50,000,000.00

50,000,000.00

10.93%

713122

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

97,309,911.00

97,309,911.00

21.27%

713125

Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који не воде
пословне књиге

0.00

0.00

713126

Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне
књиге

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

713421

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

713422

Порез на пренос апсолутних права на на акцијама и другим хартијама од вредности

713423

39.76%

0.00

0.00

5,425,870.00

5,425,870.00

17,000,000.00

17,000,000.00

3.72%

50,000.00

50,000.00

0.01%

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

12,073,565.00

12,073,565.00

2.64%

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

23,975,070.00

23,975,070.00

5.24%

714431

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

300,000.00

300,000.00

0.07%

714513

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

23,555,070.00

23,555,070.00

5.15%

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

0.00

0.00

714571

Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња

100,000.00

100,000.00

0.02%

714574

Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења,пловних направа
и других објеката на води,осим пристана који се користе у пограничном речном
саобраћају

10,000.00

10,000.00

0.00%

714575

Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води ,осим чамаца
које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве

10,000.00

10,000.00

0.00%

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

14,500,000.00

14,500,000.00

3.17%

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

14,500,000.00

14,500,000.00

3.17%

73000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

0.00

23,100,000.00

0.00

1.19%

23,100,000.00

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733151

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина

0.00

0.00

733152

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина

0.00

733154

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

0.00

733157

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

733253

Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина

0.00

0.00

74000

ДРУГИ ПРИХОДИ

7,630,000.00

7,630,000.00

1.67%

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

1,900,000.00

1,900,000.00

0.42%

741151

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака

0.00

0.00

741511

Накнада за коришћење минералних сировина

741531

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

1,000,000.00

1,000,000.00

741532

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

250,000.00

250,000.00

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

100,000.00

100,000.00

0.02%

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

100,000.00

100,000.00

0.02%

741541

Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

5,400,000.00

5,400,000.00

1.18%

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета

3,200,000.00

3,200,000.00

0.70%

742251

Општинске административне таксе

2,200,000.00

2,200,000.00

0.48%

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине

0.00

0.00

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

130,000.00

130,000.00

0.03%

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку

80,000.00

80,000.00

0.02%

743353

Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист
нивоа општина

50,000.00

50,000.00

0.01%

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

744151

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

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

200,000.00

200,000.00

0.04%

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

200,000.00

200,000.00

0.04%

0.00
20,000,000.00

20,000,000.00

3,100,000.00

3,100,000.00

0.00

450,000.00

0.05%

0.00

0.00

9,539,000.00
9,539,000.00

0.00

9,539,000.00
9,539,000.00

Број 138 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

772114

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне
године

7+8

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ

0.00

500,000.00

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА,СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

0.00

500,000.00
457,408,125.00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
3+7+8

30. децембар 2016.
500,000.00

0.00%

500,000.00

0.00%

0.00

457,408,125.00

153,953,707.43

645,442,832.43

942,000.00
457,408,125.00

34,081,000.00

Члан 11.
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима:

Конто

Назив конта

1

2

Извор 01

Извор 04,
07,08

Извор 13

3

4

5

УКУПНО

СТРУКТУРА
%

6

7

4

Текући расходи

436,819,375.00

25,081,000.00

63,257,313.39

525,157,688.39

95.50%

41

Расходи за запослене

142,649,110.63

600,000.00

5,990,000.00

149,239,110.63

31.19%

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

113,191,863.00

0.00

4,810,000.00

118,001,863.00

24.75%

412

Социјални доприноси на терет послодавца

20,175,247.63

0.00

880,000.00

21,055,247.63

4.41%

413

Накнаде у натури

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

0.16%

600,000.00

300,000.00

4,340,000.00

0.75%

0.00

4,292,000.00

0.94%

414

Социјална давања запосленима

3,440,000.00

415

Накнаде трошкова за запослене

4,292,000.00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

417

Посланички додатак

800,000.00

0.00

0.00

800,000.00

0.17%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

202,287,630.37

3,856,000.00

31,669,576.63

237,813,207.00

44.22%

55,515,000.00

34,000.00

1,367.23

55,550,367.23

12.14%

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

64,292,200.00

257,000.00

424

Специјализоване услуге

67,372,430.37

3,035,000.00

425

Текуће поправке и одржавање

6,250,000.00

426

Материјал

7,883,000.00

530,000.00

1,460,000.00
400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

1,060,000.00

5,000.00

2,585,598.56

3,650,598.56

0.57%

0.00

0.00

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

442

Отплата страних камата

444

Пратећи трошкови задуживања

975,000.00

45

Субвенције

15,018,996.00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

15,018,996.00

454

Субвенције приватним предузећима

46

Донације, дотације и трансфери

463

Трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

465

Остале дотације и трансфери

1,183,735.90

975,000.00

0.21%

64,549,200.00

14.06%

71,591,166.27

14.73%

6,250,000.00

1.37%

30,484,473.50

38,897,473.50

1.72%

5,000.00

2,585,598.56

4,050,598.56

0.32%

0.00

0.00

400,000.00

0.09%

15,018,996.00

3.28%

15,018,996.00

3.28%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

16,818,000.00

0.00

9,300,000.00

26,118,000.00

3.68%

9,300,000.00

11,700,000.00

0.52%

0.00

0.00

0.00%

14,418,000.00

3.15%
1.57%

2,400,000.00
0.00

0.00

14,418,000.00

0.00

47

Социјално осигурање и социјална заштита

7,200,000.00

20,000,000.00

12,558,858.00

39,758,858.00

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

7,200,000.00

20,000,000.00

12,558,858.00

39,758,858.00

1.57%

48

Остали расходи

40,312,267.00

620,000.00

1,153,280.20

42,085,547.20

8.81%

481

Дотације невладиним организацијама

26,972,267.00

1,084,280.20

28,056,547.20

5.90%

482

Порези, обавезне таксе и казне

3,340,000.00

620,000.00

69,000.00

4,029,000.00

0.73%

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

1.75%

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

49
499

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

Средства резерве

11,073,371.00

0.00

Средства резерве

11,073,371.00

0.00

6,725,000.00

9,000,000.00

5

Издаци за нефинансијску имовину

0.00

0.00

0.00%

2,000,000.00

0.44%

0.00

11,073,371.00

2.42%

0.00

11,073,371.00

2.42%

90,696,394.04

106,421,394.04

1.47%

51

Основна средства

6,725,000.00

9,000,000.00

83,196,394.04

98,921,394.04

1.47%

511

Зграде и грађевински објекти

1,100,000.00

9,000,000.00

79,796,394.04

89,896,394.04

0.24%

512

Машине и опрема

5,625,000.00

0.00

3,400,000.00

9,025,000.00

1.23%

513

Остале некретнине и опрема

0.00

0.00

0.00

0.00%

515

Нематеријална имовина

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

52

Залихе

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

521

Робне резерве

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

523

Залихе робе за даљу продају

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

54

Природна имовина

0.00

0.00

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00%

541

Земљиште

0.00

7,500,000.00

7,500,000.00

0.00%

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

13,863,750.00

0.00

0.00

13,863,750.00

3.03%

61

Отплата главнице

13,863,750.00

0.00

0.00

13,863,750.00

3.03%

30. децембар 2016.
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4

5

6

7

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

13,863,750.00

0.00

0.00

13,863,750.00

3.03%

612

Отплата главнице страним кредиторима

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

62

Набавка финансијске имовине

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

621

Набавка домаће финансијске имовине

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

457,408,125.00

34,081,000.00

153,953,707.43

645,442,832.43

Укупно :

Члан 12.
Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
ОПИС
0

Средства
из извора
04,07,08

Средства из
извора 01

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Средства из извора
13

5.550.000,00 20.000.000,00

010

Болест и инвалидност

070

Социјалне помоћи угроженом становништву некласифоковане на другом
месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

УКУПНО

12.560.090,76

400.000,00
5.150.000,00 20.000.000,00
295.842.458,00

111

Извршни и законодавни органи

51.996.599,00

112

Финансијски и фискални послови

11.073.371,00

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

170

Трансакције јавног дуга

200

ОДБРАНА

220

Цивилна одбрана

1.275.000,00

300

ЈАВНИ РЕД

4.150.667,00

330

Судови

4.150.667,00

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

5.500.000,00

421

Пољопривреда

451

Друмски саобраћај

453

Железнички саобраћај

600.000,00

211.481.538,00

600.000,00

38.110.090,76

5,90%

400.000,00

0,06%

12.560.090,76

37.710.090,76

5,84%

128.821.880,77

425.264.338,77

65,89%

84.280,20

52.080.879,20

8,07%

128.029.072,06

7.017.200,00

708.528,51

14.273.750,00
1.275.000,00

Учешће
у%

11.073.371,00

1,72%

340.110.610,06

52,69%

7.725.728,51

1,20%

14.273.750,00

2,21%
0,20%

0,00

0,00

1.275.000,00
1.275.000,00

0,20%

0,00

0,00

4.150.667,00

0,64%

4.150.667,00

0,64%

0,00

3.000.000,00

300.000,00
4.500.000,00

3.000.000,00

700.000,00
0,00

0,00

8.500.000,00

1,32%

300.000,00

0,05%

7.500.000,00

1,16%

700.000,00

0,11%

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

78.290.000,00

78.290.000,00

12,13%

510

Управљање отпадом

39.000.000,00

39.000.000,00

6,04%

520

Управљање отпадним водама

1.200.000,00

1.200.000,00

0,19%

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

38.090.000,00

38.090.000,00

5,90%

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

8.100.000,00 12.539.000,00

2.271.735,90

22.910.735,90

3,55%

620

Развој заједнице

2.300.000,00 12.539.000,00

2.271.735,90

17.110.735,90

2,65%

640

Улична расвета

5.800.000,00

5.800.000,00

0,90%

700

ЗДРАВСТВО

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,15%

740

Услуге јавног здравства

1.000.000,00

0,15%

800

РЕКРЕАЦИЈА,СПОРТ,КУЛТУРА И ВЕРА

51.600.000,00

942.000,00

0,00

52.542.000,00

8,14%

810

Услуге рекреације и спорта

19.600.000,00

19.600.000,00

3,04%

820

Услуге културе

30.000.000,00

840

Верске и остале услуге заједнице

900

ОБРАЗОВАЊЕ

6.100.000,00

912

Основно образовање

6.100.000,00

1.000.000,00

942.000,00

2.000.000,00

УКУПНО:

0,00

457.408.125,00 34.081.000,00

30.942.000,00

4,79%

2.000.000,00

0,31%

7.300.000,00

13.400.000,00

2,08%

7.300.000,00

13.400.000,00

2,08%

153.953.707,43

645.442.832,43

100%

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 13.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програмска
активност/
Програм
Пројекат
1

Назив

2

1101

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко планирање

1101-1002

ПРОЈЕКАТ : Уклањање објеката по решењима грађевинске инспекције

1102

Програм 2. Комунална делатност

Средства из
буџета

Извори 04,07
и 08

4

5

2.300.000,00

6
0,00

300.000,00
2.000.000,00
81.800.000,00

Извор 13

7.530.000,00

Укупна средства
7

Учешће
у%
8

2.271.735,90

4.571.735,90

0,71%

2.088.000,00

2.388.000,00

0,37%

183.735,90

2.183.735,90

0,34%

0,00

89.330.000,00

13,84%

1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање јавног осветљења

5.800.000,00

5.800.000,00

0,90%

1102-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање јавних зелених површина

36.500.000,00

36.500.000,00

5,66%

1102-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

34.000.000,00

34.000.000,00

5,27%

1102-1003

ПРОЈЕКАТ :Гасификација на територији ГО Сурчин

7.530.000,00

1,17%

0,00

7.530.000,00
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3

4

1102-1004

ПРОЈЕКАТ: Зимско одржавање путева

4.500.000,00

1102-1005

ПРОЈЕКАТ : Извршавање решења комуналне испекције

1.000.000,00

0101

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

300.000,00

0101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

300.000,00

0101-1006

ПРОЈЕКАТ: Уређење атарских путева

0401

30. децембар 2016.
5

6

3.000.000,00

7

0,00

3.000.000,00

1.000.000,00

0,15%

3.300.000,00

0,51%

300.000,00

0,05%

3.000.000,00

0,46%

8.799.000,00

1,36%

6.790.000,00

0401-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање комуналним отпадом

5.000.000,00

5.000.000,00

0,77%

0401-1007

ПРОЈЕКАТ: Противградна одбрана
ПРОЈЕКАТ : Изградња канализационе мреже на територији ГО
Сурчин
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање саобраћајне инфраструктуре
ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја
Програм 9. Основно образовање
ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама
ПРОЈЕКАТ :Текуће одржавање школа
ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика основних школа
ПРОЈЕКАТ : Награде успешним ученицима
ПРОЈЕКАТ : Превоз ученика на републичка и међународна такмичења
ПРОЈЕКАТ : Превоз ученика са посебним потребама
ПРОЈЕКАТ : Ђаци прваци
ПРОЈЕКАТ : Остали програми
Програм 11. Социјална и дечија заштита

590.000,00

590.000,00

0,09%

3.209.000,00
3.700.000,00

0,50%
0,57%

700.000,00
3.000.000,00
13.400.000,00
1.500.000,00
8.800.000,00
300.000,00
300.000,00

0,11%
0,46%
2,08%
0,23%
1,36%
0,05%
0,05%

100.000,00
1.500.000,00
400.000,00
500.000,00
38.110.090,76

0,02%
0,23%
16,75%
0,08%
5,90%

0401-1008

0701-0002
0701-1009
2002
2002-1010
2002-1011
2002-1012
2002-1013
2002-1014
2002-1015
2002-1016
2002-1017
0901

1.200.000,00
700.000,00

0,00

0,70%

Програм 6. Заштита животне средине

0701

2.009.000,00

8

4.500.000,00

2.009.000,00
0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00
7.300.000,00

700.000,00
6.100.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
1.500.000,00
400.000,00
500.000,00
5.550.000,00

7.300.000,00

20.000.000,00

12.560.090,76

0901-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Социјалне помоћи

1.000.000,00

1.000.000,00

0,15%

0901-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка социо-хуманитарним
организацијама

