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23. јул 2010. године

Цена 200 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

ЗЕМУН

Веће градске општине Вождовац, на седници одржаној
29. јуна 2010. године, на основу члана 58. Статута градске
општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број
43/I/08), донело је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА
ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о начину финансирања пројеката невладиних организација I број 400-26/07 од 21. марта 2007. године
(„Службени лист града Београда”, број 14/07) мења се члан
2. тако да сада гласи:
„Право на коришћење средстава из члана 1. имају и
невладине организације односно удружења грађана и друге непрофитне организације које на територији градске
општине Вождовац организују или учествују у реализацији
пројеката из области наведених у члану 4. одлуке.
У изузетним случајевима право на коришћење средстава из члана 1. наведене одлуке могу остварити поједине
општине са територије Косова и Метохије.”.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о начину финансирања невладиних организација
I број 400-26/07 од 21. марта 2007. године остају непромењене.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Вождовац
I Број 400-155/10, 29. јуна 2010.године
Председник
Драган Вуканић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 15. јула 2010. године, на основу члана 63. став 1. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09),
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 16. став 1.
тачка 2. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/09 и 12/10),
члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске
општине Земун за 2010. годину, утврђени су у следећим износима, и то:
Приходи и примања и расходи
и издаци буџета
Приходи и примања буџета
Расходи и издаци буџета

Износ
у динарима
834.439.162,68
834.439.162,68

Приходи и примања и расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис
1
УКУПНИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
1. Порези
1.1. Порез на доходак, добит и
капиталне добитке – земљиште
1.2 .Порез на доходак, добит и
капитал. добитке – самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге – ЛКТ
1.5. Други порези -ЛКТ

Шифра
економске
класификације
2

Средства
из буџета
3

71

834.439.162,68
325.508.000,00

711

17.745.000,00

711
713
714
716

306.000,00
166.607.000,00
69.737.400,00
71.112.600,00
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2. Донације и трансфери
2.1. Трансфери од других нивоа
власти-ненаменски тр. Реп.
2.2. Трансфери од других нивоа
власти – Комесеријат РС
2.3. Трансфери од других нивоа
власти – Канцеларије за младе
3. Други приходи
3.1. Камате
3.2. Накнада за коришћење простора и грађ.земљишта -ЛКТ
3.3. Приход од давања у закуп са
ПДВ-ом 201.533.000,00
Сопствени приход ЈП „Пословни
простор” 68.295.374,23
3.4. Општинске административне
таксе
3.5. Приходи које својом делатношћу остваре органи
3.6. Приходи од новчаних казни
3.7. Приход од мандатних казни
3.8. Остали приходи у корист
нивоа општине
4. Примања од продаје основних
средстава
4.1. Примања од продаје
основних средстава – средства
остварена од откупа станова
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ (класа 3, извор
финансирања 10, 13, 15)
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
I. Текући расходи
1. Расходи за запослене
1.1. Плате, додаци и накнаде
запосленима
1.2. Социјални доприноси на
терет послодавца
1.3. Социјална давања
запосленима
1.4. Накнаде трошкова за
запослене
1.5. Награде запиосленима и
остали посебни расходи
2. Коришћење робе и услуга
2.1. Стални трошкови
2.2. Трошкови путовања
2.3. Услуге по уговору
2.4. Специлализоване услуге
2.5. Текуће поправке и
одржавање
2.6. Материјал
3.Отплата камата
3.1. Отплата домаћих камата
4.Трансфери осталим нивоима
власти
4.1. Трансфери осталим нивоима
власти
4.2. Остале дотације и трансфери
5.Социјална заштита из буџета
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2
73

3
115.987.200,00

733

106.696.000,00

733

8.923.000,00

733
74
741

368.200,00
294.255.374,23
3.624.000,00

741

14.486.000,00

742

269.828.374,23

742

2.735.000,00

742
743
743

1.191.000,00
165.000,00
528.000,00

745

1.698.000,00

81

5.000.000,00

813

5.000.000,00

1
5.1. Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
6. Остали расходи
6.1. Донације невладиним организацијама
6.2. Порези, обавезне таксе и казне
6.3. Новчане казне и пенали по
решењу судова
7.Средства резерве
7.1. Стална резерва
7.2. Текућа резерва
II. Издаци за нефинансијску
имовину
1. Основна средства
1.1. Зграде и грађевински објекти
1.2. Машине и опрема
1.3. Нематеријална имовина
III. Издаци за отплату главнице
и набавку фин. имовине
1. Отплата главнице

93.688.588,45”

4
41

834.439.162,68
646.177.122,24
298.416.500,00

411

236.438.000,00

412

42.326.000,00

414

7.812.500,00

415

11.740.000,00

416
42
421
422
423
424

100.000,00
206.286.510,58
34.930.198,98
1.918.000,00
77.645.416,44
12.019.323,41

425
426
44
441

64.550.049,49
15.223.522,26
800.000,00
800.000,00

46

57.280.001,66

463
465
47

42.941.087,65
14.338.914,01
5.212.110,00

2

3

472
48

5.212.110,00
77.282.000,00

481
482

21.350.000,00
39.932.000,00

483
49
499
499

16.000.000,00
900.000,00
100.000,00
800.000,00

5
51
511
512
515

186.462.040,44
186.462.040,44
167.915.223,93
18.091.439,51
455.377,00

6
61

1.800.000,00
1.800.000,00

Члан 2.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину, члан 2. мења се и гласи:
„Буџет градске општине Земун за 2010. годину чине:
1) текући приходи и примања

492.635.200,00 динара

2) наменски приход од закупа

165.897.000,00 динара

3) додатна средстава
3
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– сопствена средства
ЈП „Пословни простор
– примања од продаје осталих
основних средстава
– комунално стамбена област
– наменски трасфер Републике
за Повереништво комесаријата
за избегла лица – колективни
центар
4) пренета неутрошена средства
из претходне године

82.218.374,23 динара
68.295.374,23
5.000.000,00

8.923.000,00
93.688.588,45 динара

– наменска средства закупа 58.208.742,25
наменска средства закупа
из 2008. године
23.661.264,33
наменска средства закупа
из 2009. године
34.547.477,92
– средства из буџета града
Београда за посебне намене
7.295.495,26
за извршење решења
грађевинске инспекције
2.559.088,26
за извршење решења
комуналне инспекције
1.500.000,00
за унапређење
пољопривреде
2.911.607,00
канцеларија за младе
324.800,00
– средства из буџета
Републике за посебне намене
2.870.506, 44
за редован рад
Колективног центра
245.506,44
за набавку грађевинског
материјала за избеглице
2.625.000,00
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– средства из текућих прихода
и примања
18.333.428,38
пренета средства
из 2008. године
4.429.992,70
средства из текућих прихода
и примања 2009. године
13.903.435,68
– средства на подрачуну
ГО Земун–комунално
стамбена изградња
6.837.062,20
– средства на подрачуну
ЈП „Пословни простор Земун”, и то: 143.353,92
средства из буџета
за редован рад
63,95
средства из буџета
за манифестацију
„Лето на Гардошу”
428,15
сопствени приход
142.861,82
5) текући расходи и издаци
834.439.162,68 динара”
Члан 3.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину у члану 5. износ „33.311.000,00” замењује се износом
„35.636.000,00”.
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Члан 4.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину у члану 6. износ „166.203.000,00” замењује се износом
„165.897.000,00”.
Члан 5.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину у члану 7. износ „82.361.300,00” замењује се износом
„82.218.374,23”, износ „68.438.300,00” замењује се износом
„68.295.374,23”.
Члан 6.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010.
годину, II – ПОСЕБАН ДЕО, у члану 10. став 1. износ
„839.304.888,45” замењује се износом „834.439.162,68”,
а у ставу 2. износ „663.255.000,00” замењује се износом
„658.532.200,00”, и износ „68.438.300,00” замењује се износом „68.295.374,23”
Члан 7 .
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину, II – ПОСЕБАН ДЕО, у члану 10. став 3. мења се и
гласи:

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Екон. класи.

Изв. фин.

„Средства из става 1. овог члана распоређује се за покриће расхода и издатака по корисницима и ближим наменама:

1

2

3

4

5

6

1
1.01
110
1/0
2/0
3/0
4/0
5/0
6/0
7/0
8/0

411
412
415
422
423
424
481
499
4991
4991

Расходи и издаци

7
СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Скупштина, председник општине, Општинско веће
Извршни и законодавни органи
Плате додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Средства резерви
Средства резерви – Стална 100.000,00
Средства резерви – Текућа 800.000,00
Укупно за функцију 110

Укупно за главу 1.01
Извори финансирања за раздео 1
01 Приход из буџета
2
2.01
130
9/0
10/0
11/0
12/0
13/0
14/0

411
412
414
415
421
422

Укупно за раздео 1
ОРГАН УПРАВЕ – ОПШТА ПОТРОШЊА
Управа
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања

Одлука о буџету за 2010. год.
II измена
Средства
из буџета

Додатна
средства

Укупна
средства

8

9

10

31.400.000,00
5.600.000,00
1.010.000,00
300.000,00
18.865.946,01
200.000,00
530.000,00
900.000,00

31.400.000,00
5.600.000,00
1.010.000,00
300.000,00
18.865.946,01
200.000,00
530.000,00
900.000,00

58.805.946,01

– 58.805.946,01

58.805.946,01

– 58.805.946,01

58.805.946,01

58.805.946,01

58.805.946,01

– 58.805.946,01

153.500.000,00
27.500.000,00
6.472.500,00
9.040.000,00
17.000.000,00
940.000,00

153.500.000,00
27.500.000,00
6.472.500,00
9.040.000,00
17.000.000,00
940.000,00
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2

3
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4
15/0
16/0
17/0
18/0
19/0

5
423
424
425
426
482

452
20/0 421
20/1 426
560
21/0 483

2.02
160
22/0
23/0
24/0
25/0
26/0

411
412
415
421
426

2.03
330
27/0
28/0
29/0
30/0
31/0
32/0

411
412
415
423
482
483

3
3.01
912
33/0
33/1
34/0
35/0

422
423
463
472

915
35/1 463
920
36/0 472
980
37/0 465
37/1 481

6

7

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Укупно за функцију 130
Водени саобраћај
Стални трошкови
Материјал
Укупно за функцију 452
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Новчане казне и пенали по решењу судова
Укупно за функцију 560
Укупно за главу 2.01
Месне заједнице
Опште јавне услуге некл. на другом месту
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Материјал
Укупно за функцију 160
Укупно за главу 2.02
Јавно правобранилаштво општине Земун
Судови
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Услуге по уговору
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Укупно за функцију 330
Укупно за главу 2.03
Извори финансирања за раздео 2
01 Приход из буџета
13 Пренета средства
Укупно за раздео 2
ОРГАН УПРАВЕ – ПРОШИРЕНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Образовање
Основно образовање
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 912
Специјално основно образовање образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функцију 915
Средње образовање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 920
Образовање некласификовано на другом месту
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 980
Укупно за главу 3.01

23. јул 2010.

