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Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 31. став 1. тачка 14а)
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/213 и 17/16 – одлука УС) и члана 12. тачка 6) Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 и др. закон и 101/16 и др. законон), донела је

ОД Л У КУ

Цена 265 динара

По наведеним сегментима, износ обима средстава који
је утврђен применом екстерног критеријума – подручје
градске општине, распоређује се буџетима градских општина у складу са процентуaлним учешћем градских општина у
свим сегментима тог критеријума.
Становништво, чини сегмент: број становника на подручју градске општине, са процентуалним учешћем у том
критеријуму:

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И МЕРИЛА ЗА ОБИМЕ БУЏЕТА ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Сегмент критеријума – становништво:

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми и мерила, као и
корективни фактори за распоређивање укупног обима буџета по градским општинама града Београда (у даљем тексту: градске општине), утврђенoг актом којим се утврђује
обим средстава за вршење послова Града и градских општина, и одређују приходи који припадају граду, односно градским општинама.

По сегменту – број становника на подручју градске општине, износ обима средстава који је утврђен применом
екстерног критеријума – становништво, распоређује се буџетима градских општина у складу са процентуaлним учешћем градских општина у том сегменту.
За примену екстерних критеријума користе се последње
званично објављени статистички подаци као и подаци из
Статута Града Београда.

Члан 2.
За расподелу средстава градским општинама, примењују се два основна критеријума: екстерни и интерни критеријуми.
Екстерни и интерни критеријуми опредељују по 50%
укупног обима буџета градских општина, претходно умањеног за износ добијен применом корективних фактора.
Екстерни критеријуми су:
– подручје градске општине и
– становништво.
Подручје градске општине и становништво опредељују
по 50% износа утврђеног применом екстерних критеријума.
Интерни критеријуми су:
– број запослених;
– број установа и
– број корисника.
У оквиру износа утврђеног применом интерних критеријума, број запослених опредељује 50%, број установа 40%
и број корисника 10% средстава.

Члан 4.
Број запослених, чини сегмент: број запослених у градској општини код директних и индиректних корисника буџета, са процентуалним учешћем:

Члан 3.
Подручје градске општине, чине сегменти тог критеријума са процентуалним учешћем у том критеријуму:

Сегмент критеријума – број установа:

Сегменти критеријума – подручје градске општине:
Укупна површина подручја градске општине

учешће
40 %

Површина подручја градске општине ван градског језгра

40%

Број катастарских општина на подручју градске општине које улазе у њен
састав

20%

Број становника на подручју градске општине

Сегмент критеријума – број запослених:
Број запослених у градској општини код директних и индиректних корисника буџета

учешће
100 %

учешће
100 %

По сегменту – број запослених у градској општини код
директних и индикректних корисника буџета, износ обима средстава који је утврђен применом интерног критеријума – број запослених, распоређује се буџетима градских
општина у складу са процентуaлним учешћем градских општина у том сегменту.
Број установа, чини сегмент: број основних школа и
предшколских установа чији је оснивач Република Србија и
Град Београд – на подручју градске општине, са процентуалним учешћем:

Број основних школа и предшколских установа чији је оснивач Република
Србија и град Београд – на подручју градске општине

учешће
100 %

По сегменту – број основних школа и предшколских
установа чији је оснивач Република Србија и Град Београд
– на подручју градске општине, износ обима средстава који
је утврђен применом интерног критеријума – број установа, распоређује се буџетима градских општина у складу са
процентуaлним учешћем градских општина у том сегменту.
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Број корисника, чини сегмент: број буџетских корисника градске општине, са процентуалним учешћем:
Сегмент критеријума – број корисника:
Број буџетских корисника градске општине