2.000.000,00

2.000.000,00

0,31%

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка реализацији програма
Црвеног крста

400.000,00

0,06%

0901-1018

ПРОЈЕКАТ: Подршка избеглим и расељеним лицима

2.150.000,00

20.000.000,00

12.560.090,76

34.710.090,76

5,38%

Програм 12. Здравствена заштита

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,15%

1801-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље

1.000.000,00

0,15%

32.000.000,00

942.000,00

0,00

32.942.000,00

5,10%

17.110.000,00

807.000,00

17.917.000,00

2,78%

1.000.000,00

0,15%

3.000.000,00
11.025.000,00
19.600.000,00

0,46%
1,71%
3,04%

2.000.000,00

2.000.000,00

0,31%

1.100.000,00

1.100.000,00

0,17%

16.000.000,00

16.000.000,00

2,48%

500.000,00

500.000,00

0,08%

1801

1201

Програм 13. Развој културе
1201-0001

1201-0002
1201-0003
1201-1023
1301
1301-0001
1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа
културе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и
представљања културно-иторијског наслеђа
ПРОЈЕКАТ: Културне манифестације
Програм 14. Развој спорта и омладине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка локалним спортским
организаацијама, удружењима и савезима
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском
спорту

1301-1019

ПРОЈЕКАТ: Подршка спортским клубовима кроз доделу бесплатних
термина у спортским објектима

1301-1020

ПРОЈЕКАТ: Награде успешним спортистима

0602

400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
3.000.000,00
10.890.000,00
19.600.000,00

135.000,00
0,00

0,00

Програм 15. Локална самоуправа

249.271.526,00

600.000,00 128.737.600,57

378.609.126,57

58,66%

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

210.731.538,00

600.000,00 128.029.072,06

339.360.610,06

52,58%

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Месне заједнице

5.317.200,00

708.528,51

6.025.728,51

0,93%

0602-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Сервисирање јавног дуга

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско правобранилаштво

0602-0007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Функционисање националних
савета националних мањина

1.200.000,00

1.200.000,00

0,19%

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Текућа резерва

10.073.371,00

10.073.371,00

1,56%

0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Стална резерва

1.000.000,00

1.000.000,00

0,15%

0602-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Управљање у ванредним ситуацијама

1.275.000,00

1.275.000,00

0,20%

0602-1021

ПРОЈЕКАТ: Награде заслужним грађанима

750.000,00

750.000,00

0,12%

0602-1022

ПРОЈЕКАТ : Прославе слава Месних заједница

500.000,00

0,08%

2101

14.273.750,00

14.273.750,00

2,21%

4.150.667,00

4.150.667,00

0,64%

500.000,00

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

51.996.599,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање скупштине

11.477.267,00

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање извршних органа

40.019.332,00

40.019.332,00

6,20%

2101-1001

ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св.Стефан Дечански

500.000,00

500.000,00

0,08%

645.442.832,43

100%

2101-0001

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ :

457.408.125,00

0,00

84.280,20

52.080.879,20

8,07%

84.280,20

11.561.547,20

1,79%

34.081.000,00 153.953.707,43
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Члан 14.
Укупни расходи и издаци распоређују се по корисницима:
Раздео
/ Глава

Програм

Програмска
активност /
пројекат

Функција

Позиција

Економска
класификација

1

2

3

4

5

6

01

ОПИС

Извор 01

Извор 04,07,08

Извор 13

УКУПНО

7

8

9

10

11

СКУПШТИНА ГО СУРЧИН
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне
самоуправе

2101
2101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001: Функционисање скупштине

0001
111

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.560.000,00

0,00

0,00

1.560.000,00

300.000,00

0,00

0,00

3

413

300.000,00

Накнаде у натури

15.000,00

0,00

0,00

4

15.000,00

414

Социјална давања запосленима

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

5

415

Накнаде трошкова за запослене

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

6

422

Трошкови путовања

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

7

423

Услуге по уговору- одборнички додатак

7.020.000,00

0,00

0,00

7.020.000,00

8

423

Услуге по уговору

1.700.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

9

426

Материјал

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

10

465

Остале дотације и трансфери

198.000,00

0,00

0,00

198.000,00

11

481

Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких субјеката

472.267,00

0,00

84.280,20

556.547,20

Извор финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

11.477.267,00

11.477.267,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 111:

11.477.267,00

0,00

84.280,20

0,00

84.280,20

11.561.547,20

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

11.477.267,00

11.477.267,00

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 2101-0001:

11.477.267,00

0,00

11.477.267,00

0,00

84.280,20

84.280,20

84.280,20

11.561.547,20

0,00

11.477.267,00

Извори финансирања за програм 16:
01 Приходи из буџета
13 Пренета средства
Свега за програм 16:

11.477.267,00

0,00

84.280,20

84.280,20

84.280,20

11.561.547,20

Извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета

11.477.267,00

11.477.267,00

13 Пренета средства
Свега за раздео 1:
02

84.280,20

84.280,20

11.477.267,00

0,00

84.280,20

11.561.547,20

27.463.955,00

0,00

0,00

27.463.955,00

4.675.377,00

0,00

0,00

4.675.377,00

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО СУРЧИН
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне
самоуправе

2101
2101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002: Функционисање извршних органа

0002
111

Извршни и законодавни органи
12

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

13

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14

413

Накнаде у натури

110.000,00

0,00

0,00

110.000,00

15

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

16

415

Накнаде трошкова за запослене

570.000,00

0,00

0,00

570.000,00

17

422

Трошкови путовања

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

3.050.000,00

0,00

0,00

3.050.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

18

423

Услуге по уговору

19

426

Материјал

20

465

Остале дотације и трансфери
Извор финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

40.019.332,00

40.019.332,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 111:

40.019.332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.019.332,00

Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
01 Приходи из буџета

40.019.332,00

40.019.332,00

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 2101-0002:
2101

1001

Пројекат 2101-1001: Прослава општинске славе
Св. Стефан Дечански

40.019.332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.019.332,00
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7

8
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9

10

11

Извршни и законодавни органи
21

423

Услуге по уговорима

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

01 Приходи из буџета

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Свега за функцију 111:

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

01 Приходи из буџета

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Свега за пројекат 2101-1001:

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Извор финансирања за функцију 111:

Извори финансирања за пројекат 2101-1001:

Извори финансирања за програм 16:
01 Приходи из буџета

40.519.332,00

40.519.332,00

13 Пренета средства
Свега за програм 16:

40.519.332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.519.332,00

Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета

40.519.332,00

40.519.332,00

13 Пренета средства
Свега за раздео 2:
03

0,00

0,00

40.519.332,00

0,00

0,00

40.519.332,00

300.000,00

0,00

2.088.000,00

2.388.000,00

0,00

2.088.000,00

2.088.000,00

0,00

2.088.000,00

2.388.000,00

0,00

2.088.000,00

2.088.000,00

300.000,00

0,00

2.088.000,00

2.388.000,00

2.000.000,00

0,00

183.735,90

2.183.735,90

ОПШТИНСКА УПРАВА

03.0

ОПШТИНСКА УПРАВА
1101
1101

ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001 :Просторно и урбанистичко планирање

0001
620

Развој заједнице
22

511

Зграде и грађевински објекти (планови)
Извор финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

300.000,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 620:

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
01 Приходи из буџета

300.000,00

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 1101-0001:
0601

300.000,00

Пројекат: Уклањање објеката по решењима грађевинске инспекције

1002
620

Развој заједнице
23

424

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 620:

2.000.000,00

0,00

183.735,90

183.735,90

183.735,90

2.183.735,90

Извори финансирања за пројекат 0601-1002:
01 Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0601-1002:

2.000.000,00

0,00

183.735,90

183.735,90

183.735,90

2.183.735,90

2.271.735,90

2.271.735,90

2.271.735,90

4.571.735,90

Извори финансирања за програм 1:
01 Приходи из буџета

2.300.000,00

2.300.000,00

13 Пренета средства
Свега за програм 1:
1102
1102

2.300.000,00

0,00

5.800.000,00

0,00

01 Приходи из буџета

5.800.000,00

0,00

0,00

5.800.000,00

Свега за функцију 640:

5.800.000,00

0,00

0,00

5.800.000,00

01 Приходи из буџета

5.800.000,00

0,00

0,00

5.800.000,00

Свега за програмску активност 1102-0001:

5.800.000,00

0,00

0,00

5.800.000,00

36.500.000,00

0,00

36.500.000,00

0,00

ПРОГРАМ 2: Комунална делатност
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001: Одржавање јавног осветљења

0001
640

Улична расвета
24

424

Специјализоване услуге

5.800.000,00

Извор финансирања за функцију 640:

Извори финансирања за програмску активност
1102-0001:

1102

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002 : Одржавање јавних зелених површина

0002

Заштита биљног и животињског света и крајолика

540
25

424

Специјализоване услуге

36.500.000,00

Извор финансирања за функцију 540:
01 Приходи из буџета

0,00

36.500.000,00

30. децембар 2016.
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7
Свега за функцију 540:
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8

9

10

11

36.500.000,00

0,00

0,00

36.500.000,00

01 Приходи из буџета

36.500.000,00

0,00

0,00

36.500.000,00

Свега за програмску активност 1102-0002:

36.500.000,00

0,00

0,00

36.500.000,00

34.000.000,00

0,00

0,00

34.000.000,00

01 Приходи из буџета

34.000.000,00

0,00

0,00

34.000.000,00

Свега за функцију 510:

34.000.000,00

0,00

0,00

34.000.000,00

01 Приходи из буџета

34.000.000,00

0,00

0,00

34.000.000,00

Свега за програмску активност 1102-0003:

34.000.000,00

0,00

0,00

34.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1102-0002:

1102

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0003 : Одржавање чистоће на површинама јавне намене

0003
510

Управљање отпадом
26

421

Стални трошкови
Извор финансирања за функцију 510:

Извори финансирања за програмску активност
1102-0003:

1102

Пројекат 1102-1003 : Гасификација на територији
ГО Сурчин

1003
620

Развој заједнице
27

421

Стални трошкови

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

28

482

Порези, обавезне таксе и казне

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

29

451

Субвенције јавним нефинансијским институцијама

0,00

0,00

0,00

0,00

30

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Извор финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

0,00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00
7.530.000,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 620:

0,00

7.530.000,00

7.530.000,00
0,00

0,00

0,00

7.530.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1003:
01 Приходи из буџета

0,00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00
7.530.000,00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 1102-1003:
1102

1004

7.530.000,00
0,00

0,00

0,00

7.530.000,00

0,00

7.530.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

01 Приходи из буџета

4.500.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

Свега за функцију 451:

4.500.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

Пројекат 1102-1004 : Зимско одржавање путева
451

Друмски саобраћај
31

424

Специјализовне услуге
Извор финансирања за функцију 451:

Извори финансирања за пројекат 1102-1004:

1102

01 Приходи из буџета

4.500.000,00

Свега за пројекат 1102-1004:

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.000.000,00

0,00

4.500.000,00

Пројекат 1102-1005: Извршавање решења комуналне инспекције

1005

Заштита биљног и животињског света и крајолика

540
32

424

Специјализоване услуге

1.000.000,00

Извор финансирања за функцију 540:
01 Приходи из буџета

1.000.000,00

Свега за функцију 540:

1.000.000,00

1.000.000,00
0,00

0,00

1.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 1102-1005:
01 Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Свега за пројекат 1102-1005:

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за програм 2:
01 Приходи из буџета

81.800.000,00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0,00

0,00

7.530.000,00

7.530.000,00

13 Пренета средства
Свега за програм 2:
0101

ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој

0101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници

0001
421

81.800.000,00

0,00
81.800.000,00

7.530.000,00

0,00

89.330.000,00

Пољопривреда
33

422

Трошкови превоза

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

34

423

Услуге по уговору

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00
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8

9

10

11

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

01 Приходи из буџета

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Свега за функцију 421:

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

01 Приходи из буџета

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Свега за програмску активност 0101-0001:

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Извор финансирања за функцију 421:

Извори финансирања за програмску активност
0101-0001:

0101

1006

Пројекат 0101-1006: Уређење атарских путева
620

Развој заједнице
36

424

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 620:
07 Трансфери од осталих нивоа власти

3.000.000,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 620:

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 0101-1006:
07 Трансфери од осталих нивоа власти

3.000.000,00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0101-1006:

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00
0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

Извори финансирања за програм 5:
01 Приходи из буџета

300.000,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

300.000,00
3.000.000,00

13 Пренета средства
Свега за програм 5:
0401
0401

3.000.000,00
0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

300.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

0,00

01 Приходи из буџета

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Свега за функцију 510:

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

01 Приходи из буџета

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Свега за програмску активност 0401-0005:

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005: Управљање комуналним отпадом

0005
510

Управљање отпадом
37

424

Специјализоване услуге

5.000.000,00

Извор финансирања за функцију 510:

Извори финансирања за програмску активност
0401-0005:

0401

1007

Пројекат 0401-1007: Противградна одбрана
Заштита биљног и животињског света и крајолика

540
38

424

Специјализоване услуге

390.000,00

0,00

0,00

390.000,00

39

426

Материјал

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

01 Приходи из буџета

590.000,00

0,00

0,00

590.000,00

Свега за функцију 540:

590.000,00

0,00

0,00

590.000,00

01 Приходи из буџета

590.000,00

0,00

0,00

590.000,00

Свега за пројекат 0401-1007:

590.000,00

0,00

0,00

590.000,00

0,00

4.000,00

Извор финансирања за функцију 540:

Извори финансирања за пројекат 0401-1007:

0401

Пројекат 0401-1008:Изградња канализационе
мреже на територији ГО Сурчин

1008
520

Управљање отпадним водама
40

421

Стални трошкови

0,00

4.000,00

41

444

Пратећи трошкови задуживања

0,00

5.000,00

5.000,00

42

482

Порези, обавезне таксе и казне

200.000,00

0,00

200.000,00

43

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од
државних органа

44

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.000.000,00
0,00

2.000.000,00

Извор финансирања за функцију 520:
01 Приходи из буџета

1.200.000,00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.200.000,00
2.009.000,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 520:

1.200.000,00

2.009.000,00

2.009.000,00
0,00

0,00

0,00

3.209.000,00

Извори финансирања за пројекат 0401-1008:
01 Приходи из буџета

1.200.000,00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.200.000,00
2.009.000,00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0401-1008:

1.200.000,00

2.009.000,00

2.009.000,00
0,00

0,00

0,00

3.209.000,00

30. децембар 2016.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

Број 138 – 49

8

9

10

11

Извори финансирања за програм 6:
01 Приходи из буџета

6.790.000,00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

6.790.000,00
2.009.000,00

13 Пренета средства

0,00

0,00

6.790.000,00

2.009.000,00

0,00

8.799.000,00

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

01 Приходи из буџета

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

Свега за функцију 453:

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

01 Приходи из буџета

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

Свега за програмску активност 0701-0002:

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

Свега за програм 6:
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701
0701

2.009.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002 : Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002
453

Железнички саобраћај
45

425

Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 453:

0,00

Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:

0701

Пројекат 0701-1009: Унапређење безбедности
саобраћаја

1009
451

Друмски саобраћај
46

463

Трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

47

481

Дотације невладиним организацијама

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

13 Пренета средства

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Свега за функцију 451:

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

13 Пренета средства

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Свега за пројекат 0701-1009:

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

700.000,00

0,00

Извор финансирања за функцију 451 :

Извори финансирања за пројекат 0701-1009:

Извори финансирања за програм 7:
01 Приходи из буџета
13 Пренета средства
Свега за програм 7:
2002
2002

0,00

700.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

700.000,00

0,00

3.000.000,00

3.700.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

Свега за функцију 912:

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

Свега за пројекат 2002-1010:

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

7.300.000,00

8.800.000,00

Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Пројекат 2002-1010: Исхрана и смештај ученика
са посебним потребама

1010
912

Основно образовање
48

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1010:

2002

1011

Пројекат 2002-1011: Текуће одржавање школа
912

Основно образовање
49

463

Трансфери осталим нивоима власти

1.500.000,00

Извор финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

1.500.000,00

0,00

7.300.000,00

8.800.000,00

1.500.000,00

0,00

7.300.000,00

8.800.000,00

1.500.000,00

0,00

7.300.000,00

8.800.000,00

1.500.000,00

0,00

7.300.000,00

8.800.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

01 Приходи из буџета

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Свега за функцију 912:

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

01 Приходи из буџета

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Свега за пројекат 2002-1012:

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-1011:
01 Приходи из буџета
13 Пренета средства
Свега за пројекат 2002-1011:
2002

Пројекат 2020-1012: Превоз ученика основних
школа

1012
912

Основно образовање
50

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1012:

2002

1013

Пројекат 2002-1013: Награде успешним ученицима

Број 138 – 50
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

912

7

8

30. децембар 2016.
9

10

11

Основно образовање
51

472

Награде успешним ученицима

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

01 Приходи из буџета

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Свега за функцију 912:

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

01 Приходи из буџета

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Свега за пројекат 2002-1013:

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

01 Приходи из буџета

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Свега за функцију 912:

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

01 Приходи из буџета

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Свега за пројекат 2002- 1014:

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

Свега за функцију 912:

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

01 Приходи из буџета

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

Свега за пројекат 2002- 1015:

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

01 Приходи из буџета

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Свега за функцију 912:

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

01 Приходи из буџета

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Свега за пројекат 2002- 1016:

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1013:

2002

Пројекат 2002-1014: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења

1014
912

Основно образовање
52

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1014:

2002

Пројекат 2002-1015: Превоз ученика са посебним
потребама

1015
912

Основно образовање
53

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1015:

2002

1016

Пројекат 2002-1016: Ђаци прваци
912

Основно образовање
54

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1016:

2002

1017

Пројекат 2002-1017: Остали програми
912

Основно образовање
55

463

Трансфери осталим нивоима власти

500.000,00

500.000,00

Извор финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

500.000,00

Свега за функцију 912:

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

7.300.000,00

13.400.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1017:
01 Приходи из буџета

500.000,00

Свега за пројекат 2002-1017:

500.000,00

0,00

Извори финансирања за програм 9:
01 Приходи из буџета

6.100.000,00

13 Пренета средства
Свега за програм 9:
0901
0901

6.100.000,00

0,00

7.300.000,00

13.400.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Свега за функцију 070:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Свега за програмску активност 0901-0001:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001: Социјалне помоћи

0001

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070
56

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 070:

Извори финансирања за програмску активност
0901-0001:

0901

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002: Подршка социо-хуманитарним организацијама

0002
070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

30. децембар 2016.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

57

481

7
Дотације невладиним организацијама

8

Број 138 – 51
9

10

11

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

01 Приходи из буџета

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

Свега за функцију 070:

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

01 Приходи из буџета

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

Свега за програмску активност 0901-0002:

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

01 Приходи из буџета

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Свега за функцију 010:

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

01 Приходи из буџета

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Свега за програмску активност 0901-0005:

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Извор финансирања за функцију 070:

Извори финансирања за програмску активност
0901-0002:

0901

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста

0005
010

Болест и инвалидност
58

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 010:

Извори финансирања за програмску активност
0901-0005:

0901

Пројекат 0901-1018: Подршка избеглим и расељеним лицима

1018

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070
59

421

Стални трошкови

50.000,00

0,00

1.232,76

51.232,76

60

423

Услуге по уговору

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

61

472

2.000.000,00

20.000.000,00

12.558.858,00

34.558.858,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета

2.150.000,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

2.150.000,00
20.000.000,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 070:

2.150.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00
12.560.090,76

12.560.090,76

12.560.090,76

34.710.090,76

Извори финансирања за пројекат 0901-1018:
01 Приходи из буџета

2.150.000,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

2.150.000,00
20.000.000,00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0901-1018:

2.150.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00
12.560.090,76

12.560.090,76

12.560.090,76

34.710.090,76

Извори финансирања за програм 11:
01 Приходи из буџета

5.550.000,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

5.550.000,00
20.000.000,00

13 Пренета средства
Свега за програм 11:
1801
1801

20.000.000,00
12.560.090,76

12.560.090,76

5.550.000,00

20.000.000,00

12.560.090,76

38.110.090,76

0,00

0,00

500.000,00

Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0003: Спровођење активности из области друштвене бриге
за јавно здравље

0003
740

Услуге јавног здравства
62

423

Услуге по уговору

500.000,00

63

424

Специјализоване услуге

500.000,00

500.000,00

Извор финансирања за функцију 740:
01 Приходи из буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Свега за функцију 740:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Свега за програмску активност 1801-0003:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Свега за програм 12:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Свега за функцију 820:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност
1801-0003:

Извори финансирања за програм 12:

1201
1201

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002 : Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва

0002
820

Услуге културе
64

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 820:

Извори финансирања за програмску активност
1201-0002:

Број 138 – 52
1

2

1201

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4

5

6

7

8

30. децембар 2016.
9

10

11

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Свега за програмску активност 1201-0002:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

01 Приходи из буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Свега за функцију 820:

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

01 Приходи из буџета

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

Свега за функцију 840:

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

01 Приходи из буџета

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

Свега за програмску активност 1201-0003:

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

01 Приходи из буџета

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

Свега за програм 13:

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

01 Приходи из буџета

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

Свега за функцију 810:

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

01 Приходи из буџета

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

Свега за програмску активност 1301-0001:

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

01 Приходи из буџета

1.100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

Свега за функцију 810:

1.100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

01 Приходи из буџета

1.100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

Свега за програмску активност 1301-0002:

1.100.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

01 Приходи из буџета

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

Свега за функцију 810:

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

01 Приходи из буџета

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

Свега за пројекат 1301-1019:

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

01 Приходи из буџета

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Свега за функцију 810:

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

01 Приходи из буџета

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

Свега за пројекат 1301-1020:

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003 :
Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа

0003
820

Услуге културе
65

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 820:

840

Верске и остале услуге заједнице
66

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 840:

Извори финансирања за програмску активност
1201-0003:

Извори финансирања за програм 13:

1301
1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001:
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима

0001
810

Услуге рекреације и спорта
67

481

Дотације невладиним организацијама

2.000.000,00

Извор финансирања за функцију 810:

Извори финансирања за програмску активност
1301-0001:

1301

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301- 0002:
Подршка предшколском и школском спорту

0002
810

Услуге рекреације и спорта
68

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 810:

Извори финансирања за програмску активност
1301-0002:

1301

ПРОЈЕКАТ 1301-1019: Подршка спортским
клубовима кроз доделу бесплатних термина у
спортским објектима

1019
810

Услуге рекреације и спорта
69

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 810:

Извори финансирања за пројекат 1301-1019:

1301

Пројекат 1301-1020 : Награде успешним спортистима

1020
810

Услуге рекреације и спорта
70

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 810:

Извори финансирања за пројекат 1301-1020:

Извори финансирања за програм 14:

30. децембар 2016.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

0602
0602

7

Број 138 – 53

8

9

10

11

01 Приходи из буџета

19.600.000,00

0,00

19.600.000,00

Свега за програм 14:

19.600.000,00

0,00

0,00

19.600.000,00

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0001
130

Општи послови
71

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

73.381.340,00

0,00

4.810.000,00

78.191.340,00

72

412

Социјални доприноси на терет послодавца

13.188.771,63

0,00

880.000,00

14.068.771,63

73

413

Накнаде у натури

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

74

414

Социјална давања запосленима

3.000.000,00

500.000,00

300.000,00

3.800.000,00

75

415

Накнаде трошкова за запослене

3.200.000,00

0,00

0,00

3.200.000,00

76

416

Награде запосленим и остали посебни расходи

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

77

421

Стални трошкови

17.000.000,00

0,00

0,00

17.000.000,00

380.000,00

0,00

0,00

380.000,00

38.000.000,00

0,00

0,00

38.000.000,00

78

422

Трошкови путовања

79

423

Услуге по уговору

80

424

Специјализоване услуге

6.812.430,37

0,00

1.000.000,00

7.812.430,37

81

425

Текуће поправке и одржавање

5.000.000,00

0,00

30.484.473,50

35.484.473,50

82

426

Материјал

6.000.000,00

100.000,00

0,00

6.100.000,00

83

444

Пратећи трошкови задуживања

1.000.000,00

0,00

2.585.598,56

3.585.598,56

451

Субвенције јавним нефинансијским институцијама

15.018.996,00

0,00

0,00

15.018.996,00
9.400.000,00

84
85

465

Остале дотације и трансфери

9.400.000,00

0,00

0,00

86

481

Дотације невладиним организацијама

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

87

482

Порези, обавезне таксе и казне

2.950.000,00

0,00

69.000,00

3.019.000,00

88

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

89

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од
државних органа

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

90

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

77.000.000,00

77.000.000,00

5.000.000,00

0,00

3.400.000,00

8.400.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

91

512

Машине и опрема

92

541

Земљиште
Извор финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

210.731.538,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

210.731.538,00
600.000,00

13 Пренета средства
Свега за функцију 130:

210.731.538,00

600.000,00
128.029.072,06

128.029.072,06

600.000,00 128.029.072,06

339.360.610,06

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

210.731.538,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

210.731.538,00
600.000,00

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 0602-0001:
0602

210.731.538,00

600.000,00
128.029.072,06

128.029.072,06

600.000,00 128.029.072,06

339.360.610,06

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0003: Сервисирање јавног дуга

0003
170

Трансакције јавног дуга
93

441

Отплате домаћих камата

94

444

Пратећи трошкови задуживања

400.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

95

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

400.000,00
10.000,00

13.863.750,00

0,00

0,00

13.863.750,00

01 Приходи из буџета

14.273.750,00

0,00

0,00

14.273.750,00

Свега за функцију 170:

14.273.750,00

0,00

0,00

14.273.750,00

01 Приходи из буџета

14.273.750,00

0,00

0,00

14.273.750,00

Свега за програмску активност 0602-0003:

14.273.750,00

0,00

0,00

14.273.750,00

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

01 Приходи из буџета

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

Свега за функцију 160:

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност
0602-0007:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0007:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602- 0009: Текућа
резерва

1.200.000,00
1.200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.200.000,00
1.200.000,00

Извор финансирања за функцију 170:

Извори финансирања за програмску активност
0602-0003:

0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0007: Функционисање националних савета националних
мањина

0007

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

160
96

423

Услуге по уговору
Извор финансирања за функцију 160:

0602

0009

Број 138 – 54
1

2

0602

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
3

4
112

5

6

97

499

0010
112
98

0602

499

0014
220
99
100
101
102

0602

424
426
511
512

1021
130
103

423

03.1
0602
0602

0002
160
104
105
106
107
108
109
110

421
423
425
426
444
511
512

7
Финансијски и фискални послови
Текућа резерва
Извор финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета
Свега за функцију 112:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602- 0010: Стална
резерва
Финансијски и фискални послови
Стална резерва
Извор финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета
Свега за функцију 112:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602- 0014: Управљање у ванредним ситуацијама
Цивилна одбрана
Специјализоване услуге
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 220:
01 Приходи из буџета
Свега за функцију 220:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0014:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0014:
Пројекат 0602-1021: Награде заслужним грађанима
Општи послови
Услуге по уговору
Извор финансирања за функцију 130 :
01 Приходи из буџета
Свега за функцију 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-1021:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-1021:
Извори финансирања за програм 15:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 Пренета средства
Свега за програм 15:
Извори финансирања за главу 03.0:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 Пренета средства
Свега за главу 03.0:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002: Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Стални трошкови
Услуге по уговорима
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Казне за кашњење
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

8

30. децембар 2016.
9

10

11

10.073.371,00

0,00

0,00

10.073.371,00

10.073.371,00
10.073.371,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.073.371,00
10.073.371,00

10.073.371,00
10.073.371,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.073.371,00
10.073.371,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

100.000,00
100.000,00
800.000,00
275.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
100.000,00
800.000,00
275.000,00

1.275.000,00
1.275.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.275.000,00
1.275.000,00

1.275.000,00
1.275.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.275.000,00
1.275.000,00