8
37.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
11.550.000,00
850.000,00
267.352.500,00

10
37.000.000,00
4.059.088,26 6.559.088,26
1.000.000,00
11.550.000,00
850.000,00
4.059.088,26 271.411.588,26

3.705.477,74
919.522,26
4.625.000,00

3.705.477,74
919.522,26
3.705.477,74

14.000.000,00
14.000.000,00
285.977.500,00

14.000.000,00
14.000.000,00
4.059.088,26 290.036.588,26

2.800.000,00
500.000,00
180.000,00
890.000,00
170.000,00
4.540.000,00
4.540.000,00

–
–

2.800.000,00
500.000,00
180.000,00
890.000,00
170.000,00
4.540.000,00
4.540.000,00

–
–

7.000.000,00
1.255.000,00
270.000,00
150.000,00
20.000,00
1.000.000,00
9.695.000,00
9.695.000,00

7.000.000,00
1.255.000,00
270.000,00
150.000,00
20.000,00
1.000.000,00
9.695.000,00
9.695.000,00
300.212.500,00
300.212.500,00

600.000,00
7.735.690,00
884.110,00
9.219.800,00

–

9

300.212.500,00
4.059.088,26 4.059.088,26
4.059.088,26 304.271.588,26

600.000,00
1.947.000,00 1.947.000,00
3.527.722,33 11.263.412,33
884.110,00
5.474.722,33 14.694.522,33
2.198.930,00
2.198.930,00

2.198.930,00
2.198.930,00

390.000,00
390.000,00

390.000,00
390.000,00

200.000,00
500.000,00
700.000,00

200.000,00
500.000,00
700.000,00

10.309.800,00

7.673.652,33 17.983.452,33

23. јул 2010.
1

2

3
3.02
090

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

38/0 481
810
39/0 481
820
40/0 423
41/0 481

3.03
040
42/0 472
060
43/0 472

070
44/0 472

3.04
150
45/0 423
46/0 424

3.05
490
47/0 423
48/0 481

3.06
473
48/1 421
49/0 423
50/0 465

3.07
560
51/0
52/0
53/0
54/0

423
424
426
465

3.08
450
55/0 465

6

7
Рекреација, спорт, култура и вере
Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 090
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 810
Услуге културе
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 820
Укупно за главу 3.02
Социјална заштита
Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 040
Социјална заштита – становање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 060
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 070
Укупно за главу 3.03
Канцеларија за младе
Опште јавне услуге – истраживање и развој
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Укупно за функцију 150
Укупно за главу 3.04
Канцеларија за локални економски развој
Економски послови некласификовани на другом месту
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 490
Укупно за главу 3.05
Туризам
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 473
Укупно за главу 3.06
Заштита животне средине
Заштита животне средине неклас. на другом месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 560
Укупно за главу 3.07
Саобраћај
Саобраћај
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 450
Укупно за главу 3.08

Број 26 – 5
8

9

10

1.100.000,00
1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

1.300.000,00
6.120.000,00
7.420.000,00
11.620.000,00

1.300.000,00
6.120.000,00
7.420.000,00
– 11.620.000,00

250.000,00
250.000,00

250.000,00
250.000,00

240.000,00
240.000,00

240.000,00
240.000,00

200.000,00
200.000,00
690.000,00

200.000,00
200.000,00
690.000,00

1.580.000,00
518.200,00
2.098.200,00
2.098.200,00

44.800,00
280.000,00
324.800,00
324.800,00

1.624.800,00
798.200,00
2.423.000,00
2.423.000,00

1.280.000,00
1.620.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00

1.280.000,00
1.620.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00

188.896,80
1.709.857,19
6.500.000,00
8.398.753,99
8.398.753,99

188.896,80
1.709.857,19
6.500.000,00
8.398.753,99
8.398.753,99

36.000,00
700.000,00
44.000,00
250.000,00
1.030.000,00
1.030.000,00

36.000,00
700.000,00
44.000,00
250.000,00
1.030.000,00
1.030.000,00

570.000,00
570.000,00
570.000,00

–

–

570.000,00
570.000,00
570.000,00

Број 26 – 6
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

3.09
421
55/1 424

6

7
Пољопривреда
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Укупно за функцију 421

Укупно за главу 3.09
Извори финансирања за раздео 3
01 Приход из буџета
07 Донације од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
4
4.01
130
55/2 511
56/0 512
360
57/0 511
58/0 512
620
59/0 511
60/0 512

Укупно за раздео 3
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ
Управа
Опште услуге
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 130
Јавни ред и безбед некласиф на др месту
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 360
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 620
Укупно за главу 4.01
Извори финансирања за раздео 4
01 Приход из буџета
13 Пренета средства

5
5.01
070
61/0 421
62/0 423
63/0
64/0
65/0
66/0

424
425
426
472

Укупно за раздео 4
ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ
И ПРОГНАНИХ ЛИЦА
Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица
Социјална помоћ угрож. станов.неклас. на др. месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 070
Укупно за главу 5.01
Извори финансирања за раздео 5
07 Донације од осталих нивоа власти – Комесар. за избеглице РС
13 Пренета средства

6
6.01
410
67/0
68/0
69/0
70/0
71/0
72/0

411
412
414
415
416
421

Укупно за раздео 5
ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН”
ЈП „Пословни простор Земун”
Општи економски и ком. посл.по пит.рада
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

23. јул 2010.
8

9

10

–

2.911.607,00
2.911.607,00

2.911.607,00
2.911.607,00

–

2.911.607,00

2.911.607,00

37.248.553,99
368.200,00

37.248.553,99
368.200,00
10.910.059,33 10.910.059,33

37.616.753,99 10.910.059,33 48.526.813,32

11.908.556,06
590.000,00
12.498.556,06

177.000,00 12.085.556,06
590.000,00
177.000,00 12.675.556,06

3.300.000,00
2.334.219,99
5.634.219,99

3.300.000,00
2.334.219,99
5.634.219,99

25.339.223,95 10.482.776,05 35.822.000,00
1.528.000,00
1.528.000,00
26.867.223,95 10.482.776,05 37.350.000,00
45.000.000,00 10.659.776,05 55.659.776,05
45.000.000,00

45.000.000,00
10.659.776,05 10.659.776,05

45.000.000,00 10.659.776,05 55.659.776,05

6.567.824,44
600.000,00

6.567.824,44
600.000,00

800.000,00
800.000,00
407.682,00
407.682,00
170.000,00
170.000,00
3.248.000,00 3.248.000,00
– 11.793.506,44 11.793.506,44
– 11.793.506,44 11.793.506,44
8.923.000,00
2.870.506,44

8.923.000,00
2.870.506,44

– 11.793.506,44 11.793.506,44

41.738.000,00 41.738.000,00
7.471.000,00 7.471.000,00
1.340.000,00 1.340.000,00
1.240.000,00 1.240.000,00
100.000,00
100.000,00
6.578.000,00 6.578.000,00

23. јул 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

73/0
74/0
75/0
76/0
77/0
78/0
79/0
80/0
80/1

422
423
424
425
426
481
482
483
512

6

7
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Укупно за функцију 410

Укупно за главу 6.01
Извори финансирања за раздео 6
01 Приход из буџета
04 Соствени приход буџетског корисника
13 Пренета средства
Укупно за раздео 6
АКТИВНОСТИ ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ
Активности из комуналне области
Трансакције јавног дуга
Отплата домаћих камата
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функцију 170
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 620
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 630

7
7.01
170
81/0 441
82/0 611
620
83/0 511
83/3 512
630
83/1 511
83/2 512

Број 26 – 7
8
10.127.200,00
4.672.800,00

36.200.000,00

51.000.000,00

01
04
07
07
09
13

8
8.01
130
84/0
85/0
85/1
85/3

425
511
512
515

Расходи и издаци за класичну потрошњу
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ НАМЕНСКИХ
СРЕДСТАВА
Градска општина Земун
Опште услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 130
Укупно за главу 8.01

10

51.000.000,00 68.438.728,15 119.438.728,15
51.000.000,00

51.000.000,00
68.295.374,23 68.295.374,23
143.353,92
143.353,92

51.000.000,00 68.438.728,15 119.438.728,15

Укупно за главу 7.01
Извори финансирања за раздео 7
09 Примања од продаје нефинансијске имовине
13 Пренета средства
Укупно за раздео 7
Извори финансирања расхода и издатака за класичну
потрошњу
Приход из буџета
Соствени приход буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти
– кaнцеларија за младе
Донације од осталих нивоа власти – комесаријат
Примања од продаје нефинансијске имовине
Пренета средства

9

78.000,00
78.000,00
2.611.300,00 12.738.500,00
50.428,15
50.428,15
900.000,00 5.572.800,00
2.370.000,00 2.370.000,00
20.000,00
20.000,00
2.862.000,00 39.062.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
80.000,00
80.000,00
68.438.728,15 119.438.728,15

800.000,00
1.800.000,00
2.600.000,00

800.000,00
1.800.000,00
2.600.000,00

2.268.000,00
840.000,00
3.108.000,00

2.268.000,00
840.000,00
3.108.000,00

4.500.000,00
1.629.062,20
6.129.062,20

4.500.000,00
1.629.062,20
6.129.062,20

11.837.062,20 11.837.062,20
5.000.000,00
6.837.062,20

5.000.000,00
6.837.062,20

11.837.062,20 11.837.062,20

492.267.000,00

492.267.000,00
68.295.374,23 68.295.374,23

368.200,00

368.200,00
8.923.000,00 8.923.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
35.479.846,20 35.479.846,20

492.635.200,00 117.698.220,43 610.333.420,43

408.000,00
6.461.445,83

2.370.392,03 2.370.392,03
– 6.053.445,83
3.559.552,05 3.559.552,05
47.377,00
455.377,00
5.977.321,08 12.438.766,91

6.461.445,83

5.977.321,08 12.438.766,91

6.053.445,83

Број 26 – 8
1

2
8.02

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

911
85/2 425
86/0 463
86/1 511
912
87/0 463
920
88/0 463
980
88/2 423
88/1 465

8.03
820
89/0 512

8.04
840
90/0 481

8.05
620
91/0 425
92/0 511
92/1 514

8.06
630
93/0 425
94/0 511
95/0 512

8.07
410
96/0 511
96/1 512

8.08
760
97/0 463
98/0 512

8.09

6

7
Образовање
Предшколско образовање
Текуће поправке и одржавање
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 911
Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функцију 912
Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функцију 920
Образовање некласификовано на другом месту
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 980
Укупно за главу 8.02
Установе културе
Услуге културе
Машине и опрема
Укупно за функцију 820
Укупно за главу 8.03
Верске заједнице
Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 840
Укупно за главу 8.04
Развој заједнице
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Култивисана имовина
Укупно за функцију 620
Укупно за главу 8.05
Водоводна и канализациона мрежа
Водоснабдевање
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 630
Укупно за главу 8.06
ЈП „Пословни простор Земун”
Општи економски и ком. посл.по пит.рада
Зграде и грађевински објекти
Машине и орема
Укупно за функцију 410
Укупно за главу 8.07
Здравствене установе
Здравство некласификовано на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти

23. јул 2010.
8

9

10

4.125.420,66 4.125.420,66
–
–
2.714.000,00 8.924.996,21 11.638.996,21
2.714.000,00 13.050.416,87 15.764.416,87
19.316.500,00
19.316.500,00
5.681.000,00
5.681.000,00

3.392.554,92 22.709.054,92
3.392.554,92 22.709.054,92

–

5.681.000,00
5.681.000,00

393.313,24
393.313,24
3.400.000,00 3.418.914,01 6.818.914,01
3.400.000,00 3.812.227,25 7.212.227,25
31.111.500,00 20.255.199,04 51.366.699,04

2.896.605,27
2.896.605,27
2.896.605,27

–

2.896.605,27
2.896.605,27
2.896.605,27

8.360.000,00
8.360.000,00
8.360.000,00

–
–
–

8.360.000,00
8.360.000,00
8.360.000,00

37.797.268,71 12.981.486,09 50.778.754,80
67.812.730,26 4.989.350,01 72.802.080,27
–
–
105.609.998,97 17.970.836,10 123.580.835,07
105.609.998,97 17.970.836,10 123.580.835,07

295.000,00
6.518.449,93
–
6.813.449,93
6.813.449,93

295.000,00
9.466.695,63 15.985.145,56
–
9.466.695,63 16.280.145,56
9.466.695,63 16.280.145,56

3.460.000,00
150.000,00
3.610.000,00
3.610.000,00

–

3.460.000,00
150.000,00
3.610.000,00
3.610.000,00

1.088.690,40

1.088.690,40

Машине и опрема

340.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00

Укупно за функцију 760

340.000,00

4.538.690,40

4.878.690,40

Укупно за главу 8.08

340.000,00

4.538.690,40

4.878.690,40

Јавни ред и безбедност
360
99/0 512

Јавни ред и безбед некласиф на др месту
Машине и опрема

694.000,00

694.000,00

23. јул 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7
Укупно за функцију 360

Укупно за главу 8.09
Извори финансирања за раздео 8
01 Из буџета
13 Пренета средства

01
04
07
07
09
13

Број 26 – 9
8

9

10

694.000,00

694.000,00

694.000,00

694.000,00

165.897.000,00

– 165.897.000,00
58.208.742,25 58.208.742,25

Укупно за раздео 8
165.897.000,00 58.208.742,25 224.105.742,25
Извори финансирања укупних средстава
Приход из буџета
658.164.000,00
658.164.000,00
Соствени приход буџетског корисника
– 68.295.374,23 68.295.374,23
Донације од осталих нивоа власти – канцеларија за младе
368.200,00
368.200,00
Донације од осталих нивоа власти – комесаријат
8.923.000,00 8.923.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине
5.000.000,00 5.000.000,00
Пренета средства
93.688.588,45 93.688.588,45
УКУПНА СРЕДСТВА

Члан 8.
У осталом делу Одлука о буџету градске општине Земун
за 2010. годину остаје непромењена.
Члан 9.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи
за трезор и објавити у „Службеном листу града Београда”
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се
од 1. јула 2010. године.
Скупштина градске општине Земун
Број: 06-856/2010-II/21, 15. јула 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници
одржаној 15. јула 2010. године, на основу члана 59. став 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 86. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 06/10), члана 16. став 1.
тачка 4. и члана 53. став 1. Статута градске општине Земун
(„Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10),
донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 19/09, 53/09 и
05/10), у члану 23. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Одељење врши послове које је република поверила
граду, а који се обављају у општини, и то: послове око пописа становништва; управне послове у вези са вођењем посебних бирачких спискова националних мањина; стручне
послове у поступку избора националних савета националних мањина; оверу потписа, преписа и рукописа; издавање
уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица.”