учешће
100 %

По сегменту – број буџетских корисника градске општине, износ обима средстава који је утврђен применом интерног критеријума – број корисника, распоређује се буџетима градских општина у складу са процентуaлним учешћем
градских општина у том сегменту.
За примену интерних критеријума користе се последње
званично објављени статистички подаци као и званично
достављени подаци од стране градских општина.
Члан 5.
Корективни фактори за одређивање обима буџета градских општина су:
1. степен развијености градске општине;
Kорективним фактором – степен развијености градске
општине, у зависности од степена покривености водоводном и канализационом мрежом, и просечном платом без
пореза и доприноса по запосленом по градским општинама, дефинисане су три групе степена развијености градских
општина.
Првој групи степена развијености оквир добијен применом екстерних и интерних критеријума увећава се коефицијентом 1, другој групи коефицијентом 1,20 и трећој групи
коефицијентом 1,25.
2. минимално учешће обима буџета градске општине у
укупном обиму опредељеном градским општинама;
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Корективним фактором – минимално учешће обима
буџета градске општине у укупном обиму опредељеном
градским општинама, дефинише се да обим буџета градске општине не може да буде нижи од 3% од укупног обима
опредељеног градским општинама.
3. средства за реализацију програма за заштиту животне
средине;
Корективним фактором – средства за реализацију програма за заштиту животне средине дефинише се да се градским општинама на чијем подручју се налазе загађивачи
који обављањем делатности загађују животну средину емисијама, односно отпадом или загађивачи који производе,
користе или стављају у промет сировине, полупроизводе
или производе који садрже материје штетне по животну
средину, опредељују додатна средства, по посебном програму донетом од стране надлежног органа градске општине.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина („Службени лист Града Београда”, бр.
78/15 и 124/16).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-1133/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац 28. новембра
2018. године, на основу члана 52. Статута Градске општине
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 –
пречишћен текст и 73/14) и члана 7. Одлуке о установљавању награда и других јавних признања Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда” бр. 64/12 и 3/13),
на предлог Комисије за доделу награда и јавних признања
градске општине Обреновац од 23. новембра 2018. године, а
по прибављеном мишљењу Већа градске општине са седнице одржане 28. новембра 2018. године, донео је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Додељује се награда Заслужни грађанин Милораду Грчићу из Обреновца, в.д. директора Еелектропривреде Србије, као захвалница за дугогодишње ангажовање, изузетан и
немерљив допринос развоју градске општине Обреновац у
области унапређења комуналне инфраструктуре и уређења
градске општине.
Награђенoм лицу уручује се захвалница.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр 020-4/108, 28. новембра 2018. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.
Председник градске општине Обреновац 15. децембра 2018.
године, на основу члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен
текст и 73/14) и члана 7. Одлуке о установљавању награда и
других јавних признања градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда” бр. 64/12 и 3/13), на предлог Комисије за доделу награда и јавних признања Градске општине
Обреновац од 5. децембра 2018. године, а по прибављеном мишљењу Већа градске општине са седнице одржане 15. децембра
2018. године, донео је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДA И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Додељују се специјална признања Градске општине
Обреновац за 2018. годину, и то:
– Ивану Кнежевићу из Обреновца, генералном секретару Одбојкашког савеза Србије, за изузетан допринос у раду
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ОК „ТЕНТ” Обреновац који је постао један од водећих клубова у женској одбојкашкој Супер лиги Србије и изборио
право учешћа у Међународном такмичењу у CHALLENGE
CUP Европе,
– Mирјани Ристић, учитељици ОШ „Посавски партизани” Обреновац, за остварене резултате у области образовања и културе;
– Надежди Бранковић из Обреновца, дипломираном
фризеру-козметичару, за изузетан допринос у многобројним хуманитарним организацијама и Удружењу занатлија и
– Уметничком тиму култне телевизијске серије „Сазвежђе белог дуда”, која је снимљена 1989. године у Обреновцу
и у којој је представљен живот у нашој малој вароши педесетих година прошлог века.
2. Додељују се награде Градске општине Обреновац за
2018. годину за остварене резултате у раду, и то:
– Награда „Полицајац године” Љиљани Стефановић, главном полицијском инспектору, шефу Одсека управних послова Полицијске испоставе Обреновац, за изузетне резултате
остварене у раду Одсека управних послова у 2018. години;
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– Награда „Ватрогасац године” Горану Миросавићу,
командиру Ватрогасноспасилачког – техничког Одељења
Ватрогасно спасилачке јединице Обреновац, за изузетне
резултате остварене у области противпожарне заштите у
2018. години.
3. Специјална признања и награде ће бити уручене добитницима на свечаности поводом обележавања Дана градске општине Обреновац 20. децембра 2018. године.
4. Награђеним лицима из тачке 2. припада и право на
новчану награду чију висину ће утврдити Веће Градске општине Обреновац.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр 020-4/116, 15. децембра 2018. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Oдлука о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акта градских општина
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о додели награде заслужни грађанин Градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обреновац за 2018. годину – – – – – – – – – – – – –

2
2

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