750.000,00

0,00

750.000,00

750.000,00
750.000,00

0,00
0,00

750.000,00
750.000,00

750.000,00
750.000,00

0,00
0,00

750.000,00
750.000,00

239.303.659,00

239.303.659,00
600.000,00

600.000,00

0,00

239.303.659,00

128.029.072,06
600.000,00 128.029.072,06

367.443.659,00

367.443.659,00

3.000.000,00
1.767.200,00
250.000,00
150.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00

128.029.072,06
367.932.731,06

23.600.000,00

367.443.659,00
23.600.000,00

9.539.000,00

9.539.000,00

153.160.898,72
33.139.000,00 153.160.898,72

153.160.898,72
553.743.557,72

134,47

3.000.134,47
1.767.200,00
250.000,00
150.000,00
50.000,00
708.394,04
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
708.394,04
0,00

30. децембар 2016.
1

2

0602

3
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4

5

6

1022
160
111

423

03.2
1201
1201

0001
820
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1201

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
512

1023
820
126
127
128
129

421
422
423
424

7
Извор финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за функцију 160:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0002:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за програмску активност 0602-0002:
Пројекат 0602-1022: Прославе слава Месних
заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Услуге по уговорима
Извор финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
Свега за функцију 160:
Извори финансирања за пројекат 0602-1022:
Свега за пројекат 0602-1022:
Извори финансирања за програм 15:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за програм 15:
Извори финансирања за главу 03.1:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за главу 03.1:
Установа културе Сурчин
Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за функцију 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за програмску активност 1201-0001:
Пројекат 1201-1023: Културне манифестације
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

8
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9

10

11

5.317.200,00
708.528,51
708.528,51

5.317.200,00
0,00
708.528,51
6.025.728,51

0,00
5.317.200,00

0,00

5.317.200,00

5.317.200,00

0,00

708.528,51
708.528,51

5.317.200,00
0,00
708.528,51
6.025.728,51

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

708.528,51
708.528,51

5.817.200,00
0,00
708.528,51
6.525.728,51

0,00

5.817.200,00
0,00
5.817.200,00

0,00

5.817.200,00

5.817.200,00

0,00

708.528,51
708.528,51

5.817.200,00
0,00
708.528,51
6.525.728,51

7.800.000,00
1.550.000,00
25.000,00
200.000,00
400.000,00
565.000,00
50.000,00
4.150.000,00
250.000,00
300.000,00
380.000,00
1.000.000,00
190.000,00
250.000,00

0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
257.000,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
120.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.800.000,00
1.550.000,00
25.000,00
300.000,00
400.000,00
565.000,00
50.000,00
4.407.000,00
250.000,00
300.000,00
710.000,00
1.000.000,00
310.000,00
250.000,00

0,00
0,00

17.110.000,00
807.000,00
0,00
0,00
17.917.000,00

0,00

17.110.000,00
807.000,00
0,00
17.110.000,00

807.000,00

17.110.000,00

17.110.000,00

807.000,00

0,00
0,00

17.110.000,00
807.000,00
0,00
0,00
17.917.000,00

900.000,00
50.000,00
4.860.000,00
4.520.000,00

0,00
0,00
0,00
35.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

900.000,00
50.000,00
4.860.000,00
4.555.000,00

807.000,00
0,00
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4

5

6

130

426

7
Материјал
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8

9

560.000,00

10

100.000,00

11
0,00

660.000,00

0,00

10.890.000,00

0,00

11.025.000,00

Извор финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

10.890.000,00

04 Сопствени приходи
Свега за функцију 820:

135.000,00
10.890.000,00

135.000,00

135.000,00

Извори финансирања за пројекат 1201-1023:
01 Приходи из буџета

10.890.000,00

04 Сопствени приходи
Свега за пројекат 1201-1023:

10.890.000,00
135.000,00

10.890.000,00

135.000,00

135.000,00

0,00

11.025.000,00

0,00

0,00

28.000.000,00

Извори финансирања за програм 13:
01 Приходи из буџета

28.000.000,00

04 Сопствени приходи

942.000,00

942.000,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

0,00

0,00

13 Пренета средства

0,00

0,00

942.000,00

0,00

28.942.000,00

0,00

0,00

28.000.000,00

Свега за програм 13:

28.000.000,00

Извори финансирања за главу 03.2:
01 Приходи из буџета

28.000.000,00

04 Сопствени приходи

942.000,00

942.000,00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

0,00

13 Пренета средства
Свега за главу 03.2:

28.000.000,00

942.000,00

0,00

0,00

0,00

28.942.000,00

Извори финансирања за раздео 3:
01 Приходи из буџета

401.260.859,00

04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

401.260.859,00
942.000,00

942.000,00

23.600.000,00

23.600.000,00

9.539.000,00

9.539.000,00

13 Пренета средства
Свега за раздео 3:
4

153.869.427,23

153.869.427,23

34.081.000,00 153.869.427,23

589.211.286,23

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602
0602

401.260.859,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско
правобранилаштво

0004
330

Судови
131

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

132

412

Социјални доприноси на терет послодавца

133

415

Накнаде трошкова за запослене

134

416

Јубиларна награда

135

422

Трошкови путовања

2.986.568,00

0,00

0,00

2.986.568,00

461.099,00

0,00

0,00

461.099,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

136

423

Услуге по уговору

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

137

426

Материјал

163.000,00

0,00

0,00

163.000,00

138

465

Остале дотације и трансфери

320.000,00

0,00

0,00

320.000,00

139

512

Машине и опрема

0,00

0,00

0,00

0,00

01 Приходи из буџета

4.150.667,00

0,00

0,00

4.150.667,00

Свега за функцију 330:

4.150.667,00

0,00

0,00

4.150.667,00

01 Приходи из буџета

4.150.667,00

0,00

0,00

4.150.667,00

Свега за програмску активност 0602-0004:

4.150.667,00

0,00

0,00

4.150.667,00

01 Приходи из буџета

4.150.667,00

0,00

0,00

4.150.667,00

Свега за програм 15:

4.150.667,00

0,00

0,00

4.150.667,00

01 Приходи из буџета

4.150.667,00

0,00

0,00

4.150.667,00

Свега за раздео 4:

4.150.667,00

0,00

0,00

4.150.667,00

Извор финансирања за функцију 330:

Извори финансирања за програмску активност
0602-0004:

Извори финансирања за програм 15:

Извори финансирања за раздео 4:

Извори финансирања за разделе 1,2,3,4
01 Приходи из буџета

457.408.125,00

04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 Пренета средства

457.408.125,00
942.000,00

942.000,00

23.600.000,00

23.600.000,00

9.539.000,00

9.539.000,00
153.953.707,43

153.953.707,43

Свега за разделе 1,2,3,4

457.408.125,00

34.081.000,00 153.953.707,43

645.442.832,43

УКУПНО :

457.408.125,00

34.081.000,00 153.953.707,43

645.442.832,43
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 15.
Број запослених на неодређено и одређено време код
свих директних корисника буџета ГО Сурчин у 2017. години ће бити:
– 85 запослених у органима и организацијама локалне
власти на неодређено време,
– три запослених у органима и организацијама локалне
власти на одређено време,
– три запослена инвалидна лица,
– 15 изабраних лица,
– седам постављених лица.
Код индиректног корисника Установа културе „Сурчин”
планиран број запослених у 2017.години је :
– осам запослених на неодређено време
– један запослени на одређено време и
– један постављено лице.
Члан 16.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим
наменама у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом.
Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског
корисника. Финансијски планови директних и индиректних корисника су саставни део ове одлуке.
Члан 17.
Ова одлука се извршава реализацијом појединачних
финансијских планова, у којима корисници буџета распоређују и по ближим наменама исказују средства из буџета и
средства из других извора, користећи шести ниво економске класификације, организациону, програмску функционалну и класификацију по изворима финансирања.
Одељење за финансије је обавезно да наредног дана од
дана ступања на снагу ове одлуке, обавести директне и индиректне кориснике буџета о додељеним апропријацијама.
Директни корисник који је одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да најкасније у року од седам дана од
дана добијања обавештења о додељеним апропријацијама,
изврши расподелу средстава индиректним корисницима у
оквиру својих одобрених апропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности одељења за финансије.
Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који сагласност даје надлежни орган оснивача.
Финансијски план директног корисника, који садржи и
финансијске планове индиректних корисника за које је одговоран, доноси руководилац директног корисника, најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Финансијски планови директних и индиректних корисника мењају се истовремено са променама апропријација утврђених чланом ове одлуке у складу са законском
процедуром.
Измене финансијског плана, у складу са ставом 6. овог
члана и у свим другим случајевима измена у распореду и
износу средстава у складу са законом, директни корисник
је обавезан да достави одељењу за финансије, најкасније
следећег дана од извршене измене, да би се обезбедио континуитет у извршавању финансијског плана, односно одлуке о буџету.
Директном кориснику који не поступи у складу са одредбом става 5. овог члана, обуставиће се извршавање апропријација одобрених овом одлуком у његовом разделу,
укључујући и оне за индиректног корисника, док одељењу
за финансије не достави финансијски план.

Број 138 – 57

Директном кориснику који не поступи у складу са одредбом става 7. овог члана, обуставиће се извршавање апропријација одобрених овом одлуком и његовом разделу,
укључујући и оне за индиректног корисника, док одељењу
за финансије не достави измењен финансијски план.
Члан 18.
Председник општине је наредбодавац за извршење расхода и издатака из ове одлуке и одговоран је Скупштини
општине за закониту, наменску, економичну и ефикасну
употребу одобрених буџетских апропријација.
Председник општине може поједина овлашћења пренети на друго лице у општинској управи.
Члан 19.
Функционер, односно руководилац директног и индиректног корисника буџетских средстава одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација, поштујући финансијски план корисника средстава.
Функционер, односно руководилац директног или индиректног корисника буџетских средстава, може пренети
поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица
у директном, односно индиректном кориснику буџетских
средстава
Члан 20.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред функционера, односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских
средстава, одговоран је начелник Управе Градске општине
Сурчин.
Начелник управе градске општине за извршење буџета
одговара председнику општине.
Члан 21.
У оквиру плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета и
према готовинском току буџета врши распоред остварених
прихода и примања.
Корисници буџетских средстава могу вршити плаћања
у границама прописаних квота за свако тромесечје које је
одредио локални орган управе за финансије.
Члан 22.
Одељење за финансије је обавезно да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише
извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана
по истеку шестомесечног или деветомесечног периода .
Председник општине подноси скупштини општине усвојен извештај о извршењу буџета у року од петнаест дана
по доношењу извештаја.
Члан 23.
Обавезе према корисницима буџета извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета, а у оквиру утврђене
апропријације.
Ако се у току године приходи смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то прво обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 24.
На терет средстава буџета корисници и примаоци
буџетских средстава могу преузимати обавезе до износа
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утврђених овом одлуком и за вршење послова из свог делокруга рада , водећи рачуна о тромесечним квотама.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу
са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети
обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, на основу предлога органа
надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског
већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних
издатака из члана 9. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре
покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза
по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из
тих других извора.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2017. године,
преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза.

Члан 32.
У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће
ликвидности, буџет општине може позајмити средства са
подрачуна буџета општине у оквиру консолидованог рачуна трезора.

Члан 25.
У случају да се буџету ГО Сурчин доделе средства из
буџета Републике или града Београда, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са
чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 35.
Корисници буџетских средстава су дужни да, на захтев
одељења за финансије ставе на увид финансијску документацију, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у одређеном
временском периоду.

Члан 26.
Новчана средства буџета и индиректних корисника
средстава воде се и депонују на консолидованом рачуну
трезора који се води код управе за трезор Министарства
финансија.
Члан 27.
Плаћање из буџета се заснива на исправној књиговодственој документацији у складу са одобреним апропријацијама.
Члан 28.
Средства буџета која су предвиђена за набавку добара,
услуга и за извођење радова користе се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и осталим прописима који
регулишу поступак јавних набавки.
Члан 29.
Ако у току 2017. године дође до промене у стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем, председник ће извршити одговарајуће промене на
предлог одељења за финансије.
Члан 30.
Средства општине могу се до њиховог коначног коришћења депоновати или орочавати у банкама уз полагање
одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења. Одлуку о депоновању и избору банке доноси председник општине.
Уколико се средства општине депонују у банкама, каматна стопа мора бити већа од есконтне стопе Народне банке.
Члан 31.
Председник општине може обуставити привремено извршење појединих издатака буџета у случају да се приходи
смање или да се издаци повећавају.

Члан 33.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач Градска општина Сурчин, дужни су да најкасније
до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 30%
добити по завршном рачуну за 2016. годину, уплате у буџет
Градске општине Сурчин.
Надзорни одбор је одговоран за поступање у складу са
ставом 1. овог члана.
Члан 34.
Дотације невладиним организацијама одобраваће се у
складу са одлукама, правилницима или другим појединачним актима које доноси председник или Управа Градске
општине Сурчин.