658.532.200,00 175.906.962,68 834.439.162,68

Члан 2.
У члану 25. став 1. мења се и гласи:
„Одељење за друштвене делатности и привреду врши
следеће послове: прати стање и стара се о одржавању (осим
капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у
први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу
са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом,
утврђује мере и активности заштите и безбедности деце,
односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у
складу са законом; организује послове превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског
програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне
школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; организује послове превоза, смештаја и исхране деце и ученика
са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; организује превоз ученика на републичка и међународна такмичења; подстиче развој културноуметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју,
обезбеђује услове за одржавање културних манифестација
од значаја за општину и у циљу задовољавања потреба
грађана са свог подручја може иницирати оснивање установа културе; организује послове који се односе на изградњу
и одржавање спортских објеката установа чији је оснивач
општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју општине; учествује у реализацији система школског спорта у општини и
обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских
такмичења и манифестација од значаја за општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања
потреба грађана са свог подручја може основати установе у
области спорта; спроводи стратегију и акциони план политике за младе града; доноси акциони план за младе општине, у складу са стратегијом и акционим планом града; може
да иницира оснивање, прати и обезбеђује функционисање
Канцеларије за младе; стара се о остваривању, заштити и
унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких
група; помаже развој различитих облика самопомоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са
лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним
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организацијама на свом подручју; прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом
подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине, у складу са актима града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим
својствима; стара се о развоју угоститељства, занатства,
туризма и трговине на свом подручју и може иницирати оснивање туристичке организације ради промовисања туризма на свом подручју; спроводи мере заштите, коришћења
и унапређења пољопривредног земљишта на свом подручју
утврђене актима града; израђује процену угрожености и
план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и учествује у спровођењу мера заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и на ублажавању и отклањању њихових
последица, у складу са законом и актима града; припрема
стратегије од локалног значаја у складу са актима града
и нацрте аката из делокруга одељења које доносе органи
општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским актима.”
Члан 3.
Члан 26. мења се и гласи:
„Одељење за грађевинско-комуналне послове врши послове који се односе на: доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију
објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине
и претварању заједничких просторија у стамбени, односно
пословни простор, осим у поступцима легализације објеката на територији града; издавање употребне дозволе за
те објекте; издавање потврде за инвестиционо одржавање,
санацију и адаптацију објекта и за изградњу помоћног објекта; постављање и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијер), у складу са прописом града; старање о изградњи,
одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских
и других некатегорисаних путева; предлагање мера за
унапређење и одржавање спољног изгледа пословних и
стамбених зграда у сарадњи са Одељењем за имовинскоправне и стамбене послове; предлагање мера за уређење
зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне
расвете и сл.; припремање предлога мишљења на нацрт регионалног просторног плана, просторног плана за делове
административног подручја града ван обухвата генералног
плана, односно генералног урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе и
програма имплементације регионалног просторног плана,
које доноси град; припремање предлога мишљења на нацрте урбанистичких планова који се односе на подручје градске општине; чување техничке документације; припрему
нацрта аката из делокруга рада одељења које доносе органи
општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским актима.”
Члан 4.
У члану 27. у ставу 1. речи: „давање грађевинског
земљишта у закуп, у складу са законом и одлуком Града,
ради изградње објеката бруто површине до 800 m² (по ЈУСу);” замењују се речима: „отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, у складу са законом и
одлуком града, ради изградње објеката до 800 m² бруто
развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у
поступку легализације;”.

23. јул 2010.

У истом члану у ставу 2. после речи: „и то:” додају се
речи: „решавања по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског
земљишта; решавања по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању
на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења, донео надлежни орган градске општине, и друге”.
Члан 5.
Члан 28. мења се и гласи:
„Одељење за инспекцијске послове врши послове који се
односе на: инспекцијски надзор над изградњом објеката за
које грађевинску дозволу издаје градска општина и инспекцијски надзор у комуналној области у складу са посебном
одлуком Скупштине града; спровођење управног поступка
и поступка извршења решења из ове области; одржавање
комуналног реда у градској општини и спровођење прописа
којима се уређује комунални ред; припрему нацрта акта из
делокруга рада одељења које доносе органи општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским актима.”
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда.”
Скупштина градске општине Земун
Број 06-858/2010-II/21, 15. јула 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 15. јула 2010. године, на основу члана 8. став 3. Закона
о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97) и члана 16. став 1.
тачка 4. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) , донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДАВАЊА
У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМ УПРАВЉА
И ГАЗДУЈЕ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН”
Члан 1.
У Одлуци о начину и поступку давања у закуп пословног простора којим управља и газдује ЈП „Пословни простор Земун” („Службени лист града Београда”, бр. 39/04 и
45/09) члан 20. мења се и гласи:
„Ван поступка прикупљања писаних понуда пословни
простор се може дати у закуп:
1. Политичким странкама, државним органима и органима локалне самоуправе, установама и организацијама
чији је оснивач Република или локална самоуправа.
2. Хуманитарним организацијама и удружењима.
3. Када се одобрава проширење закупцу на упражњени
пословни простор који чини јединствену грађевинску целину са пословним простором који закупац користи.
4. Када се пословни простор није могао дати у закуп ни
после два јавна оглашавања, односно два јавна надметања.
5. У случају преноса права закупа и то:
– када због смрти, болести, пензионисања и других оправданих разлога, закупац – предузетник престане да обавља делатност, а пренос права закупа тражи дете, усвојеник,
брачни друг или родитељ закупца уз сагласност закупца;
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– када закупац – предузетник оснује нову радњу или
привредно друштво као једини оснивач или када оснивач
друштва које је закупац, по престанку рада друштва оснује
предузетничку радњу, односно привредно друштво као једини оснивач;
– када дође до промене правне форме закупца – привредног друштва;
– када код закупца привредног друштва дође до статусних промена (спајање, подела, одвајање);
– у случају повезивања привредних друштава уз услов
да закупац као контролно друштво буде већински власник
капитала у подређеном друштву;
– када дође до преузимања закупца као акционарског
друштва с тим да ново друштво преузме најмање 50% акција закупца;
– када закупац, привредно друштво, оснује друго привредно друштво као једини оснивач;
– када код закупца ортачког друштва, односно ортачке
радње остане само један ортак и настави да послује као предузетник или оснује привредно друштво.
Испуњеност услова у поступку у случајевима из става 1.
овог члана цени Управни одбор на основу доказа надлежних органа који воде одговарајуће регистре и службене евиденције.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-857/2010-II/21, 15. јула 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 15. јула 2010. годинe, на основу чл. 29. и 39. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 36/09), члана
4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94), члана 6. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 77.
став 1. тачка 17. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), члана 12. став 1. тачка
17. и члана 16. став 1. тачка 5. Статута градске општине
Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и
12/10), донела је

ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМУН
Члан 1.
Градска општина Земун оснива туристичку организацију, као јавну службу, ради обављања послова промоције
туризма на својој територији.
Назив организације је: Туристичка организација Земун.
Скраћени назив је: „ТОЗ” Земун.
Седиште Туристичке организације Земун је у Земуну,
Магистратски трг бр. 1.
Члан 2.
Туристичка организација Земун има статус правног
лица у својству установе и послује у складу са прописима
којима се уређују јавне службе.
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Члан 3.
Делатност Туристичке организације Земун је:
75130 Уређивање и допринос успешнијем пословању
привреде (туризам).
Поред делатности из става 1. овог члана, Туристичка организација Земун обавља послове:
– унапређења и промоције туризма градске општине
Земун;
– координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма;
– доношења годишњих програма и планова промотивних активности у складу са законом и Стратегијом развоја
туризма на територији градске општине Земун;
– припреме и реализације израде информативно-пропагандног материјала и сајамских наступа, којима се промовишу туристичке вредности и могућности градске општине
Земун у туризму (штампање публикација, израда аудио и
видео промотивног материјала, интернет презентација, сувенири, итд.);
– обезбеђивања туристичке сигнализације у сарадњи са
надлежним органима;
– прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на територији градске општине;
– подстицања и унапређења општих услова за прихват
и боравак туриста у Земуну (комунално опремање и одржавање, подстицање изградње спортско-рекреативних и
других пратећих садржаја јавног карактера од интереса за
туризам и др.);
– праћења и анализирања кретања на домаћем и иностраном тржишту и организовања истраживања туристичког тржишта од интереса за развој, информативну, промотивну и конгресну делатност градске општине;
– усмеравања и координирања активности носиоца туристичке понуде на обогаћивању и подизању квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварања атрактивног туристичког амбијента;
– организовања и учешћа у организацији туристичких,
научних, стручних спортских, културних и других скупова
и манифестација, као и осмишљавање и вођење забавних и
празничних садржаја;
– унапређивања и промоције изворних вредности (традиција, обичаји, етнолошко благо и др.) туристичког подручја којем припада градска општина и стварање услова за
њено коришћење,
– промоције заштите, одржавања и обнове културно
историјских споменика и других материјалних добара од
интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку
понуду;
– промоције и подстицања развоја туризма у насељима
на подручју градске општине;
– посредовања у пружању услуга у домаћој радиности;
– стручне обраде података и вођење јединствене евиденције посетилаца на територији градске општине Земун;
– оснивања туристичко-информативних центара на територији градске општине;
– и друге послова од интереса за унапређење туризма
на подручју градске општине Земун.
Туристичка организација Земун може извршити промену делатности уз сагласност оснивача.
О промени делатности одлучује Управни одбор Туристичке организације Земун.
Члан 4.
Средства за оснивање и рад Туристичке организације
Земун обезбеђују се из:
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– прихода остварених обављањем послова из делатности Туристичке организације Земуна;
– буџета градске општине;
– донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних
правних и физичких лица;
– других извора у складу са законом.
Члан 5.
Органи Туристичке организације Земун су: директор,
Управни одбор и Надзорни одбор.
Органе Туристичке организације Земун именује и разрешава Скупштина градске општине Земун на период од
четири године.
Члан 6.
Директор представља и заступа Туристичку организацију Земун, организује и руководи радом Туристичке организације Земун, стара се о законитости рада и законитом коришћењу средстава Туристичке организације Земун,
извршава одлуке Управног одбора и врши друге послове
одређене законом и статутом.
Члан 7.
Управни одбор има председника и четири члана, које
именује и разрешава Скупштина градске општине Земун.
У Управни одбор именује се по један представник оснивача и представник запослених, а остали чланови Управног
одбора именују се из реда научних и стручних лица из области туризма, као и из привредних субјеката и других организација које обављају делатност из области туризма.
Управни одбор:
– доноси статут Туристичке организације Земун;
– доноси пословник о свом раду;
– усваја годишњи програм рада са финансијским планом;
– усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун;
– доноси програме туристичке, информативно-пропагандне и промотивне делатности;
– врши друге послове утврђене статутом.
Члан 8.
Надзорни одбор има председника и два члана, које именује Скупштина градске општине Земун, од којих је један
представник оснивача.
Надзорни одбор:
– врши надзор над пословањем Туристичке организације Земун;
– прегледа извештај о пословању и завршни рачун и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
– доноси пословник о свом раду;
– врши друге послове у складу са законом и статутом;
– о резултатима надзора обавештава надлежни орган
оснивача, директора и Управни одбор.
Члан 9.
Статутом Туристичке организације Земун ближе се
уређује делатност, делокруг и унутрашња организација
Туристичке организације Земун, надлежности органа Туристичке организације Земун, заступање и представљање,
права, обавезе и одговорности запослених, начин организовања послова, јавност рада и друга питања од значаја за
пословање Туристичке организације Земун.
Члан 10.
Скупштина градске општине Земун, као надлежни орган
оснивача, даје сагласност на Статут Туристичке организације Земун, сагласност на општи акт којим се уређује број и
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структура запослених, сагласност на годишњи програм рада
и разматра извештај о раду Туристичке организације Земун.
Члан 11.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у
Туристичкој организацији Земун примењују се прописи
који се односе на установе из области јавних служби.
Члан 12.
Туристичка организација Земун подноси извештај о пословању Скупштини градске општине Земун најмање једном годишње.
Оснивач, односно председник градске општине Земун,
има право да наложи контролу пословања Туристичке организације Земун и тражи подношење извештаја о раду.
Члан 13.
За обављање појединих послова из своје делатности, Туристичка организација Земун може ангажовати друга правна или физичка лица.
Члан 14.
Скупштина градске општине Земун ће након усвајања
ове одлуке, именовати председника и чланове Управног и
Надзорног одбора и в.д. директора Туристичке организације Земун.
Решења о именовању лица из става 1. овог члана се примењују од дана ступања на снагу Одлуке о оснивању туристичке организације Земуна.
Управни одбор Туристичке организације Земун је дужан
да донесе статут и друга акта неопходна за упис Туристичке
организације Земун код надлежног суда.
В.д. директора Туристичке организације Земун је дужан
да у року од осам дана од дана доношења аката неопходних
за упис Туристичке организације Земун код надлежног органа, поднесе захтев за упис.
Члан 15.
Туристичка организација Земун почиње са радом даном
уписа у судски регистар.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-859/2010-II/21, 15. јула 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

БАРАЈЕВО
На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2008), Скупштина општине Барајево на седници одржаној 2. јула 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СО БАРАЈЕВО
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
општине Барајево Влади Илићу, због подношења оставке са
изборне листе Барајево за европску Србију – Борис Тадић,
са 2. јулом 2010. године.

23. јул 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општина Барајево
Број 06-16/2010.-180, 2. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 46. Закона о локаллним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/2008), Скупштина општине
Барајево на седници одржаној 2. јула 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СО БАРАЈЕВО
1. Утврђује се мандат одборнику Скупштине општине
Барајево Миодрагу Анђелковићу, са изборне листе Барајево
за европску Србију – Борис Тадић, са 2. јулом 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општина Барајево
Број 06-16/2010.-181, 2. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине
Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 44/2008 и
17/2010), Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 2. јула 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО ЈП
1. Александар Милосављевић, разрешава се дужности
директора Дирекције за развој и изградњу градске општине
Барајево ЈП, са 2. јулом 2010. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-16/2010-182, 2. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
Скупштина градске општине Барајево на седници одржаној 12. јула 2010. године на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, брoj 129/2007),
а у вези са одредбама чл. 28–31. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, брoj 54/2009) и члaнa 19. тачка 2.
Статута градске општине Барајево („Службени лист града
Београда”, број 44/08) донела је:

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2010. годину мења се и гласи:
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Буџет градске општине Барајево за 2010. годину утврђује
се у износу од 410.431.357,17 динара, а састоји се од:
– примања текуће године у износу од 367.522.000,00
динара – утврђен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања која припадају
граду, односно градским општинама у 2010. години;
– трансфера из градског буџета у износу од 654.682,78
динара;
– трансфера из републичког буџета у износу од
4.245.000,00 динара;
– неангажованог вишка прихода из претходних година у
износу од 4.759.000,00 динара;
– вишка прихода наменског карактера из претходних година у износу од 15.010.300,00 динара;
– дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године у износу од 16.240.374,39 динара;
– меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 2.000.000,00 динара;
– издатака у износу од 410.431.357,17 динара.
Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2010. годину мења се и гласи:
1. Приходи од законских трансфера у укупном износу од
195.170.000,00 распоређују се за:
– финансирање расхода класичне буџетске потрошње у
износу од 152.020.000,00 динара,
– финансирање Програма Дирекције за развој и изградњу
градске општине Барајево у износу од 43.150.000,00 динара.
Део законског трансфера опредељен за финансирање расхода класичне буџетске потрошње у износу од
12.500.000,00 динара, усмерава се ЈП Дирекција за развој
и изградњу градске општине Барајево за финансирање
пројеката предвиђених капиталним буџетом, а на основу
распореда капиталног буџета који је усвојило Веће градске
општине Барајево.
Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за загађивање животне средине,
,посебне накнаде за заштиту и унaпређење животне средине,
годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна
возила, закупа пословног простора и дела прихода од пореза
на зараде усмеравају се Дирекцији за развој и изградњу градске општине Барајево, за финансирање програма на који сагласност даје Скупштина градске општине Барајево.
2. Средства трансфера из градског буџета у износу од
654.682,78 динара распоређују се:
– средства у износу од 81.600,00 динара користиће се за
покриће трошкова финансирања пројекта „Израда локалног акционог плана за младе општине Барајево”;
– средства у износу од 400.000,00 динара користиће се за
покриће трошкова извршења Решења комуналне инспекције;
– средства у износу од 173.082,78 динара користиће се
за покриће трошкова реализације пројекта „Три храста
лужњака” у Месној заједници „Шиљаковац”.
3. Средства трансфера из републичког буџета у износу
од 4.245.000,00 динара распоређују се:
– средства у износу од 2.625.000,00 динара користиће се
за исплату новчане помоћи породицама избеглих и интерно
ресељених лица на територији градске општине Барајево, а у
циљу стварања и побољшања услова за становање и живот;
– средства у износу од 1.620.000,00 динара користиће се
за исплату новчане помоћи породицама избеглих и интерно ресељених лица на територији градске општине Барајево, а у циљу стварања услова за економско оснаживање и
осамостаљивање.
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4. Средства неангажованог вишка прихода из претходних
година у износу од 4.759.000,00 динара користиће се за финансирање Програма Фонда за солидарну стамбену изградњу.
5. Средства вишка прихода наменског карактера из
претходних година у износу од 15.010.300,00 динара распоређују се за следеће намене:
– средства у износу од 8.680.000,00 динара распоређују
се Дирекцији за развој и изградњу општине Барајево за покриће трошкова куповине два стана за решавање стамбених проблема станара, који су становали у школским просторијама ОШ „Кнез Сима Марковић” у МЗ Арнајево;
– средства у износу од 4.419.527,00 динара користиће се
за уређење атарских путева на територији градске општине
Барајево;
– средства у износу од 1.500.000,00 динара користиће се
за исплату новчане помоћи породицама избеглих и интерно
ресељених лица на територији градске општине Барајево, а у
циљу стварања и побољшања услова за становање и живот;
– средства у износу од 257.250,00 динара користиће се за
покриће трошкова реализације пројекта „Израда локалног
акционог плана за младе општине Барајево”;
– средства у износу од 153.523,00 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево, на име рефундације
трошкова рада Комисије за повраћај земљишта.
6. Део примања из члана 1. ове oдлуке у износу од
16.240.374,39 динара представља неангажовани вишак прихода из 2009. године који се распоређује на следеће кориснике:
а) Раздео 1,
Глава 1.1, функција 110, позиција 3, економска класификација 417 – Накнаде одборницима члановима Већа и радних тела у износу од 3.700.000,00 динара;
Глава 1.3, функција 130, позиција 24, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у износу од
4.449.582,54 динара;
Глава 1.3, функција 130, позиција 29, економска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 1.142.104,15
динара;
б) Раздео 2,
Глава 2.7, функција 950, позиција 51, економска класификација 463 – Трансфери школама у износу од 6.886.906,02 динара;
Ред.
број
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Економска
класификација
2
3
321
А
Б
711111
711120
711143
711146
711147
713120
713311
713420
714,716,741
742251
742351
742152
741100
743351,743353
745151
733141
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в) Раздео 3,
Глава 3.1, функција 620, позиција 61, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од
61.781,68 динара;
7. Средства од меморандумских ставки за рефундацију у износу од 2.000.000,00 распоређују се општинској
управи.
Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2010. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву планирају се средства у висини од 900.000,00 динара.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава
сталне резерве буџета, за намене утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе надлежног за финансије.
Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2010. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву планирају се средства у укупном износу од 4.678.594,20 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне. Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве доноси председник општине, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог органа управе надлежног за финансије.
Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету градске општине Барајево за
2010. годину мења се и гласи:
Примања буџета општине у укупном износу од
410.431.357,17 динара, по врстама, односно економским
класификацијама састоје се из:

Примања
4
Вишак прихода
Класични приходи
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од непокретности
Порез на приход од пољопривреде и шумарства
Порез на земљиште
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Локалне комуналне таксе
Административне таксе
Приходи органа управе
ПДВ на приход од закупа
Камате
Новчане и мандатне казне
Мешовити и неодређени приходи
Трансфери за класичну потрошњу

Одлука
о буџету 2010.
5
36,009,674.39
276,367,682.78
13,385,000.00
22,278,000.00
4,390,000.00
41,000.00
1,180,000.00
32,236,000.00
1,017,000.00
21,000,000.00
13,883,000.00
124,000.00
1,554,000.00
56,000.00
1,301,000.00
0.00
7,003,000.00
152,020,000.00

23. јул 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1
19.
20.