Члан 36.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2017. године, сва средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години,a
која су овим корисницима пренета у складу са овом одлуком.
IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Опште одредбе
Члан 37.
Поступак припреме и доношења буџета локалне власти
уређен је Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14 и 68/15, 103/15 – др. закон, 99/16).
На основу члана 40. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије израђује упутство
за припрему нацрта буџета локалне власти (у даљем тексту
„Упутство”) и доставља га директним корисницима буџета.
У складу са наведеним чланом закона, одељење за финансије је израдило упутство и доставило га корисницима
буџетских средстава.
Такође, сама структура буџета и досадашњи начин приказа буџета претрпео је извесне промене због надоградње
програмске структуре и усклађивања начина планирања
појединих расхода са препорукама државне ревизорске институције.
Измењену програмску структуру буџета чини 17 програма у оквиру којих корисници средстава реализују програмске активности и пројекте.
Члан 38.
Упутством Министарства финансија дате су основне
смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти за
2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. ГО Сурчин је
приликом израде ове одлуке поштовала и упутство за при-
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прему буџета градских општина Града Београда за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину број I-03 бр. 0312260/2016 од 7. децембра 2016. године које је Град Београд
проследио ГО Сурчин.
Члан 39.
Плате запослених код корисника буџета локалне власти
уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06
... 99/14), Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12). Приликом обрачуна
и исплате плата за запослене у јавним службама (установе
културе) не примењује се уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима,већ уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01 ... 58/14). Приликом
обрачуна и исплате плата примењују се основице према
закључцима Владе Републике Србије.
Члан 40.
И у 2017. години примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава (у даљем тексту: закон), који је објављен у
„Службеном гласнику РС”, број 116/14 од 27. октобра 2014.
године. Према члану 1. закона привремено се уређује основица односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата односно
зарада као и других сталних примања изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних
средстава. У складу са чланом 5. став 1. закона, основица за
обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава,
утврђена законом, другим прописом или другим општим
или појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%. Ништаве су одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта
којим се плата повећава по основу напредовања) којима се
повећавају основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања код субјеката из члана
2. овог закона, донет за време примене овог закона (члан 4.
Закона).
Члан 41.
Према члану 7. закона, директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти, којима се
умањује планирани износ средстава за плате, дужни су да
у року од три дана од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних
прихода Републике Србије уплате разлику између укупног
износа плата обрачунатих применом основице која није
умањена, у складу са одредбама наведеног закона са урачунатим доприносима, који се исплаћују на терет послодавца
и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима,
који се, такође, исплаћују на терет послодавца.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти који су исплатиоци других сталних
примања, дужни су да у року од три дана од дана извршене
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исплате за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа другог сталног примања који није умањен у смислу овог закона и укупног износа другог сталног примања
који је обрачунат са умањењем у смислу овог закона.
Наведени корисници не могу опредељивати, нити користити средства која су у обавези да уплате у складу са наведеним чланом 7. закона, за друге намене.
Члан 42.
Према члану 8. став 2. закона, јавно предузеће основано
од стране локалне власти дужно је да приликом овере обрасца за обрачун и исплату зарада достави надлежном органу
локалне власти доказ о уплаћеном износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона за претходну исплату и обрачунатом износу средстава из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона за
текућу исплату за то јавно предузеће и правна лица основана од тог јавног предузећа.
Члан 43.
Надлежни орган локалне власти дужан је да једном месечно, а најкасније до 10. у месецу за претходни месец достави министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима извештај о
извршеној уплати из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона. У случају да обавезу из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона не изврше
корисници јавних средстава чији је оснивач локална власт,
министар надлежан за послове финансија ће на предлог
министарства надлежног за начин и контролу обрачуна и
исплате зарада у јавним предузећима решењем привремено
обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде
и пореза на добит правних лица јединици локалне власти,
док се та обавеза не изврши.
Члан 44.
Локална власт у 2017. години може планирати укупна
средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата
у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у
складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за
2016. годину(‘’Службени гласни РС’’, број 103/15). У оквиру
тако планиране масе средстава за исплату плата запослених, могуће је увећати плате запослених уколико за то има
простора за установе културе за 5%. Уколико локална власт
не планира у својим одлукама о буџету за 2017. годину и
не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата
на начин како је наведено, министар надлежан за послове
финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних
лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.
Члан 45.
Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода
за запослене на економској класификацији 413-416 у 2017.
години. Као и у претходним годинама, и у буџетској 2017.
години, не треба планирати обрачун и исплату божићних,
годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава ло-
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калне власти, осим јубиларних награда за запослене који то
право стекну у 2017. години.
Такође, у 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских
средстава локалне власти, награде и бонуси који према
међународним критеријумима представљају нестандардне,
односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале
економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.
Члан 46.
У првом кварталу 2017. године Министарство финансија ће у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе разматрати све параметре који утичу на
одређивање максималног броја запослених за 2017.годину
у систему АПВ и систему локалне самоуправе, као и висину неопходних средстава за плате. На основу тога Влада ће
донету одлуку којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту
годину. С обзиром на то да ће тако утврђени број запослених бити већи или мањи од броја запослених за које су планирана средства за плате у 2017. години, на начин како је
напред наведено, Град Београд и Градске општине Града Београда ће бити у обавези да ускладе своје одлуке о буџету у
делу планираних средстава за плате. У том смислу биће потребно прилагодити и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене.
Средства за решавање евентуалног смањења броја запослених морају се пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.
Члан 47.
Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени
гласник РС”, број 68/15) (у даљем тексту: Закон о максималном броју) за сваку календарску годину, актом Владе се
утврђује максималан број запослених на неодређено време,
на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено
мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.
Скупштина Града Београда у складу са чланом 6. Закона,
својим актом утврђује максималан број запослених за све
организационе облике, односно за органе Града Београда,
органе градских општина, јавне службе, јавна предузећа,
правна лица основана од тих предузећа, привредна друштва
и друге организације које имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство
надлежно за послове финансија, односно запослене чије се
плате, односно зараде финансирају из буџета Града Београда (члан 2. ст. 4. и 5.) и буџета градске општине.
Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или
студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика (члан 10. став 1). Организациони облик који има мање од 100 запослених може
да има највише до десет запослених или ангажованих лица
у смислу става 1. овог члана (став 2.).
Члан 12. став 3. овог закона, прописује да се повећање
броја запослених на неодређено време, до доношења акта о
систематизацији усклађеног са актом о максималном броју
запослених за 2017. годину, врши у складу са прописима
којима се уређује буџетски систем, односно организациони
облици морају тражити повећање броја запослених преко
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надлежног органа и Министарства државне управе и локалне самоуправе од комисије Владе.
Као мера заштите средстава буџета прописано је да уколико скупштина јединице локалне самоуправе не донесе
акт којим ће извршити рационализацију броја запослених
у складу са актом Владе, министарство надлежно за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за
послове државне управе и локалне самоуправе, привремено
да обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајући део пореза на зараде,
односно плате (члан 14. Закона).
У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени
гласник РС”, број 101/15), наводи се да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2, 5.и 7 ове oдлуке,
сваки организациони облик може имати највише онолики
број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде. У складу са тим, корисници средстава
буџета планирају број запослених.
Члан 48.
Приликом планирања треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483
– Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава
смањењем осталих економских класификација, на којима је,
због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза,
како би се на тај начин спречило стварање доцњи.
У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности потребно је, у опису апропријације економске
класификације 481 – Дотације невладиним организацијама,
посебно исказати средства за наведену намену.
За редован рад политичких странака у 2017. години,
планирана су средства у складу са Законом о финансирању
политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11
и 123/14), у износу од 0,105 % пореских прихода у текућој
буџетској години.
Члан 49.
По препоруци Министарства финансија набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих
основних средстава за редован рад потребно је планирати
уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.
Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног
одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре
од интереса за локалну власт, укључујући и услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, као и пројекти
који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.
Капиталним пројектима се увећава имовина локалне
власти путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине
и другу нефинансијску имовину.
Предност у планирању нових капиталних пројеката на
извођењу радова треба дати онима који су спремни за реализацију (који имају пројектно-техничку документацију,
грађевинску дозволу, као и документацију неопходну за
спровођење поступка јавне набавке).
Члан 50.
Чланом 69. Закона о буџетском систему дефинисана је
текућа резерва у износу од 4% укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
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Чланом 70. истог закона, стална резерва је дефинисана
на 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
(А) Образложење општег дела буџета
Члан 51.
Укупна средства буџета утврђена су у износу 645.442.832,43
динара, а обухватају средства на рачуну извршења буџета и
средства на подрачунима за посебне намене, као и на подрачунима индиректног корисника буџета, који се воде у оквиру
консолидованог рачуна трезора Градске општине Сурчин.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу 457.408.125,00 динара – извор финансирања 01;
– трансфери од других нивоа власти у износу
23.600.000,00 динара – извор финансирања 07;
– текуће донације од физичких и правних лица у износу
9.539.000,00 динара – извор финансирања 08;
– сопствена средства индиректног корисника буџета у
износу од 942.000,00 динара
– процењени вишак прихода из ранијих година у износу
153.953.707,43 динара – извор финансирања 13.
Члан 52.
Консолидовани рачун трезора Градске општине Сурчин,
у смислу реализације средстава из ове одлуке, чине:
– рачун извршења буџета,
– подрачун за изградњу гасификационе мреже,
– подрачун за изградњу канализационе мреже,
– подрачун за изградњу позоришта,
– подрачун за изборно јемство,
– подрачун за боловање преко 30 дана,
– подрачун за избегла и расељена лица,
– подрачун МЗ Бољевци,
–подрачун за изградњу водоводне мреже,
– подрачуни индиректног корисника буџета – Установе
културе „Сурчин”.

Број 138 – 61

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
1.000.000,00 динара.
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,22 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Члан 54.
Укупан фискални дефицит у износу од 140.089.957,43
добијен је као разлика укупних прихода и примања за текућу годину (без пренетих средстава из ранијих година) и
укупних расхода и издатака за текућу годину. Начин финансирања буџетског дефицита дат је у члану 8. ове одлуке.
Члан 55.
Приходи су планирани у складу са одлуком о обиму
средстава за вршење послова града и градских општина и
утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години.
У укупним буџетским приходима највеће учешће имају
порез на зараде (43,98 %) и порез на имовину (39,76%) и ова
два прихода су носиоци буџета ГО Сурчин за 2017. годину.
Локалне комуналне таксе имају учешће 8,84 %, док остали
приходи имају занемарљиво мало учешће.
Члан 56.
У укупним буџетским расходима највеће учешће имају
расходи за услуге – 44,22 %, расходи за запослене 31,29% (од
чега за плате 24,75%), док расходи за имовину имају занемарљиво мали проценат учешћа (1,47%) због новог начина
реализовања капиталног буџета од Града Београда. Издаци
за отплату главнице износе 3,03%.

Члан 57.
У складу са одредбама Закона о буџетском систему издаци за капиталне пројекте исказују се за три године. Законодавац је утврдио обавезу да се у одлуци о буџету, у општем делу, морају приказати планирани капитални пројекти
за буџетску и наредне две године, у посебној табели, што је
Члан 53.
приказано у члану 9. ове одлуке. Износ капиталних улагања
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу ће се повећати за износ средстава која се преносе из буџета
града Градској општини Сурчин у складу са чланом 5. одлу10.073.371,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у оби- ке о обиму средстава за вршење послова града и градских
му од 2,20 % укупних прихода и примања од продаје нефи- општина и утврђивању прихода и примања који припадају
граду, односно градским општинама у 2017. години.
нансијске имовине за буџетску годину.
Члан 58.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, саставни део образложења је и Табела 1.
У октобру 2016
Редни
број

Директни и индиректни
корисници буџетских средстава локалне власти

1

2

1

Органи и организације
локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

Број запослених на
неодређено

3

Маса средстава за плате
исплаћена за период I-X 2016.
године и планирана пројекција
Број заУкупан број за период XI-XII према Одлуци
послених на
запослених о буџету ЈЛС за 2016. годину на
одређено
економским класификацијама
411 и 412
Извори
Извор 01
13-15
4
5(3+4)
6
7

Маса средстава за плате планирана
за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412

Извор 01

Извори 13-15

8

9

88

22

110

123.829.544,8

0

124.017.110,6

5.690.000

0
0
88

12
7
3

12
7
91

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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2

3

Установе културе
Постављена лица
Запослени
Укупно за све кориснике
буџетa који се финансирају
са економских класификација 411 и 412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

4

Извор 01

5(3+4)

8
0
8

2
1
1

10
1
9

6
9.537.566
0
0

96

24

120

133.367.111

96

12
8
4

12
8
100
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Извори
13-15
7

Извор 01

Извори 13-15

0
0
0

8
9.350.000
0
0

0

133.367.111

9
0
0
0
5.690.000

Овом одлуком о буџету, а приказано у Табели 1, средства за плате се обезбеђују са економских класификација 411 и 412
за запослене из става 1. и става 2. члана 15. ове одлуке, осим за три изабрана лица. Два изабрана лица добијају накнаду за
ангажовање са економске класификације 423, док једно изабрано лице нема накнаду.
(Б) Образложење посебног дела буџета
Члан 59.
Овом одлуком распоред средстава ће се вршити у оквиру следећих корисника:
– Раздео 1 – скупштина општине,
– Раздео 2 – председник и веће ГО Сурчин,
– Раздео 3 – општинска управа,
– Глава 03.0 – управа ГО Сурчин,
– Глава 03.1 – Месне заједнице – индиректни корисници,
– МЗ Сурчин,
– МЗ Добановци,
– МЗ Јаково,
– МЗ Бољевци,
– МЗ Прогар,
– МЗ Бечмен,
– МЗ Петровчић,
– МЗ Радио Фар,
– МЗ Нови Сурчин,
– Глава 03.2 – Установа културе „Сурчин” – индиректни корисник,
– Раздео 4 – Општински правобранилац.
Члан 60.
Распоред расхода према корисницима дат је следећом табелом:
Раздео 1.
Раздео 2.
Раздео 3.
Глава 03.0.
Глава 03.1.
Глава 03.2.
Раздео 4.