2
733
733

3

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

711111
711180
714514
714547
714562
741530
742152
733141
771,772

В

Г
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4
Трансфер из градског буџета
Трансфер из републичког буџета
Наменски приходи
Порез на зараде
Самодоприноси
Накнада за путеве
Накнада за загађивање животне средине
ЕКО накнада
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Приходи од закупа пословног простора
Трансфери за наменску потрошњу
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО А + Б + В + Г

5
654,682.78
4,245,000.00
96,054,000.00
31,081,000.00
0.00
3,651,000.00
1,871,000.00
6,240,000.00
9,750,000.00
311,000.00
43,150,000.00
2,000,000.00
410,431,357.17

Члан 6.
Члан 6. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2010. годину мења се и гласи:
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то,
Економска
класификација
400000
410000
411
412
413
414
415
416
417
420000
421
422
423
424
425
426
450000
451
460000
463
470000
472
480000
481
482
483
484
490000
499
500000
510000
511
512
515

Врста расхода
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјалани доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјалана давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде,бонуси и остали посебни расходи
Одборнички додатак
Коришћење услуга и робе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Субвенције
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Донације и трансфери
Текуће донације другим нивоима власти
Права из социјалног осигурања
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Новчана казне и пенали
Накнада штете услед елементарних непогода
Резерве
Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Софтвер
УКУПНИ РАСХОДИ

341,222,935.00
119,094,000.00
92,002,842.00
16,466,158.00
550,000.00
1,100,000.00
3,725,000.00
1,250,000.00
4,000,000.00
105,401,014.11
33,350,000.00
330,000.00
15,333,000.00
44,733,014.11
6,313,644.00
5,341,356.00
83,741,535.13
83,741,535.13
11,000,000.00
11,000,000.00
2,310,000.00
2,310,000.00
14,097,791.56
5,405,000.00

Издаци
Укупна
из осталих
средства
извора
29,470,357.17 370,693,292.17
10,272,665.32 129,366,665.32
104,395.91 92,107,237.91
18,686.87 16,484,844.87
550,000.00
6,449,582.54
7,549,582.54
3,725,000.00
1,250,000.00
3,700,000.00
7,700,000.00
6,565,785.83 111,966,799.94
33,350,000.00
330,000.00
1,530,954.15 16,863,954.15
5,034,831.68 49,767,845.79
6,313,644.00
5,341,356.00
83,741,535.13
83,741,535.13
6,886,906.02 17,886,906.02
6,886,906.02 17,886,906.02
5,745,000.00
8,055,000.00
5,745,000.00
8,055,000.00
14,097,791.56
5,405,000.00

250,000.00
8,302,791.56
140,000.00
5,578,594.20
5,578,594.20
26,299,065.00
26,299,065.00
18,671,000.00
7,351,000.00
277,065.00
367,522,000.00

250,000.00
8,302,791.56
140,000.00
5,578,594.20
5,578,594.20
39,738,065.00
39,738,065.00
32,110,000.00
7,351,000.00
277,065.00
410,431,357.17

Средства
из буџета

13,439,000.00
13,439,000.00
13,439,000.00

42,909,357.17
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Функција

Позиција

Економска класификација

1
1

Опис

Глава

Раздео

Члан 7.
Члан 7. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2010. годину мења се и гласи:
Средства буџета у укупном износу од 410.431.357,17 динара распоређују се по корисницима и то,

2

3

4

5

6

Приходи
из буџета 01

Социјални
доприноси 03

Остали
извори 07

Вишак
прихода 13

Укупни
издаци

7

8

9

10

11

СО, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1.1
110

Извршни и законодавни органи
1

411 Плате и додаци функционера

2
3

412 Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде одборницима, члановима Већа и
417 радних тела

4

423 Репрезентација

340,000.00

340,000.00

5

423 Трошкови одржавања седница, пријема

340,000.00

340,000.00

6
7

423 Трошкови обележавања Славе и дана општине
423 Услуге по уговору

300,000.00
985,000.00

300,000.00
985,000.00

8

423 Услуге штампања и „Барајевски гласник”

600,000.00

600,000.00

9

155,000.00

155,000.00

10

481 Дотације политичким странкама
Дотације невладиним организацијама , удру481 жењима грађана

11

483 Новчане казне и пенали

12

Накнада штете за повреде или штету насталу
484 услед елементарних непогода

13
14

499 Средства сталне резерве
499 Средства текуће резерве

19,800,000.00

19,800,000.00

3,544,000.00

3,544,000.00

4,000,000.00

3,700,000.00

7,700,000.00

600,000.00

600,000.00

5,529,856.56

5,529,856.56

140,000.00

140,000.00

900,000.00
4,678,594.20

900,000.00
4,678,594.20

Извори финансирања за главу 1.1 функције 110
01 Приходи из буџета

41,912,450.76

41,912,450.76

13 Вишак прихода
Укупно за главу 1.1 функције 110
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1.2
110

41,912,450.76

3,700,000.00

3,700,000.00

3,700,000.00

45,612,450.76

Извршни и законодавни органи
15
16

411 Плате и додаци запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца

17
18
19
20

415
422
426
512

Накнаде за запослене (превоз)
Трошкови путовања
Материјал
Опрема
Извори финансирања за главу 1.2 функције 110

01 Приходи из буџета
Укупно за главу 1.2 функције 110
1.3

2,877,000.00
515,000.00

2,877,000.00
515,000.00

90,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

90,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

3,572,000.00

3,572,000.00

3,572,000.00

3,572,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге

130
21

411 Плате и додаци запослених

59,275,000.00

59,275,000.00

22

412 Социјални доприноси на терет послодавца

10,608,000.00

10,608,000.00

23
24

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

25

415 Накнаде за запослене (превоз)

3,200,000.00

3,200,000.00

26
27

416 Награде, бонуси и остали расходи
421 Стални трошкови

1,000,000.00
7,200,000.00

1,000,000.00
7,200,000.00

28

422 Трошкови путовања

29

423 Услуге по уговору

9,000,000.00

30

424 Специјализоване услуге

1,111,014.11

400,000.00
1,000,000.00

2,000,000.00

4,449,582.54

300,000.00

400,000.00
7,449,582.54

300,000.00
81,600.00

1,399,354.15

10,480,954.15

153,523.00

1,264,537.11

23. јул 2010.
1

2

3
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4

5

6

7

8
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9

10

11

31

Специјализоване услуге
ова апропријација користиће се за
– извршење решења грађевинске
инспекције 400.000,00
– извршење решења комуналне
424 инспекције 800.000,00

32

425 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме

1,800,000.00

1,800,000.00

33

426 Материјал

3,900,000.00

3,900,000.00

34

482 Порези и обавезне таксе

35

800,000.00

400,000.00

1,200,000.00

200,000.00

200,000.00

511 Зграде и грађевински објекти

5,000,000.00

5,000,000.00

36

512 Опрема

3,400,000.00

3,400,000.00

37

515 Нематеријална имовина

150,000.00

150,000.00

108,344,014.11

108,344,014.11

Извори финансирања за главу 1.3 функције 130
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси

2,000,000.00

07 Остали извори

2,000,000.00
481,600.00

13 Вишак прихода

2.1

90
38

39
40
41

Укупно за главу 1.3 функције 130
108,344,014.11
Укупно за раздео 1
153,828,464.87
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнaда за превоз категоризоване деце и њихо423 вих пратиоца
600,000.00
Социјална помоћ – ова апропријација користиће се за једнократне помоћи материјално
472 и здравствено угроженим грађанима
1,100,000.00
472 Трошкови сахране нн лица
Специјализоване услуге (Локални акциони
424 план за Роме)

481,600.00
6,002,459.69

2,000,000.00
2,000,000.00

481,600.00
481,600.00

6,002,459.69

6,002,459.69 116,828,073.80
9,702,459.69 166,012,524.56

600,000.00

4,245,000.00

1,500,000.00

6,845,000.00

50,000.00

50,000.00

300,000.00

300,000.00

Извори финансирања за главу 2.1 функције 090
01 Приходи из буџета

2,050,000.00

07 Остали извори

2,050,000.00
4,245,000.00

13 Вишак прихода
Укупно за главу 2.1 функције 090
2.2 473

2,050,000.00

4,245,000.00

4,245,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

7,795,000.00

4,419,527.00

500,000.00
5,219,527.00

Туризам и пољопривреда
42
43

423 Туризам
424 Пољопривреда

500,000.00
800,000.00

Извори финансирања за главу 2.2 функције 473
01 Приходи из буџета

1,300,000.00

13 Вишак прихода
Укупно за главу 2.2 функције 473
2.3 620

1,300,000.00

1,300,000.00
4,419,527.00

4,419,527.00

4,419,527.00

5,719,527.00

Развој заједнице
44

451 Текуће субвенције ЈКП „10. октобар”

44 а 451 Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар”

800,000.00

800,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,800,000.00

10,800,000.00

10,800,000.00

10,800,000.00

64,500,000.00

64,500,000.00

64,500,000.00
64,500,000.00

64,500,000.00
64,500,000.00

441,535.13

441,535.13

Извори финасирања за главу 2.3 функције 620
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 2.3 функције 620
2.4 630

Водоснабдевање
45

451 Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар”
Извори финансирања за главу 2.4 функције 630
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 2.4 функције 630

2.5 830

Услуге емитовања и издаваштва
46

451 Субвенције ЈП за информисање Барајево
Извори финансирања за главу 2.3 функције 830
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 2.5 функције 830
Рекреација, култура и вера

2.6 860
47

451 Субвенције Центру за културу

441,535.13

441,535.13

441,535.13

441,535.13

8,000,000.00

8,000,000.00
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4

47а

5

6

49

472 Накнаде из буџета за културу
Дотације спортском савезу Барајево
Ова апропријација користиће се
за финансирање:
– Школског спорта у износу од 600.000,00
динара
– Осталих програмских активности у износу
481 од 2.200.000,00 динара
Дотације спортским организацијама и рекреа481 тивни спорт

50

Дотације организацијама – Ова апропријација
користиће се за финансирање:
– КУД „Вранић” у износу од 175.000,00 динара
481 – ФА „Шумадија” у износу од 175.000,00 динара

48

7

8

23. јул 2010.
9

10

11

160,000.00

160,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

350,000.00

350,000.00

12,810,000.00

12,810,000.00

12,810,000.00

12,810,000.00

Извори финансирања за главу 2.6 функције 860
01 Приходи из буџета
Укупно за главу 2.6 функције 860
2.7 950

3

Образовање
51

463 Трансфери школама

52

472 Накнаде из буџета за образовање
Извори финансирања за главу 2.7 функције 950
01 Приходи из буџета
13 Вишак прихода
Укупно за главу 2.7 функције 950
Укупно за раздео 2
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

3.1
620

11,000,000.00

6,886,906.02

17,886,906.02

1,000,000.00

1,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00
6,886,906.02
6,886,906.02
6,886,906.02 18,886,906.02
12,806,433.02 120,952,968.15

12,000,000.00
103,901,535.13

4,245,000.00

Стамбени развој и развој заједнице
53

411 Плате и додаци запослених

9,375,742.00

9,375,742.00

54
55

412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури

1,678,258.00
150,000.00

1,678,258.00
150,000.00

56

414 Социјална давања запосленима

100,000.00

100,000.00

57

415 Накнаде за запослене

400,000.00

400,000.00

58

416 Награде, бонуси и остали расходи

250,000.00

250,000.00

59

421 Стални трошкови

26,000,000.00

26,000,000.00

60

423 Услуге по уговору

2,668,000.00

2,668,000.00

61

424 Специјализоване услуге

62

425 Текуће поправке и одржавање

4,413,644.00

4,413,644.00

63

426 Материјал

1,274,356.00

1,274,356.00

64

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

50,000.00

50,000.00

64а

483 Новчане казне и пенали

65

511 Зграде и грађевински објекти

66

512 Машине и опрема

67

515 Софтвери
Извори финансирања за главу 4.1 функције 620
01 Приходи из буџета
13 Вишак прихода

41,622,000.00

61,781.68

2,772,935.00

41,683,781.68

2,772,935.00

13,671,000.00

8,680,000.00

22,351,000.00

3,921,000.00

3,921,000.00

127,065.00

127,065.00

108,474,000.00
8,741,781.68

108,474,000.00
8,741,781.68

Укупно за главу 3.1 функције 620

108,474,000.00

108,474,000.00

Укупно за раздео 3

108,474,000.00

8,741,781.68 117,215,781.68

4
4.1

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

160
68

411 Плате и додаци запослених

675,100.00

104,395.91

779,495.91

69

412 Социјални доприноси на терет послодавца

120,900.00

18,686.87

139,586.87

70

415 Накнада трошкова за запослене

71

421 Стални трошкови

71 а 423 Услуге по уговору

35,000.00

35,000.00

150,000.00

150,000.00
50,000.00

50,000.00
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4
72

5

6

7

8

9

10

11

424 Специјализоване услуге

100,000.00

100,000.00

73

425 Текуће поправке и одржавање зграде

100,000.00

100,000.00

74

426 Материјал
Извори финансирања за главу 5.1 функције 160

137,000.00

137,000.00

01 Приходи из буџета

1,318,000.00

1,318,000.00

07 Остали извори

5
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173,082.78

173,082.78

Укупно за главу 4.1 функције 160

1,318,000.00

173,082.78

1,491,082.78

Укупно за раздео 4

1,318,000.00

173,082.78

1,491,082.78

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ МЕСТУ

5.1 660
75

511 Изградња комуналне инфраструктуре

4,759,000.00

4,759,000.00

4,759,000.00

4,759,000.00

4,759,000.00

4,759,000.00

4,759,000.00

4,759,000.00

Извор финансирања за главу 5.1 функције 660
13 Вишак прихода
Укупно за главу 5.1 функције 660
Укупно за раздео 5
Укупно раздели 1+2+3+4+5
Извори финансирања укупно
01 Приходи из буџета

367,522,000.00

2,000,000.00

4,899,682.78

367,522,000.00

03 Социјални доприноси

367,522,000.00
2,000,000.00

07 Остали извори

2,000,000.00
4,899,682.78

13 Вишак прихода
УКУПНО

Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010-184, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007), и члана 19. тач. 8.
и 63. Статута градске општине Барајево („Службени лист
града Београда”, бр. 44/2009 и 17/2010), Скупштина градске
општине Барајево на седници одржаној 12. јула 2010. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Одлуци о унутрашњем уређењу Управе градске
општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр.
35/2009 и 62/2009), члан 14. мења се и гласи:
„Одељење за привреду и друштвене делатности врши
послове који се односе на област опште пољопривредне
проблематике, послове из области туризма, праћење прописа из области приватног предузетништва и давање информације, издавање потврде и уверења раније регистрованим приватним предузетницима.
Прати стање и предлаже мере за заштиту и унапређење
животне средине на свом подручју, спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине
на свом подручју у складу са актима града, стара се и обез-

4,899,682.78
36,009,674.39

367,522,000.00

Члан 8.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда” .

36,009,674.39 410,431,357.17

2,000,000.00

4,899,682.78

36,009,674.39

36,009,674.39 410,431,357.17

беђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима.
Прати стање и стара се о опремању и одржавању (осим
капиталног), дечијих вртића и основних школа, прати упис
у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни
поступак против родитеља, односно старатеља у складу са
законом, организује послове који се односе на превоз деце
и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и ученика
основних школа на удаљености већој од 4 km од седишта
школе, организује превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама и развој, без обзира на удаљености места
становања од школе, организује превоз ученика на републичка и међународна такмичења, у сарадњи са образовноваспитном установом утврђује мере и активности заштите
и безбедности деце, односно ученика за време остваривања
образовно – васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом.
Подстиче развој културно – уметничког стваралаштва и
аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину.
Прати потребе и стара се о задовољавању потреба
грађана у области спорта на подручју општине, учествује у
реализацији система школског спорта и обезбеђује услове
за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од општинског значаја, обезбеђује услове за
реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју. Врши послове на утврђивању статуса
избеглица, стара се о остваривању, заштити и унапређењу
људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група.
Прати стање и извештава председника општине о угроженим местима на територији општине Барајево у циљу
учествовања општине у заштити и спасавању људи, материјалних и комуналних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових
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последица у складу са законом и актима града и предлаже
председнику општине ажурирање решења о образовању
штаба за ванредне ситуације и прати његову реализацију.
У оквиру одељења за привреду и друштвене делатности
формира се Канцеларија за младе која ће обављати послове
који се односе на подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима, послови заштите
интереса младих и помоћ у остварењу њихових интереса,
сарадње са омладинским удружењима у њиховом раду, подстицању и остваривању сарадње, која се односи на омладину и улогу младих на територији општине Барајево. У области омладинске политике спроводи стратегију и акциони
план политике за младе града, предлаже акциони план за
младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим
планом града.”
Члан 2.
Члан 15. мења се и гласи:
„Одељење за имовинско-правне, стамбене и инспекцијске послове врши послове који се односе на евиденцију непокретности општине, стручне и административне послове
који се односе на престанак права коришћења, давање у закуп непокретности и враћање одузетог земљишта, послове
који се односе на доношење акта о изузимању земљишта чија
је намена утврђена важећим планским актом за изградњу
објеката од општег – јавног интереса и за јавне површине
(земљиште планирано као градско грађевинско земљиште),
решава по захтевима за успостављање режима својине на
земљишту које је као градско грађевинско земљиште одређено одлуком Скупштине општине Барајево и које није приведено намени у целини или већим делом и не чини урбанистичку и функционалну целину са градским грађевинским
земљиштем у складу са прописима, решава по захтевима за
утврђивање права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини, решава о престанку права коришћења грађевинског земљишта у државној својини
датог ради изградње објеката према раније важећим прописима у случајевима прописаним законом ако према важећим
прописима општине није надлежан други орган општине,
доноси одлуку о престанку права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту које је прешло у државну
својину по раније важећим прописима када није утврђено
право коришћења у складу са законом ако према прописима општине није надлежан други орган општине, сппроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама, врши послове
грађевинске инспекције и то послове инспекцијског надзора
над изградњом објеката до 800 m² бруто површине (по јусу)
за које одобрење за изградњу издаје општина, врши надзор
над коришћењем објеката у државној својини, пре свега
објеката чији је корисник општина и месне заједнице на територији општине, предузима потребне мере и врши друге
послове у складу са важећим прописима из области грађевинске инспекције на територији општине, врши послове
комуналне инспекције и то послове инспекцијског надзора над извршавањем прописа који се односе на спровођење
инспекцијског надзора у комуналној области, на територији
општине, стара се о одржавању и обезбеђује комунални ред
и сврсисходно коришћење јавних добара – добара у општој
употреби у складу са прописима на територији општине,
поступа по замолницама судова, других државних органа и
јавних служби у области имовинско-правних, стамбених и
инспекцијских послова, припрема нацрте аката из области
имовинско-правних, стамбених и инспекцијских послова
које доносе надлежни органи општине, подноси извештаје и
даје информације из области имовинско-правних, стамбених
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и инспекцијских послова и врши друге послове складу са законом, Статутом града Београда, Статутом градске општине
Барајево, другим општим актима града и општине и по налогу надлежних органа општине.
Решава по захтевима за поништај правоснажности
решења о изузимању из поседа градског грађевинског
земљишта, решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган општине.”
Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:
„Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове врши послове урбанизма који се односе на давање
мишљења на просторне и урбанистичке планове који доноси град, доноси решење у I степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800
m² бруто развијене грађевинске површине и претварању
заједничких просторија у стамбени, односно пословни
простор осим у поступцима легализације објеката на територији општине, издаје грађевинску дозволу за изградњу
и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, издаје
информацију о локацији локацијску дозволу за објекте
за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом
града, послове издавања одобрења за изградњу, потврде о
пријави извођења радова за објекте за које је донео решење
о одобреној изградњи, пријаве радова за изградњу помоћних објеката, потврде да су темељи изграђени у складу са
главним пројектом, решења о одобреној употреби након
извршеног техничког прегледа објеката, решења о рушењу
објекта и друге послове поверене органу управе законом,
односно Статутом града везане за издавање грађевинске
и употребне дозволе и извођење других грађевинских радова, послове везане за постављање привремених објеката
на јавним површинама (киосци ММО и други привремени објекти), у складу са одлуком, планом и програмом, комуналне послове који нису у надлежности градске управе,
врши стручне и административне послове за потребе СО,
Већа, и председника општине у вези са извођењем радова
када се општина Барајево јавља као инвеститор, заштиту
јавних и зелених површина и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама СО, Већа и председника
општине, израђује нацрте одлука из области грађевинских
послова и извештаја и информације из оквира послова
одељења, послове који се односе на називе улица, тргова,
заселака и других делова насељених места на свом подручју, у складу са законом и прописима града.
Члан 4.
Начелник Управе градске општине ускладиће у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи
градске општине Барајево, са одредбама ове одлуке, уз сагласност Општинског већа.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010-185, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.

23. јул 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 19. тачка 8. Статута градске општине
Барајево, („Службени лист града Београда”, бр. 44/2008 и
17/2010), Скупштина градске општине Барајево на седници
одржаној 12. јула 2010. године, донела је

ОД Л У КУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈКП „10. 0КТОБАР”
БАРАЈЕВО
Члан 1.
Градска општина Барајево, као оснивач, поверава послове вршења услуга као посебно право ЈКП „10. октобар” Барајево и то за:
– уређење путног јарка – шанца,
– уређење канала и остављање цеви на пропустима,
– кресање шибља и грања које омета саобраћај,
– уклањање стабала са јавних површина,
– пражњење септичких јама,
– уклањање стубова са јавних површина и других предмета,
– уклањање непрописно постављењних цеви за каналисање отпадних вода на јавну површину,
– уклањање рекламних паноа са јавне површине,
– уклањање смећа са јавних површина, и
– уклањање грађевинских и других објеката.

Број 26 – 21

На основу члана 19. тачка 11. и члана 36. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”,
бр. 44/08 и 17/2010), и члана 17. Пословника Скупштине
општине Барајево („Службени лист града Београда”, број
44/2008), Скупштина градске општине Барајево на седници
одржаној 12. јула 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1. За заменика председника Скупштине општине Барајево изабран је Иван Иванковић, који је на сталном раду у
општини Барајево, са 12. јулом 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010.-194, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.

Члан 2.

На основу члана 19. тачка 12. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 44/08
и 17/2010), и члана 41. Пословника Скупштине општине
Барајево („Службени лист града Београда”, број 44/2008),
Скупштина градске општине Барајево на седници одржаној
12. јула 2010. године, донела је

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010-186, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1. Разрешава се дужности члана Општинског већа
општине Барајево Драгољуб Станић, са 12. јулом 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

На основу члана 19. тачка 11. и члана 36. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 17/2010), Скупштина градске општине Барајево на
седници одржаној 12. јула 2010. године, донела је

Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010.-192, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1. Разрешава се дижности заменика председника
Скупштине општине Барајево Бранко Трифуновић, са 12. јулом 2010. године.

На основу члана 19. тачка 12. и члана 48. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”,
бр. 44/08 и 17/2010), и члана 34. Пословника Скупштине
општине Барајево („Службени лист града Београда”, број
44/2008), Скупштина градске општине Барајево на седници
одржаној 12. јула 2010. године, донела је

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010.-193, 12. јула 2010. године

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

Председник
Првослав Мандић, с. р.

1. За члана Општинског већа општине Барајево, изабран
је Владета Вићентијевић, са 12. јулом 2010.године.

Број 26 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010.-192, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу чл. 47. и 50. Пословника СО Барајево („Службени лист града Београда”, број 44/08), Скупштина општине
Барајево на седници одржаној 12. јула 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ
1. Један члан Административно-мандатне комисије
општине Барајево разрешава се дужности са 12. јулом 2010.
године, и то Зоран Марковић.
2. Бира се један члан у Административно-мандатну комисију општине Барајево, са 12. јулом 2010. године, и то
Иван Иванковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010.-183, 12. јула 2010. године

23. јул 2010.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине
Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 44 /2008 и
17/2010), Скупштина општине Барајево на седници одржаној 12. јула 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЈП
1. Марко Малбаша поставља се за директора Дирекције
за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП, са 12. јулом 2010. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010-187, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и
17/2010), Скупштина градске општине Барајево на седници
одржаној 12. јула 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Председник
Првослав Мандић, с. р.

О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРУ „БАРАЈЕВО”

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине
Барајево („Службени лист града Београда”, број 44/2008),
и члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005), Скупштина општине Барајево
на седници одржаној 12. јула 2010. године, донела је

1. Мирјана Топић, разрешава се дужности директора
ЈП за информисање и културу „Барајево” са 19. фебруаром
2010. године, због продаје предузећа новом власнику.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општина Барајево
Број 06-20/2010.-189, 12. јула 2010. године

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА И НАДЗОРНИХ
ОДБОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО, ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРУ БАРАЈЕВО И ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
1. У Решењу о именовању председника и чланова Управних одбора и Надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
општине Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и
Центра за културу Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 33/2008, 55/2008,35/2009, 8/2010 и 17/2010), у наслову
и осталом тексту решења речи: „Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу општине Барајево” замењује се речима: „Дирекција за изградњу и развој општине Барајево”.
2. У тачки 5. члан Надзорног одбора Дирекције, Миломир Мијаиловић замењује се чланом Марином Марковић.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-20/20010-191, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.

Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02 и 107/05), и члана 19.
тачка 10. Статута градске општине Барајево („Службени
лист града Београда”, број 44/2008), Скупштина општине Барајево на седници одржаној 12. јула 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА
1. Даје се сагласност, на Одлуку Управног одбора ЈКП
„10. октобар” Барајево, од 22. јуна 2010. године, број 12051/2010 о утврђивању цена услуга ЈКП „10. октобар” Барајево,
која је саставни део решења.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-20/2010-190, 12. јула 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.

23. јул 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 107/2005 и 108/05), и
на основу члана 31. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево, Управни одбор на XIII седници одржаној 22. јуна 2010. године,
донео је следећу

Број 26 – 23

На ове цене зарачунава се ПДВ у износу од 8% за услуге
које се искључиво изводе на јавној површини.
За све друге услуге које овде нису описане, примењују се
цене према важећем ценовнику ЈКП „10. октобар” Барајево.
Управни одбор ЈКП „10. октобар” Барајево
Број 1205-1, 22. јуна 2010. године

ОД Л У КУ

Заменик председника
Радиша Лазаревић, с. р.

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА
1. Ископ путног канала са одвозом
земље до 3 km
600,00/дин/m³
2. Израда цевастих путних пропуста
од бетонских цеви Ф500
6.500,00/дин/m¹
3. Чишћење цевастих путних пропуста 3.500,00/дин/m³
4. Кошење траве са путних јаркова
и банкина при средњој затрављености
и кресање високог шибља и растиља
до висине од 5 m
87,00/дин/m²
5. Сечење и уклањање стабала
са јавних површина
6.500,00/дин/ком
6. Уклањање разних предмета
са јавних површина, утовара
и превоз до 5 km
4.500,00/дин/час
7. Вађење и одвожење непрописно
постављених цеви за каналисање
отпадних вода на јавну површину 3.200,00/дин/m¹
8. Утовар и одвожење смећа са јавних
површина на депонију удаљену
50 km (дивље депоније) 1.400,00/дин/m³
9. Пражњење септичких јама (6 m³) 3.500,00/дин/тура
10. Уклањање грађевинских
и других објеката
3.000,00/дин/m²

ГРОЦКА
Скупштина градске општине Гроцка, на седници одржаној 7. јула 2010. године, на основу Одлуке Уставног суда I
Уз 52/08 („Службени гласник РС”, број 34/2010) и члана 41.
тачка 2. Статута градске општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, број 42/08) донела је

ОДЛУКУ
О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКА
1. Одбија се захтев подносиоца изборне листе „Наш човек
– Блажо Стојановић” за утврђивање престака мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка Андрејић Славка,
због оставке коју је у његово име поднео подносилац листе.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-73, 7. јула 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 7. јула 2010. године, на основу члана 47. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС’’, број 54/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) и чл. 17. и 24. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда’’, број 42/08), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2010. ГОДИНУ
I/ ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Гроцка за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/I/09 и 17/10), мења се
и гласи:
А Примања и издаци буџета општине
I Укупна примања
Текући приходи
1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана
Порез на имовину и наслеђе и поклон
Локалне комуналне таксе
Накнаде
Законски трансфери града
2. Изворни приходи
Таксе

Економ.
класификација
7+8
7
711
713
714,741
714
733
742

Средства
из буџета
647.879.000
647.879.000
569.261.000
189.722.000
110.587.000
55.474.000
21.314.000
192.164.000
78.618.000
715.000
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Накнаде
741
Камате
7411
Закуп
7421
Новчане казне
743
Мешовити и остали приходи
742,744,745,771
II Укупни издаци
4+5
Текући расходи
4
1. Расходи за запослене
41
2. Коришћење роба и услуга
42
3. Отплата камата
44
4. Субвенције
45
5. Текући трансфери
46
6. Издаци за социјалну заштиту
47
7. Остали расходи
48,49
8. Капитални расходи – издаци за
5
Финансијску имовину
III Буџетски суфицит – дефицит I– II
(7+8)-(4+5)
Примарни суфицит – дефицит
буџетски суфицит – дефицит коригован за износ камата
(7+8-7411)-(4+5-44)
Укупни фискални резултат III+VI
Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА
IV Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита
92
V Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине
62
VI Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате кредита минус издаци
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине (IV-V)
92-62
В ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII Примања од задуживања
91
1. Примања од домаћих задуживања
911
VIII Отплата главнице
61
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
611
IX Промена стања на рачуну III +VI+ VII– VIII
Х Нето финансирање VI + VII– VIII– IX=III
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет општине Гроцка за 2010. годину састоји се од:
1.
2.
3.

Примања у износу од
Издатака у износу од
Буџетског дефицита у износу од

647.879.000
709.019.861
61.140.861

Члан 3.
У члану 3. износ од „56.300.000” замењује се износом од „61.140.861”
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Приходи буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се:
– за наменску потрошњу
407.245.555 динара
– за капитална улагања
35.000.000 динара
– за пренете функције
32.497.000 динара
– за класичну потрошњу
277.977.306 динара.”
Члан 5.
У члану 8. износ од „100.000” замењује се износом „820.000”

23. јул 2010.
51.526.000
174.000
5.475.000
712.000
20.016.000
709.019.861
562.219.861
186.960.000
168.009.861
35.000.000
126.400.000
18.297.000
3.600.000
23.953.000
146.800.000
61.140.861
26.314.861
61.140.861

100.000.000
100.000.000
43.700.000
43.700.000
117.440.861
61.140.861
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Члан 6.
У члану 9. Табела у којој су планирани Приходи и примања буџета, мења се и гласи:
Економска
класификација
1
311712
711000
711110
711120
711143
711146
711147
711180
713000
713120
713310
713420
714000
714513
714514
714547
714562
716000
716110
733000
733141
733151
741000
741100
741532
741534
742000
742152
742251
742351
743000
743351
744000
744251
745000

Извори прихода и примања
2
Пренета, неутрошена средства за посебне намене
I Tекући приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од непокретности
Порез на доходак од пољопривреде
Порез на земљиште
Самодопринос
Укупно 711000
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Укупно 713000
Порез на добра и услуге
Комунална такса за држање моторних возила
Накнада за изградњу и коришћење локалних путева
Накнада за загађивање животне средине
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Укупно 714000
Други порези
Комунална такса на фирму
Укупно 716000
Трансфери од других нивоа власти
Законски трансфери
Текући трансфери од других нивоа власти
Укупно 733000
Приходи од имовине
Камате
Комунална такса за паркирање
Накнада за коришћење градског грађ.земљишта
Укупно 741000
Продаја добара и услуга
Приходи од давања, закуп, односно на коришћење
Општинске административне таксе
Приходи које својом делатношћу остваре органи општине
Укупно 742000
Новчане казне и одузета имонивнска корист
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
Укупно 743000
Добровољни трансфери од правних и физичких лица
Капитални добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист општине
Укупно 744000
Мешовити и неодређени приходи

Износ
3
4.840.861

112.227.000
51.724.000
19.453.000
6.272.000
46.000
189.722.000
47.989.000
7.598.000
55.000.000
110.587.000
38.000.000
15.725.000
5.446.000
143.000
59.314.000
16.642.000
16.642.000
183.164.000
9.000.000
192.164.000
174.000
832.000
51.526.000
52.532.000
5.475.000
715.000
3.051.000
9.241.000
712.000
712.000
12.000.000
12.000.000
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1
745151
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2
Мешовити приходи у корист општине
Укупно 745000
Меморандумске ставке
Рефундација расхода
Рефундација расхода из претходне године
Укупно 770000
СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000-745000
Примања од домаћих задужења
Примања од задуживања код пословних банака
Укупно 911000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

771000
771111
772114

911000
911451

3
259.000
259.000
4.000.000
706.000
4.706.000
647.879.000
100.000.000
100.000.000
752.719.861

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.

функција

Глава

Позиција

Економска
класификација

Извор финансирања

Члан 10. мења се и гласи:
Средства буџета општине Гроцка за 2010. годину, утврђена су у износу од 752.719.861 динара, а обухватају средства на
подрачуну извршења буџета и средства на подрачуним индиректних корисника која се воде у оквиру консолидованог рачуна трезора општине Гроцка.
Укупна срества из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– пренета средства из претходне године 4.840.861 динара – извор финансирања 13,
– текући приходи у износу од 619.173.000 динара – извор финансирања 01,
– сопствени приходи директних и индиректних корисника у износу од 15.000.000 динара – извор финансирања 04,
– приходи од донација и трансфера у износу од 13.706.000 динара – извор финансирања 07,
– примања од задуживања у износу од 100.000.000 динара, извор финансирања 11.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима, и то:

1

2

3

4

5

Опис

6

НераспоПримања
ређени
Средства Сопствени од продаје Примања од
Донације и
ВП из
из буџета приходи нефинан- задуживања
трансфери
ранијих
(01)
(04)
сијске
(11)
(07)
година
имовине
(13)

7

8

9

10

11

12

Укупна
средства

13

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНА И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални трошкови
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених

2

412

Социјални доприноси на терет послод.

22.000.000
4.000.000

22.000.000
4.000.000

3

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

3.000.000

3.000.000

4

422

Трошкови путовања

5

423

Услуге по уговору

6

424

Специјализоване услуге

3.000.000

3.000.000

7

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

3.500.000

3.500.000

400.000
11.000.000

400.000
1.760.000

12.760.000

8

481

Дотације невладиним организацијама и политичким
странкама

3.000.000

3.000.000

8.1

484

Накнада штете настале услед елементарних непогода

720.000

720.000

9

499

Стална буџетска резерва

100.000

100.000

10

499

Текућа буџетска резерва

864.000

864.000

Укупно за функцију 110

51.584.000

860

1.760.000

53.344.000

Рекреација, култура и вера
11

481

090

Дотације невладиним организацијама

4.000.000

4.000.000

Укупно за функцију 860

4.000.000

4.000.000

Социјална заштита некласификована на другом месту
12

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.000.000

3.000.000

Укупно за функцију 090

3.000.000

3.000.000

Свега разедео 1

58.584.000

1.760.000

60.344.000

Раздео 2 – ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
13

424

Специјализоване услуге

1.000.000

1.000.000

23. јул 2010.
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3

4

14

425

5

Текуће поправке и одржавање

6

15

426

Материјал

16

512

Набавка опреме
Укупно за функцију 130

7

8

9

10

11

3.203.000

12
106.000

10.000.000

13
3.309.000
10.000.000

6.000.000

6.000.000

20.203.000

106.000

20.309.000

Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада

410
17

411

Плате и додаци запослених

18

412

Социјални доприноси на терет послодавца

19

413

Накнаде у натури

20

414

Социјална давања запосленима

8.200.000

21

415

Накнаде за запослене

4.200.000

22

416

Награде, бонуси и остали посебни

23

421

Стални трошкови

24

422

Трошкови путовања

25

423

Услуге по уговору

106.000.000

106.000.000

20.387.000

20.387.000

10.000

10.000
3.000.000

11.200.000
4.200.000

50.000

50.000

17.000.000

600.000

17.600.000

1.000.000

24.000.000

300.000

300.000

23.000.000

26

482

Порези, обавезне таксе и казне

300.000

27

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

100.000

100.000

179.547.000

4.600.000 184.147.000

Укупно за функцију 410
2

300.000

Комесаријат за избеглице

070

Социјална помоћ угроженом становништву
28

413

Накнаде у натури

100.000

100.000

29

421

Стални трошкови

6.000.000

6.000.000

29.1

424

Специјализоване услуге

30

426

Материјал

2.657.306
300.000

31

472

Накнаде за социјалну заштиту

600.000

600.000

7.000.000

9.657.306

Укупно за функцију 070
160
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3