Корисник
Скупштина општине
Председник и Веће ГО
Општинска управа
Општинска управа
Месне заједнице
Установа културе ‚Сурчин‘
Општинско правобранилаштво
УКУПНО:

Извор 01
11.477.267,00
40.519.332,00
401.260.859,00
367.443.659,00
5.817.200,00
28.000.000,00
4.150.667,00
457.408.125,00

Извор 04,07,08
0
0
34.081.000,00
33.139.000,00
0
942.000,00
0
34.081.000,00

Извор 13
84.280,20
0
153.869.427,23
153.160.898,72
708.528,51
0
0
153.953.707,43

Укупно
11.561.547,20
40.519.332,00
589.211.286,23
553.743.557,72
6.525.728,51
28.942.000,00
4.150.667,00
645.442.832,43

Учешће
1,79%
6,28%
91,29%
85,79%
1,01%
4,48%
0,64%
100,00%

Члан 61.
Програмску структуру буџета ГО Сурчин за 2017. годину чини 12 програма, 26 програмских активности и 23 пројекта.
Члан 62.
Сажети преглед распореда средстава по програмима и учешће у укупном износу буџета дат је следећом табелом:
Шифра
1101
0601
0101
0401
0701
2002
0901
1801
1201
1301
0602
2101

Програм
Програм 1 : Урбанизам и просторно планирање
Програм 2: Комуналне делатности
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програм 6: Заштита животне средине
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Програм 9 :Основно образовање и васпитање
Програм 11: Социјална и дечија заштита
Програм 12: Здравствена заштита
Програм 13 :Развој културе и информисања
Програм 14 :Развој спорта и омладине
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Програм 16 : Политички систем локалне самоуправе
УКУПНО ПРОГРАМИ:

Извор 01
Извор 04,07,08
2.300.000,00
81.800.000,00
7.530.000,00
300.000,00
3.000.000,00
6.790.000,00
2.009.000,00
700.000,00
6.100.000,00
0,00
5.550.000,00
20.000.000,00
1.000.000,00
32.000.000,00
942.000,00
19.600.000,00
249.271.526,00
600.000,00
51.996.599,00
457.408.125,00
34.081.000,00

Извор 13
2.271.735,90
0,00
3.000.000,00
7.300.000,00
12.560.090,76
0,00
0,00
128.737.600,57
84.280,20
153.953.707,43

Укупно
4.571.735,90
89.330.000,00
3.300.000,00
8.799.000,00
3.700.000,00
13.400.000,00
38.110.090,76
1.000.000,00
32.942.000,00
19.600.000,00
378.609.126,57
52.080.879,20
645.442.832,43

Учешће
0,71%
13,84%
0,51%
1,36%
0,57%
2,08%
5,90%
0,15%
5,10%
3,04%
58,66%
8,07%
100,00%
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Члан 63.
Раздео 1. Скупштина општине
Скупштина Градске општине Сурчин обавља послове из надлежности које су дефинисане чланом 18. Статута Градске
општине Сурчин.
Сектор: Политички систем
Опис: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
За Раздео 1. опредељена су средства у износу од 11.561.547,20 динара што чини 1,79 % буџета за 2017. годину.
Функционише кроз:
– Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе (2101)
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање локалне скупштине. Распоређена су средства по апропријацијама
у укупном износу 11.561.547,20 динара. Користиће се за исплату плата и других накнада изабраних и постављених лица у
Скупштини (411, 412, 413, 414, 415), трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини (422, 423, 426),
исплату одборничког додатка (423), исплату средстава у складу са обавезом умањења основице од 10% (465) и финансирање редовног рада политичких субјеката (481), као и пренетух,неисплаћених средстава по овом основу (извор 13).
Програм/ПА/Пројекат

Шифра

Циљ

Индикатор

Програм 16: Политички систем локалне
самоуправе

2101

Ефикасно и ефективно функционисање
орган a политичког система локалне
самоуправе

ПА:Функционисање скупштине

0001

Функционисање локалне скупштине

Број усвојених аката
Број седница скупштине
Број седница сталних радних тела

Вр.у
базној
2016

Циљана
вредност у
2017

Циљана
вредност
у 2018

Циљана
вредност у
2019

125

130

132

135

7

8

8

8

14

15

20

20

Раздео 2. Председник и Веће ГО Сурчин
Председник и Веће Градске општине Сурчин обављају послове из надлежности које су дефинисане чл. 40. и 42. Статута
Градске општине Сурчин.
Сектор: Политички систем
Опис: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
За раздео 2 опредељена су средства у износу од 40.519.332,00 што чини 6,28 % буџета за 2017 годину.
Функционише кроз:
– Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе (2101)
– Програмска активност 2101 – 0002: Функционисање извршних органа. Распоређена су средства по апропријацијама
у укупном износу од 40.519.332,00 динара.Користиће се за исплату плата и других накнада изабраних и постављених лица
у већу ГО Сурчин и за председника и заменика председника ГО Сурчин (411, 412, 413, 414, 415), трошкове редовног рада
изабраних и постављених лица у већу и председника (422, 423, 426) и исплату средстава у складу са обавезом умањења основице од 10% (465).
– Пројекат 2101-1001: Прослава општинске славе – Свети Стефан Дечански, обезбеђена су средства у износу од
500.000,00 динара за трошкове обележавања (423).

Програм/ПА/Пројекат

Шифра

Циљ

Програм 16: Политички систем локалне
самоуправе

2101

Ефикасно и ефективно функционисање орган a политичког система
локалне самоуправе

ПА:Функционисање извршних органа

0002

Функционисање извршних органа

Пројекат: Прослава општинске славе
Св.Стефан Дечански

1001

Успешно извршен пројекат

Раздео 3. Општинска управа
Управа Градске општине Сурчин обавља послове из надлежности које су дефинисане чланом 51. Статута Градске
општине Сурчин.
Сектор: Опште услуге јавне управе
Опис: Обезбеђење услова за остварење права грађана на
лакши и бржи начин.
У оквиру директног корисника управе ГО Сурчин функционишу индиректни корисници: Месне заједнице (Глава
03.1) и Установа културе „Сурчин” (Глава 03.2).
За раздео 3 распоређена су укупна средства по апропријацијама у износу од 589.211.286,23 динара, што чини
91,29 % буџета за 2017. годину.
Функционише кроз:
Глава 3.0 – Општинска управа

Вр.у
базној
2016

Циљана
вредност у
2017

Циљана
вредност
у 2018

Циљана
вредност
у 2019

Број усвојених аката

196

200

200

200

Број одржаних седница

25

27

27

27

Прослављена општинска слава

1

1

1

1

Индикатор

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање (1101)
– Програмска активност 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање распоређена су средства на апропријацији 511 у укупном износу од 300.000,00 динара за
израду плана постављања тезги и других привремених објеката.
– Пројекат 1101-1002: Уклањање објеката по решењима
грађевинске инспекције, распоређена су средства на апропријацији 424 у износу од 2.183.735,90 динара за извршење
решења грађевинске инспекције.
Програм 2: Комуналне делатности (1102)
– Програмска активност 1102-0001: Одржавање јавног
осветљења, распоређена су средства на апропријацији 424
у укупном износу од 5.800.000,00 динара и користиће се
за интервенције на одржавању јавне расвете по пријавама
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грађана и за замену енергетски неприхватљивих светиљки
по усвојеном програму.
– Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних
зелених површина, распоређена су средства на апропријацији 424 у укупном износу од 36.500.000,00 динара и користиће се за кошење и озелењавање јавних површина по
усвојеном програму.
– Програмска активност 1102-0003: Одржавање чистоће
на површинама јавне намене, распоређена су средства на
апропријацији 421 у укупном износу од 34.000.000,00 динара и користиће се за одржавање чистоће у свим насељима
на територији општине по усвојеном програму.
– Пројекат 1101–1003: Гасификација на територији ГО
Сурчин, распоређена су средства на апропријацијама 421,
482 и 511 у износу од 7.530.000,00 динара за спровођење радова на гасификацији на читавој територији ГО Сурчин.
– Пројекат 1101-1004: Зимско одржавање путева, распоређена су средства на апропријацији 424 у износу од
4.500.000,00 динара за чишћење путева другог реда у току
зимских падавина.
– Пројекат 1101-1005: Извршење решења комуналне инспекције , распоређена су средства на апропријацији 424 у
износу од 1.000.000,00 динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој (0101)
– Програмска активност 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници распоређена су средства на апропријацијама 423, 424 и 426 у
укупном износу од 300.000,00 динара за спровођење едукације пољопривредника са територије ГО Сурчин.
– Пројекат 0101-1006: Уређење атарских путева, распоређена су средства на апропријацији 424 у износу од
3.000.000,00 за радове на поправкама атарских путева по усвојеном програму.
Програм 6: Заштита животне средине (0401)
– Програмска активност 0401-0005 – Управљање комуналним отпадом распоређена су средства на апропријацијама 424 у укупном износу од 5.000.000,00 динара за одржавање и чишћење депонија.
– Пројекат 0401-1007: Противградна одбрана, распоређена
су средства на апропријацијама 424 и 426 у износу од 590.000,00
за накнаде стрелцима и куповину неопходних средстава.
– Пројекат 0401-1008: Изградња канализационе мреже
на територији ГО Сурчин, распоређена су средства на апропријацијама 421, 444, 482, 485 и 511 у износу од 3.209.000,00
за исплату радова и накнаду штете.
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701)
– Програмска активност 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре распоређена су средства на апропријацији 425 у укупном износу од 700.000,00 динара за
одржавање пружних прелаза.
– Пројекат 0701-1009: – Унапређење безбедности саобраћаја, распоређена су средства на апропријацијама 463
и 481 у износу од 3.000.000,00 за спровођење пројеката у
сврху едукације деце школског узраста о безбедности у саобраћају.
Програм 9: Основно образовање и васпитање (2002)
– Пројекат 2002-1010: Исхрана и смештај деце са посебним потребама, распоређена су средства на апропријацији
472 у износу од 1.500.000,00 динара за плаћање трошкова
боравка деце са посебним потребама у специјализованим
школама.
– Пројекат 2002-1011: Текуће одржавање школа, распоређена су средства на апропријацији 463 у износу од
8.800.000,00 динара за текуће поправке у основним школама у складу са обавезама из Статута ГО Сурчин.
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– Пројекат 2002-1012: Превоз деце, распоређена су средства на апропријацији 463 у износу 300.000,00 динара за
трошкове превоза ученика.
– Пројекат 2002-1013: Награђивање ученика распоређена су средства на апропријацији 472 у износу 300.000,00
динара за награде ученицима који су освојили награде на
републичким и међународним такмичењима и носиоцима
диплома „Вук Караџић”.
– Пројекат 2002-1014: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења распоређена су средства на апропријацији 463 у износу од 100.000,00 динара за трошкове
превоза ученика на такмичења.
– Пројекат 2002-1015: Превоз деце са посебним потребама, распоређена су средства на апропријацији 472 у износу
1.500.000,00 динара за трошкове превоза ученика са посебним потребама и њихових пратилаца до школе.
– Пројекат 2002-1016: Ђаци прваци, распоређена су
средства на апропријацији 472 у износу 400.000,00 динара
за куповину поклон пакета ђацима првацима.
– Пројекат 2002-1017: Остали програми, распоређена су
средства на апропријацији 463 у износу од 500.000,00 динара за остале трошкове.
Програм 11: Социјална и дечија заштита (0901)
– Програмска активност 0901-0001: Социјалне помоћи,
распоређена су средства на апропријацији 472 у укупном
износу од 1.000.000,00 динара за помоћ посебно осетљивим
социјалним групама.
– Програмска активност 0901-0002: Подршка социо-хуманитарним организацијама, распоређена су средства на
апропријацији 481 у укупном износу од 2.000.000,00 динара
за реализацију пројеката организација социо-хуманитарне
помоћи путем конкурса.
– Програмска активност 0901-0005: Подршка реализацији
програма Црвеног крста, распоређена су средства на апропријацији 481 у укупном износу од 400.000,00 динара за реализацију програма општинске организације Црвеног крста.
– Пројекат 0901-1018: Подршка избеглим и расељеним лицима, распоређена су средства на апропријацијама
421,423 и 472 у износу 34.710.090,76 динара за економско и
социјално оснаживање избеглих и расељених лица .
Програм 12: Здравствена заштита (1801)
– Програмска активност 1801-0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, распоређена су средства на апропријацијама 423 и 424 у укупном
износу од 1.000.000,00 динара за спровођење програма из
области заштите јавног здравља (мерење притиска старијој
популацији, предавања о здрављу).
Програм 13: Развој културе и информисања (1201)
– Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва распоређена су средства на апропријацији 481 у укупном износу од
1.000.000,00 динара за спровођење пројеката невладиних
организација по конкурсу.
– Програмска активност 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа,
распоређена су средства на апропријацији 481 у укупном
износу од 3.000.000,00 динара за спровођење пројеката невладиних организација из ове области по конкурсу.
Програм 14: Развој спорта и омладине (1301)
– Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима распоређена су средства на апропријацији 481 у укупном износу
од 2.000.000,00 динара за спровођење пројеката спортских
организација по конкурсу.
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту, распоређена су средства на апро-
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пријацији 481 у укупном износу од 1.100.000,00 динара за
реализацију школских такмичења .
– Пројекат 1301-1019: Подршка спортским клубовима
кроз доделу бесплатних термина у спортским објектима,
распоређена су средства на апропријацији 481 у износу од
16.000.000,00 динара за коришћење бесплатних термина
кроз спроведен конкурс .
– Пројекат 1301-1020: Награде успешним спортистима,
распоређена су средства на апропријацији 472 у износу од
500.000,00 динара за награде спортистима који су освајали
медаље на републичким и међународним такмичењима.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (0602)
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу од 339.360.610,06 динара за исплату плата и других накнада запослених у Управи
ГО Сурчин (411, 412, 413, 414, 415 и 416), трошкове редовног рада управе (422, 423, 424, 425, 426), исплату средстава у складу са обавезом умањења основице од 10 % (465),
субвенције јавним предузећима(451),капитална улагања
(511, 512 и 541), порезе, таксе и накнаде штете (482, 483 и
485),као и дотације невладиним организацијама (481). Субвенције су предвиђене за ЈП „Сурчин-гас” (9.000.000) и ЈП
за спорт и рекреацију (6.018.996).
– Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног
дуга распоређена сусредства на апропријацијама у износу
од 14.273.750,00 динара за финансирање отплате кредита
узетог за реализацију капиталних пројеката(611) и камата
за узети кредит (441 и 444).
– Програмска активност 0602-0007: Функционисање
националних савета националних мањина распоређене су
апропријације у износу 1.200.000,00 динара за финансирање
рада одељења за описмењавање ромске популације (423).
– Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама распоређене су апропријације у износу 1.275.000,00 динара за финансирање планова(511), опреме(512) и услуга и материјала (424 и 426) за предузимање
мера за заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
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– Пројекат 0602-1021: Награде заслужним грађанима
распоређене су средства на апропријацији 423 у износу
750.000,00 динара за доделу награда успешним грађанима у
областима својих деловања (полицајац, ватрогасац, учитељ)
Глава 3.1 – Месне заједнице
Расходи и издаци индиректних корисника – месних
заједница у укупном износу од 6.025.728,51 динар, извршавају се преко рачуна директног корисника, Управе градске
општине Сурчин, у складу са Одлуком о буџету и финансијским плановима месних заједница као индиректних
корисника. Месне заједнице, као индиректни корисници
буџетских средстава, који своје финансијско пословање не
обављају преко сопствених рачуна, у складу са чланом 12.
Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”,
бр. 125/03 и 12/06), воде само помоћне књиге и евиденције.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (0602)
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање
месних заједница распоређена су средства за текуће расходе у месним заједницама и закуп пословног простора 421,
425, 426, за накнаде председницима месних заједница (423),
и инвестициона улагања (511,512) у укупном износу од
6.025.728,51 динара, а служиће за трошкове редовног рада
месних заједница.
– Пројекат 0602-1022: Прославе слава месних заједница, распоређена су средства на апропријацији 423 у износу
500.000,00 динара за реализацију сеоских слава у свим месним заједницама...
Глава 3.2 – Установа културе „Сурчин”
Програм 13: Развој културе и информисања (1201)
– Програмска активност 1201-0001: Функционисање
локалних установа културе распоређена су средства у
укупном износу од 17.917.000,00 динара за плате и накнаде запослених (411, 412, 413, 414, 415), трошкове текућег
пословања (421, 422, 423, 424, 425 и 426), исплату умањења
основице у износу од 10% (465), порезе и таксе (482) и куповину опреме (512).

– Пројекат 1201-1023: Културне манифестације, распоређена су средства на апропријацијама 421, 422, 423, 424 и 425
у укупном износу од 11.025.000,00 динара за финансирање културних манифестација на територији општине(Бојчинско
културно лето, Улица отвореног срца, Пливање за Богојављенски крст, Фестивал мале форме...).
Програм/ПА/Пројекат

Шифра

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

1101

Просторни развој у складу са
плановима

ПА: Просторно и урбанистичко
планирање

0001

Повећање покривености територије планском и урбанистичком
документацијом

Пројекат: Уклањање објеката по
решењима грађевинске инспекције

1002

Циљ

Спречавање бесправне градње

Индикатор

Вр.у
базној
2016

Циљана
вредност у
2017

Циљана
вредност
у 2018

Циљана
вредност
у 2019

Број усвојених планова генералне
регулације у односу на број предвиђених
планова вишег реда

1

0

0

0

Проценат површине покривен плановима детаљне регулације

30%

50%

60%

70%

6

5

10

15

2

4

4

4

Укупан број интервенција по поднетим
иницијативама грађана

1264

1158

940

865

Укупан број замена светиљки након
пуцања лампи

396

302

265

210

195

860

920

970

Број уклоњених бесправних објеката

Заштита људи,имовине и саобраћаја
Број уклоњених рушевних објеката
од рушевних објеката

Програм 2: Комуналне делатности

1102

Повећање покривености
насеља и територије јавним
осветљењем,делатностима
одржавања јавних зелених
површина,одржавање чистоће

ПА:Одржавање јавног осветљења

0001

Адекватно управљање јавним
осветљењем

Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минима- Укупан број светиљки које су замењене
лан негативан утицај на животну
савременијим
средину

Број 138 – 66

Програм/ПА/Пројекат

ПА: Одржавање јавних зелених
површина

ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Пројекат: Гасификација на територији ГО Сурчин

Пројекат: Зимско одржавање
путева

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Шифра

0002

0003

1003

30. децембар 2016.
Вр.у
базној
2016

Циљана
вредност у
2017

Циљана
вредност
у 2018

Циљана
вредност
у 2019

Удео енергетски ефикасних сијалица
у укупном броју сијалица јавног осветљења

>5%

>20%

>32%

>46%

Максимална могућа покривеност
насеља и територије услугама
уређења и одржавања зеленила

Број м2 јавних зелених површина на
којима се уређује и одржава зеленило
у односу на укупан број м2 зелених
површина

838035
(4,2%)

671820
(3,36%)

712.900
(3,56%)

749.000
(3,75)

Адекватан квалитет пружених
услуга уређења и одржавања јавних
зелених површина

Динамика уређења јавних зелених
површина

214

214

214

214

Број извршених инспекцијских контрола

14

14

14

14

Максимална могућа покривеност
насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно—прометних површина(број улица које се чисте у
односу на укупан број улица у општини)

4,7%

4,7%

5,2%

5,8%

Површина покривености територије
услугама одржавања чистоће јавно—прометних површина(површина улица које
се чисте у односу на укупну површину
улица у општини)

14,7%

14,7%

16,27%

18,14%

Степен покривености корисника услугом

4204

4245

4290

4340

Степен искоришћености

2268

2300

2350

2410

Број км нових изграђених мрежа

1285

4000

5000

6000

Степен покривености територије
услугама

79%

82%

85%

89%

111,4 км

234км

280 км

280 км

Циљ

Снабдевање грађана природним
гасом

Индикатор

1004

Повећање безбедности у саобраћају
у зимским месецима

Број километара очишћеног пута

Пројекат: Извршавање решења
комуналне инспекције

1005

Довођење јавних површина у функционалну намену

Број уклоњених објеката

3

20

20

20

Програм 5: Пољопривреда и
рурални развој

0101

Раст производње и стабилност
дохотка произвођача

ПА: Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници

0001

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
проиводње

Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији
општине

3

3

4

4

180

180

230

230

Пројекат : Уређење атарских
путева

1006

Уредити некатегорисане и атарске
путеве

Број километара уређених атарских
путева

0

1500

1600

1700

Програм 6: Заштита животне
средине

0401

Унапређење управљања отпадним
водама и управљања комуналним и
осталим отпадом

ПА: Управљање комуналним
отпадом

0005

Спровођење редовних мера управљања отпадом

Број ‚дивљих‘депонија

26

10

6

2

80%

83%

86%

91%

Број учесника едукација

Проценат становништва покривеног
услугом прикупљања комуналног отпада
1007

Заштита биљног и животињског
света,имовине и природе

Број испаљених ракета

0

5

7

10

Пројекат: Изградња канализационе мреже на територији ГО
Сурчин

1008

Довођење канализационе мреже
до свих грађана на територији ГО
Сурчин

Број прикључака

0

600

600

600

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

Повећање безбедности учесника у
саобраћају и смањење броја незгода

ПА:Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002

Одрж.квалитета железничке путне
мреже и одржавање саобраћајне сигнализације на пружним
прелазима

Број пружних путних прелаза који се
одржавају

5

5

5

5

Број уређаја саобраћајне сигнализације
који се доржава

5

5

5

5

Број одржаних едукација

6

7

7

8

400

600

800

1000

41

50

50

55

100 %

100%

100%

100%

Пројекат: Противградна одбрана

Пројекат: Унапређење безбедности
саобраћаја

1009

Едукација деце предшколског и
основношколског узраста

Програм 9: Основно образовање и
васпитање

2002

Доступност основног образовања
свој деци на територији и потпуни
обухват деце

Пројекат: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама

1010

Побољшање услова школовања деце
Број корисника
са посебним потребама

Пројекат :Текуће одржавање школа

1011

Одржавање школске инфраструктуре у циљу побољшања услова рада
% реализованих захтева
ученика и особља

Пројекат: Превоз ученика основних школа

1012

Побољшање услова школовања

Број реализованих услуга превоза

2

2

3

3

1013

Подстицај за постизање бољих
резултата у учењу

Број награђених

35

35

38

40

Број деце која су прошла едукацију

Пројекат : Награде успешним
ученицима

30. децембар 2016.

Програм/ПА/Пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Шифра

Циљ

Индикатор

Број 138 – 67
Вр.у
базној
2016

Циљана
вредност у
2017

Циљана
вредност
у 2018

Циљана
вредност
у 2019

5

7

9

10

Пројекат : Превоз ученика на
републичка и међународна
такмичења

1014

Јачање капацитета знања

Пројекат : Превоз ученика са
посебним потребама

1015

Побољшање услова школовања деце
Број корисника
са посебним потребама

10

11

11

12

Пројекат : Ђаци прваци

1016

Подела поклона добродошлице
ђацима првацима

500

500

550

550

Пројекат : Остали програми

1017

Побољшање услова школовања деце
Порценат реализованих захтева
и рада просветних радника

100%

100%

100%

100%

Програм 11:Социјална и дечија
заштита

0901

Повећање доступности права
и услуга социјалне заштите и
унапређење квалитета услуга
социјалне заштите

ПА:Социјалне помоћи

0001

Унапређење заштите сиромашних

ПА:Подршка социо-хуманитарним
организацијама

ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста

0002

0005

Подстицање развоја разноврсних
социјалних и других услуга у
заједници

Број ученика

Број ученика првих разреда

Број корисника једнократних помоћи

68

68

70

70

Проценат грађана који добијају једнократне помоћи у односу на број захтева

42%

40%

43%

45%

Број организација које добијају средства
из буџета општине

0

2

3

4

Број програма које реализују ове организације

0

5

7

9

Број пакета грађевинског материјала

0

20

21

21

Број откупа сеоских кућа са окућницом

Социјално деловање-олакшање
људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у
Број акција на прикупљању помоћи
невољи,развијањем солидарности
међу људима,организовањем различитих облика помоћи
Број дистрибутивних пакета за социјално угрожено становништво

Пројекат:Подршка избеглим и
расељеним лицима

1018

Побољшање соци-економског
положаја и давање доприноса
интеграцији избеглих лица на
територији општине Сурчин путем
обезбеђивања трајних и одрживих
стамбених решења

5

7

7

8

Покретање,развој унапређење доходовних активности у самосталним
Број пакета за покретање сопственог
делатностима за избегла и расељена посла
лица

10

20

25

30

Помоћи најугроженијим породицама избеглих и расељених лица,која
се налазе у стању озбиљне социјалне потребе

Број пакета помоћи у огреву

30

30

30

30

Број новчане једнократне помоћи

30

30

30

30

Број реализованих програма и пројеката
из области јавног здравља

1

2

2

3

Број становника обухваћених посебним
програмима и пројектима из области
јавног здравља

100

500

500

600

11%

11%

11%

11%

Програм 12: Здравствена заштита

1801

Унапређење здравља становништва

ПА:Спровођење активности из
области друштвене бриге за јавно
здравље

0003

Стварање услова за очување и
унапређење здравља становништва

Програм 13: Развој културе

1201

Подстицање развоја културе

ПА: Функционисање локалних
установа културе

0001

Обезбеђење редовног функционисања установе културе

Број запослених у установама културе у
односу на укупан број запослених у ЈЛС

ПА: Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

0002

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком
стваралаштву и унапређење разноврсности културне понуде

Број програма и пројеката удружења
подржаних од стране општине

23

27

29

31

Број удружења подржаних од стране
општине

23

27

29

31

Број реализованих програма на популаризацији из ове области

6

8

10

12

Број културно-историјских споменика са
извршеним улагањима

2

2

3

3

Број посетилаца културним манифестацијама

10500

11000

11500

12000

Број посебних програма спортских
организација финансираних од стране
општине

40

40

45

45

ПА: Унапређење система очувања
и представљања културно-историјског наслеђа

0003

Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Пројекат:Културне манифестације

1023

Задовољење потреба за културним
садржајем

Програм 14: Развој спорта и
омладине

1301

Обезбеђење услова за бављење
спортом свих грађана и грађанки
општине

0001

Обезбеђење услова за рад и
унапређење капацитета спортских
организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта
у општини

ПА:Подршка локалним спортским
организаацијама, удружењима и
савезима

Број 138 – 68

Програм/ПА/Пројекат

ПА:Подршка предшколском и
школском спорту

Пројекат: Подршка спортским
клубовима кроз доделу бесплатних
термина у спортским објектима

Пројекат: Награде успешним
спортистима

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Шифра

0002

1019

1020

Вр.у
базној
2016

Циљана
вредност у
2017

Циљана
вредност
у 2018

Циљана
вредност
у 2019

40

40

45

45

1

1

1

1

29%

29%

30%

30%

14

14

15

16

Број додељених термина

4380

4380

4692

5000

Број додељених награда

3

3

4

5

1%

1%

1,3%

1,6%

13000

13450

13700

14100

89,27%

91,82%

93,50%

95,50%

100%

100%

100%

90%

12

20

20

21

25

30

35

40

1%

1,01%

1,5%

1,7%
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Унапређење предшколског и школског спорта

Обезбеђење услова за рад и
унапређење капацитета спортских
организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта
у општини
Подршка успешним спортистима

Индикатор
Број организација подржаних од стране
општине
Број програма којима се реализују активности школског спорта
Проценат деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број
школске деце
Број спорстких клубова обухваћених
пројектом

Број корисника у односу на укупан број
активних спортиста
Програм 15: Опште услуге локалне
самоуправе

0602

Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу
са надлежностима и пословима

ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001

Функционисање управе

ПА: Функционисање месних
заједница

0002

ПА:Сервисирање јавног дуга

0003

ПА:Функционисање националних
савета националних мањина

0007

ПА: Ванредне ситуације

0014

Пројекат: Награде заслужним
грађанима

1021

Пројекат: Прославе слава Месних
заједница

1022

Обезбеђено задовољавање потреба
и интереса локалног становништва
деловањем месних заједница

Одржавање финансијске стабилности општине
Остваривање права националних
мањина у локалној заједници

Изградња ефикасног превентивног
система заштите и спасавања на
избегавању последица елементарних и других непогода

30. децембар 2016.

Број решених предмета у календарској
години
Проценат решених предмета у календарској години
Проценат попуњености радних места
која подразумевају вођење управног
поступка
Број донетих правилника
Број иницијатива месних заједница
према општини у вези са питањима од
интереса локалног становништва
% буџета који се издваја за функционисање месних заједница
Учешће издатака за сервисирање јавног
дуга у односу на текуће приходе
Број реализованих програма национални
х мањина
Број припадника националне мањине
обухавћен програмима
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре

Број урађених планова и програма
Подршка грађанима који су показали изузетне резултате у областима у Број награђених грађана
којима делују
Обележавање датума од значаја за
Број реализованих прослава
локално становништво

Раздео 4. Општинско правобранилаштво.
Сектор: Опште услуге јавне управе.
Сврха: Остваривање послова правне заштите имовинских права и интереса градске општине .
За Раздео 4 опредељена су средства у износу од 4.150.667,00 динара, што чини 0.64 % буџета за 2017. годину.
Функционише кроз:
– Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602)
– Програмска активност 0602 – 0004 Општинско правобранилаштво. Распоређена су средства по апропријацијама у
укупном износу од 4.150.667,00 динара.Користиће се за исплату плата и других накнада запослених и постављених лица
у правобранилаштву (411, 412, 413, 414, 415), трошкове редовног рада постављених и запослених лица у скупштини (422,
423, 426), исплату средстава у складу са обавезом умањења основице од 10 % (465) и куповине опреме (512).

Програм/ПА/Пројекат

Шифра

Циљ

Програм 15: Опште услуге локалне
самоуправе

0602

Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу
са надлежностима и пословима

ПА: Општинско правобранилаштво

0004

Заштита имовинских права и обавеза општине

Вр.у
базној
2016

Циљана
вредност у
2017

5

6

5

5

Проценат решених предмета у односу на
укупан број предмета

10%

11%

12%

13%

Број правних мишљења датих органима
,стручним службама и других правних
лица чије имовинска и друга права
заступазаступа

43

45

45

47

Индикатор

Број решених предмета

Циљана
Циљана
вредност вредност у
у 2018
2019
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Завршне одредбе

Члан 64.
Одлука о буџету ГО Сурчин доставља се Секретаријату
за финансије и Управи за трезор.
Члан 65.
Саставни део ове одлуке чине табеле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Прилога 1 и Прилог 2 – капиталне инвестиције , а све према
упутствима Министарства финансија и Града Београда.
Такође, саставни део ове одлуке чине и попуњени обрасци за програме, програмске активности и пројекте предложени од стране СКГО, потписани од одговорних лица.
Члан 66.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јануара
2017. године.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-392/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 18. тачка 6.
Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана 74. ст. 8. и
9. Статута Града Београда (,,Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, 7/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника
и чланова органа и радних тела скупштине и других органа
градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине
Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 94/16), мења
се члан 3. став 2. тако да гласи:
,,Одборнику припада и право на месечни одборнички
додатак у висини од 10.000,00 динара”.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-406/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 14. Закона о
локалним изборима и члана 18. Статута Градске општине
Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10,
39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
У Решењу о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу (,,Службени лист Града Београда”, бр.
59/16, 81/16 и 91/16), врши се измена:
– разрешава се дужности секретара Снежана Вујовић,
дипл. правник, због поднете оставке;
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– именује се за секретара Славко Маџар, дипл. правник
У осталом делу решење остаје неизмењено.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-394/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 18. Статута
Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”,
бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОМОЋНИКУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Утврђује се престанак мандата помоћнику директора
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, Миливоју Мијаиловићу, због поднете оставке, са 5. децембром 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-395/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона о
јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и
члана 30а став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени
лист Града Београда”, бр. 91/14, 81/16 и 94/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, број 9177/16 од 26. децембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-396/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Број 138 – 70

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. децембар 2016.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона о
јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда” број 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и
члана 30а став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени
лист Града Београда”, бр. 91/14, 81/16 и 94/16), донела је

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона о
јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и
члана 27б алинеја 3. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин (,,Службени
лист Града Београда”, бр. 91/14, 94/16 и 118/16), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА, СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2017. годину, који је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин, број 558-1/16 од 1. децембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
ЗА 2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за
2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчин, број
8622/16 од 1. децембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-397/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-401/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број
15/16), члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13
и 47/15) и члана 28. алинеја 2. одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области
спорта и рекреације (,,Службени лист Града Београда”, бр.
94/14, 59/15 и 94/16), донела је

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона о
јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и
члана 30а став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени
лист Града Београда”, бр. 91/14, 81/16 и 94/16), донела је

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-403/16, 30. децембра 2016. године

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, број 9179/16 од 26. децембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-398/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације
за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације,
број 779/16 од 30. новембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.

Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној
30. децембра 2016. године, на основу члана 61. Закона о јавним
предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16), члана 18.
тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ
ОБЛАСТИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017.
ГОДИНУ
Даје се сагласност на Посебан програм Јавног предузећа
за обављање послова из области спорта и рекреације за суб-
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венције из буџета Градске општине Сурчин за 2017. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање
послова из области спорта и рекреације, број 779-1/16 од
30. новембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.

који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање
послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже, број
709-1/16 од 3. новембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-402/16, 30. децембра 2016. године

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-404/16, 30. децембра 2016. године

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број
15/16), члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и
47/15) и члана 27б. алинеја 3. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и
одржавању гасоводне мреже (,,Службени лист Града Београда”, број 94/14, 47/15 и 94/16), донела је

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 18. тачка 13.
Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана 9. став 1.
алинеја 5. Одлуке о оснивању установе културе – Културни центар Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број
47/15), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН ЗА 2016. ГОДИНУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже, број 709/16 од 2. новембра 2016.
године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.

РЕ ШЕ ЊE

Даје се сагласност на другу измену финансијског плана
установе културе – Културни центар Сурчин за 2016. годину, који је донео Управни одбор установе културе – Културни центар Сурчин, број I-21/16 од 22. децембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-399/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-405/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 61. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број
15/16), члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и
47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ
ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ У 2015. ГОДИНИ И ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА
2016. И 2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измене и допуне Посебног програма Јавног предузећа за обављање послова на изградњи
и одржавању гасоводне мреже за коришћење буџетске помоћи у 2015. години и пројекцијама за 2016. и 2017. годину,

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 18. тачка 13.
Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана 9. став 1.
алинеја 5. Одлуке о оснивању установе културе – Културни центар Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број
47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН ЗА
2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност на програм рада установе културе –
Културни центар Сурчин за 2017. годину, који је донео Управни одбор установе културе – Културни центар Сурчин,
број I-18-4 /16 од 23. новембра 2016. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-400/16, 30. децембра 2016. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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Веће ГО Сурчин на тринаестој седници, одржаној 7. децембра 2016. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), доноси

ЗА КЉУЧ А К
I. Даје се Сагласност на предлог Одлуке Надзорног одбора ЈП за спорт и рекреацију број 716/2016 од 17. октобра 2016.
године о измени ценовника за закуп места за пловила и места за чамце.
II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-329/2016, 7. децембра 2016. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима, члана 16. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
обављање послова из области спорта и рекреације и члана 39. Статута ЈП за обављање послова из области спорта и рекреације, надзорни одбор ЈП за обављање послова из области спорта и рекреације на деветнаестој седници одржаној 17. октобра 2016. године донео

ОДЛУКУ
Усваја се измена ценовника за закуп места за пловила и места за чамце која ће убудуће плаћати закупопримци места за
пловила и места за чамце, тако да се ценовник мења и гласи:
– закуп места за пловило до обале за период од месец дана износи 2.500,00 динара,
– закуп места за пловило до обале за период од шест месеци износи 13.500,00 динара,
– закуп места за пловило до обале за период од годину дана износи 24.000,00 динара,
– закуп места за чамац у везу до седам метара за период од месец дана износи 5.000,00 динара,
– закуп места за чамац у везу до седам метара за период од шест месеци износи 27.000,00 динара,
– закуп места за чамац у везу до седам метара за период од годину дана износи 48.000,00 динара,
– закуп места за пловило преко седам метара за период од месец дана износи 8.000,00 динара,
– закуп места за пловило преко седам метара за период од шест месеци износи 43.200,00 динара,
– закуп места за пловило преко седам метара за период од годину дана износи 76.800,00 динара,
Измена ценовника чини саставни део ове одлуке;
Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност;
Измењени ценовник ће се примењивати од дана добијања сагласности из става III ове одлуке.
Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање послова
из области спорта и рекреације
Број 716/16, 17. октобра 2016. године
Председник
Ирина Покрајац, ср.
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

ЗАКОН О
СПРЕЧАВАЊУ
НАСИЉА У
ПОРОДИЦИ
Предговор и стварни регистар
проф. др Драгана Коларић и
доц. др Саша Марковић

ЗАКОН О
ПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУ
Према стању законодавства
од 31 маја 2014. године
Објашњења, тумачење и
стварни регистар
вић
проф. др Гордана Станковић
Девето издање

КРИВИЧНИ
ЗАКОНИК
Према стању законодавства
од 24. новембра 2016. године
Предговор и регистар појмова
проф. др Зоран Стојановић
Десето измењено издање

ЦЕНА:
880,00
РСД
ЦЕНА:
880,00
РСД

ЦЕНА:
385,00
РСД

Ово издање садржи текст Закона
о спречавању насиља у породици
(„Службени гласник РС“, број 94/16).
У уводном тексту указано је на карактер правне заштите од насиља у
породици у нашем правном систему,
анализирана је дефиниција појма насиља у породици у најважнијим међународним и домаћим документима и
објашњени разлози за доношење закона и његове основне одредбе.

Ово издање садржи незванично пречишћени текст Закона о парничном
поступку. У уводном тексту проф. др
Гордане Станковић, основна нормативна решења и новине свестрано
се темељно и зналачки предочавају
стручној и широј јавности. Ово издање садржи и регистар који омогућава једноставније коришћење појединог процесног института или законске
одредбе.

м издању, изузев интегралног
У ово
овом
законс
законског
текста и стварног регистра
усклађ
усклађених
са Законом о изменама и д
допунама Кривичног законика
( С
(„Службени
гласник РС“, број 94/16),
налазе се и прилози, и то због тзв. одредаба прелазног карактера, односно
њиховог различитог ступања на снагу.
Након табеларног приказа у коме
су наведене одредбе, које су предмет
vacatio legis-a, следи текст чланова
КЗ у примени до 1. јуна 2017, а затим
и оних одредаба које престају да важе
од 1. марта 2018. године.
У предговору проф. др Зорана Стојановића посебно су објашњене последње новеле у Кривичном законику.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или
on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net
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ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Припремна настава ће бити
организована у два термина:
Петак–субота, 17. и 18. 2. 2017.
Петак–субота, 10. и 11. 3. 2017.
Пословна зграда ЈП Службени гласник
у Београду, Јована Ристића 1, пети спрат

Припремна настава обухвата следеће предмете:
•
•
•
•
•

Уставно уређење
Основи система Европске уније
Систем државне управе
Радно законодавство, Основи система радних
односа и радни односи државних службеника
Канцеларијско пословање.

Припремна настава је прилагођена кандидатима
са стеченим високим и средњим образовањем.
Предавачи:
Братислав Ђокић, судија Уставног суда с дугогодишњим искуством
рада у испитној комисији за полагање државног стручног испита
Мр Милан Марковић, бивши министар државне управе и локалне
самоуправе у Влади Републике Србије
Проф. Маја Ковачевић, професор Европских студија Факултета
политичких наука у Београду
Др Бојан Урдаревић, доцент на Правном факултету Универзитета у
Крагујевцу
Зоран Петровић, директор Управног инспектората с дугогодишњим
искуством испитивача на предмету Канцеларијско пословање

ˉ̛̤̦̌ ̬̱̪̐̌: ̭̏̌
̶̛̣̌ ̡̨̠̌ ̬̖̌̔ ̛̛̣
̭̱ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̌̚
̌̚ ̬̌̔ ̦̌ ̨̨̛̪̭̣̥̏̌
̌̚ ̸̛̠̖ ̠̖ ̨̧̤̖̍̌̏̌
̵̨̨̦̖̪̦̔̌ ̛̬̙̦̔̌̏
̸̛̭̯̬̱̦ ̛̛̭̪̯.

ПРОМОТИВНА ЦЕНА
Котизација: 12.900,00 РСД + ПДВ (20%)
Центар за едукацију ЈП Службени гласник

Пријаве на телефоне: 011/30 60 527, 30 60 331, 30 60 533
или на е-mail: seminar@slglasnik.com
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Акти градских општина
БАРАЈЕВО
Одлука о буџету Градске општине Барајево за
2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о давању у закуп пословног простора на
коме је носилац права коришћења Градска општина
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине
закупнине за пословни простор на коме је носилац
права коришћења Градска општина Барајево – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о
Општинском правобранилаштву Градске општине
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању и
издавању билтена Скупштине општине Барајево –
Одлука о подизању споменика палим ратницима у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918.
године, борцима НОР-а и ЖФТ-а од 1941. до 1945.
године и погинулима у ратовима 1990–1999. године
у Барајеву – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о усвајању почетног ликвидационог
биланса Дирекције за развој и изградњу Градске
општине Барајево ЈП – у ликвидацији – – – – – – –
Решење о образовању одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика палим борцима – – – –
Решење о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације Градске општине Барајево– – –
Решење о давању сагласности на Статут Центра
за културу Барајево– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2017. годину
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар”
на Програм коришћења помоћи – субвенција за изношење смећа за 2017. годину – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар”
на Програм коришћења помоћи – субвенција за
одржавање гробаља за 2017. годину– – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга – – – – – – – – – – – – – – – –
СУРЧИН
Одлука о буџету Градске општине Сурчин за
2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим
примањима одборника и чланова органа и радних
тела Скупштине и других органа Градске општине и
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платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу – – – – – –
Решење о престанку мандата помоћнику директора Јавног предузећа за обављање комуналних и
других делатности од општег интереса за грађана
градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин за
2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних
и других делатности од општег интереса за грађане
Градске општине Сурчин за 2017. годину– – – – – –
Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин за
2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција,
Сурчин за 2017. годину– – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из
области спорта и рекреације за 2017. годину– – – –
Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета
Градске општине Сурчин за 2017. годину– – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на
изградњи и одржавању гасоводне мреже за 2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне
мреже за коришћење буџетске помоћи у 2015. години и пројекцијама за 2016. и 2017. годину – – – – –
Решење о давању сагласности на Другу измену
Финансијског плана установе културе Културни
центар Сурчин за 2016. годину – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм рада
установе културе Културни центар Сурчин за 2017.
годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о давању сагласности на Предлог одлуке ЈП за спорт и рекрацију са Одлуком– – – – – –
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30. децембар 2016.
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