2.657.306

2.657.306
300.000

Месне заједнице

3.11

Месна заједница „Калуђерица”
32

421

Стални трошкови

33

426

Материјал
Укупно за главу 3.11

3.12

500.000

500.000

30.000

20.000

1.000.000
50.000

530.000

520.000

1.050.000

Месна заједница „Ритопек”
34

421

Стални трошкови

30.000

20.000

50.000

35

426

Материјал

200.000

20.000

220.000

Укупно за главу 3.12

230.000

40.000

270.000
140.000

3.13

Месна заједница „Брестовик”
36

421

Стални трошкови

40.000

100.000

37

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.13

60.000

110.000

170.000
110.000

3.14

Месна заједница „Умчари”
38

421

Стални трошкови

50.000

60.000

39

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.14

70.000

70.000

140.000
30.000

3.15

Месна заједница „Камендол”
40

421

Стални трошкови

20.000

10.000

41

426

Материјал

10.000

10.000

20.000

Укупно за главу 3.15

30.000

20.000

50.000

120.000

20.000

140.000

20.000

10.000

30.000

140.000

30.000

170.000
100.000

3.16

Meсна заједница „Заклопача”
42

421

Стални трошкови

43

426

Материјал
Укупно за главу 3.16

3.17

Месна заједница „Дражањ”
44

421

Стални трошкови

90.000

10.000

45

426

Материјал

10.000

10.000

20.000

100.000

20.000

120.000
50.000

Укупно за главу 3.17
3.18

Месна заједница „Живковац”
46

421

Стални трошкови

40.000

10.000

47

426

Материјал

10.000

10.000

20.000

Укупно за главу 3.18

50.000

20.000

70.000
90.000

3.19

Месна заједница „Врчин”
48

421

Стални трошкови

50.000

40.000

49

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.19

70.000

50.000

120.000

3.20

Месна заједница „Винча”
50

421

Стални трошкови

50.000

100.000

150.000

51

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Број 26 – 28
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4

5

6
Укупно за главу 3.20

3.21

7

8

9

23. јул 2010.
10

11

12

13

70.000

110.000

180.000
80.000

Месна заједница „Пударци”
52

421

Стални трошкови

70.000

10.000

53

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.21

90.000

20.000

110.000

3.22

Месна заједница „Гроцка”
54

421

Стални трошкови

50.000

10.000

60.000

55

426

Материјал

100.000

10.000

110.000

Укупно заглаву 3.22

150.000

20.000

170.000

120.000

100.000

220.000

20.000

10.000

30.000

140.000

110.000

250.000
40.000

3.23

Месна заједница „Лештане”
56

421

Стални трошкови

57

426

Материјал
Укупно за главу 3.23

3.24

Месна заједница „Бегаљица”
58

421

Стални трошкови

30.000

10.000

59

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.24

50.000

20.000

70.000
350.000

3.25

Месна заједница „Болеч”
60

421

Стални трошкови

300.000

50.000

61

426

Материјал

200.000

30.000

230.000

Укупно за главу 3.25

500.000

80.000

580.000

2.280.000

1.240.000

3.520.000

202.030.000

1.240.000

2.657.306 11.706.000 217.633.306

Укупно за функцију 160
Укупно раздео 2
Раздео 3 – КАПИТАЛНИ ДЕО БУЏЕТА
480

Истраживање и развој – економски послови
62

511

Изградња бунара за водоснабдевање
Дирекцији за грађевинско земљиште

8.500.000

8.500.000

63

511

Капитално одржавање старе зграде општине

6.000.000

6.000.000

63.1

511

Реконструкција зелене пијаце у Гроцкој

2.500.000

2.500.000

511

Измирење обавеза из ранијих година –изградња водовода
и канализације

3.000.000

3.000.000

512

Машине и опрема
– набавка рачунарске опреме

3.000.000

3.000.000

65.1

512

Учешће општине у набавци камиона смећара за потребе
ЈКСП

9.000.000

9.000.000

65.2

512

Набавка камиона за потребе ЈП „Водовод и канализација”

2.000.000

2.000.000

66

541

64
65

1.000.000

1.000.000

Свега функција 620

Откуп земљишта

35.000.000

35.000.000

Свега раздео 3

35.000.000

35.000.000

Раздео 4 – ПРЕНЕТЕ ФУНКЦИЈЕ
112

Финансијски и сискални послови

67

424

Специјализоване услуге
– обавезе према „Београдводама”
– извршење решења инспекције

68

483

Извршење судских решења
Укупно за функцију 112

800

7.000.000
1.000.000

700.000
1.000.000

7.000.000
2.700.000

1.000.000

11.700.000

2.000.000
10.000.000

2.000.000
700.000

Култура
69

424

Специјализоване услге у реализацији културних манифестација

4.000.000

4.000.000

70

481

Средства за финансирање спорта и физичке културе

2.000.000

2.000.000

Укупно за функцију 800

6.000.000

6.000.000

912

Образовање
71

463

Трансфери осталим нивоима власти за текуће поправке и
одржавања објеката и опреме школа

14.797.000

14.797.000

Укупно за функцију 900

14.797.000

14.797.000

Укупно за раздео 4

30.797.000

700.000

1.000.000

32.497.000

Раздео 5 – НАМЕНСКИ ДЕО БУЏЕТА
560

Заштита животне средине
72

451

630

Текуће субвенције ЈКСП Гроцка

81.000.000

81.000.000

Укупно за функцију 560

81.000.000

81.000.000

Текуће субвенције
ЈПводовода и канализације

45.400.000

45.400.000

Укупно за функцију 630

45.400.000

45.400.000

12.367.000

12.367.000

2.226.000

2.226.000

Водоснабдевање
73

451

620

Развој заједнице
74

411

Плате и додаци запослених ЈП Дирекције за грађ.
земљиште

75

412

Социјални доприноси на терет послодавца

23. јул 2010.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

76

414

5

Социјална давања запосленима

6

7

77

415

Накнаде запосленима

78

421

Стални трошкови

79

422

Трошкови путовања

80

423

Услуге по уговору

81

424

Специјализоване услуге

82

425

Текуће попр.и одржавање

8
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9

10

11

50.000

12
1.000.000

370.000

370.000

10.590.000

10.590.000

20.000

20.000

4.000.000

4.000.000

500.000

500.000

37.450.000 12.000.000

83

426

Материјал

84

441

Отплата камата

11.000.000
18.000.000

1.483.555

50.933.555

2.000.000

85

444

Пратећи трошкови задуживања

86

481

Донације невладиним организацијама

87

482

87.1
87.2

13
1.050.000

2.000.000
6.000.000

17.000.000
18.000.000

19.000

19.000

Порези, обавезне таксе и казне

8.500.000

8.500.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.800.000

1.800.000

485

Накнада штете

88

511

Изградња зграда и објеката

550.000

550.000

10.000.000

89

512

Машине и опрема

89.1

515

Компјутерски софтвер

90

611

Отплата главница посл.банкама

94.000.000

104.000.000

1.600.000

Укупно за функцију 620

1.600.000

200.000

200.000

43.700.000

43.700.000

164.942.000 12.000.000

100.000.000

1.483.555

1.000.000 279.425.555

Друштвени фонд за финансирање Солидарне стамбене
изградње

610

Стамбени развој
91

421

Стални трошкови

10.0000

10.000

92

423

Услуге по уговору

1.400.000

1.400.000

93

426

Материјал
Укупно за функцију 610
Укупно за раздео 5

10.000

10.000

1.420.000

1.420.000

292.762.000 12.000.000

100.000.000

1.483.555

1.000.000 407.245.555

Укупно извори финансирања
01 Приходи из буџета

619.173.000

04 Сопствени приходи

619.173.000
15.000.000

15.000.000

07 Трансфери других нивоа власти

13.706.000

10 Примања од домаћих задуживања

100.000.000

13 Нераспоређени ВП из ранијих година
УКУПНО

100.000.000
4.840.861

619.173.000 15.000.000

100.000.000

13.706.000
4.840.861

4.840.861 13.706.000 752.719.861

Члан 8.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом одлуком.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 401– 230, 7. јула 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 7. јула 2010. године на основу члана 6. тачка 10. и члана 7.
став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06) и члана 41. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) и члана 4. став 2. тачка 4. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП – Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
Члан 1.
Закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Гроцка, утврђује се по зонама и
делатностима.
Члан 2.
Зона у којој се налази пословна просторија одређује се у зависности од комуналне опремљености појединачне грађевинске парцеле, и то:
– екстра зоном сматра се земљиште које је опремљено улицом са асфалтним коловозом од коцке, електричном мрежом,
ПТТ мрежом, водоводом и канализацијом,
– првом зоном сматра се земљиште које је опремљено са било које четири врсте комуналних објеката из претходне алинеје,
– другом зоном сматра се земљиште које је опремљено са било које три врсте комуналних објеката из алинеје 1. овог става.
– трећом зоном сматра се земљиште које је опремљено са било које две врсте комуналних објеката из алинеје 1. овог става.
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Члан 3.
Закупнине за пословни простор могу се образовати најниже по 1 m² месечно и то за:
ДЕЛАТНОСТ
а) Канцеларије за области 12 и 13
(здравство, социјал.заштита, образовање наука и култура)
– за остале делатности
б) Магацини
в) Тргов. радње и канцеларије
г) Занатске делатности
д) Атељеа (до 35 m²)
преко 35 m²)
Закупац је дужан да у року од седам дана од истека месеца
уплати закупнину за претходни месец после чега плаћа камату у висини камате која се примењује на пореске обавезе.
Ако се у року од 60 дана не измири целокупан дуг, уговор о закупу се раскида.
Члан 4.
За пословни простор из члана 2. закупнина се одређује у
висини износа за зону ниже у следећим случајевима:
– за пословни простор ако је површина већа од 60 m²,
– за пословни простор у коме делатност обавља хендикепирано лице,
– за пословни простор у коме се обавља делатност ретких заната (израда народних одела, бачви, капа, дрвомоделарска и дуборезачка, корпарско-плетарска, израда ужади,
ткачка, вуновлачарска, јорганџијска, котларско-казанџиска
и производња сода воде).
– за пословни простор који се налази у подруму или на
спрату.
Члан 5.
За пословни простор из члана 2. закупнина се утврђује
у висини износа за најнижу зону уколико површина локала
прелази 200 m².
Ако се пословни простор налази у III зони закупнина се
смањује за 20 %.
Члан 6.
Комисија Општинског већа градске општине Гроцка
може на захтев закупца да донесе Решење о умањењу закупнине трајно или за одређени временски период у следећим
случајевима:
– ако је пословна просторија неусловна за рад, а адаптацијом се недостаци не могу отклонити, што утврђује стручна служба Општинске управе,
– ако се пословна просторија из објективних разлога не
може користити привремено,
– ако је закупац због хитности извршио радове из домена инвестиционог одржавања уз сагласност комисије
Општинског већа градске општине Гроцка.

ЗОНЕ
Екстра

I

II

III

109,00
255,10
167,19
364,73
300,41
3,54
6,105

94,60
206,40
131,71
291,67
202,64
3,35
6,346

65,03
151,47
97,73
218,41
151,45
0,05
6,25

46,14
102,72
65,61
145,79
102,93
0,05
6,28

Члан 9.
Ова одлука примењиваће се и на пословни простор
које су издале месне заједнице, као и на уговоре који су
на снази, осим за оне уговоре у којима је предвиђено ослобађање плаћање закупнине на одређени временски период због улагања у инвестиционо одржавање објеката
до истека тог периода, а која одговара висини инвестиционих улагања, што одређује стручна служба скупштине општине.
Члан 10.
Накнада за коришћење пословног простора општине
Гроцка, увећава се месечно са растом цена на мало у Републици Србији, које објављује Завод за статиститку.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Тарифа
накнаде за коришћење пословног простора општине Гроцка коју је донело Општинско веће градске општине Гроцка
бр.: 361-8 од 4. децембра 2009. године.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда.”
Скупштина градске општине Гроцка
Број 361-11, 7. јула 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 7. јула 2010. године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 41. став 1. тачка 2. и члана 74. став
1. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града
Београда”, бр. 42/08 и 17/10), донела је

Члан 7.
Постојеће закупнине које су више од закупнина утврђених овом тарифом не могу се умањити сем у случајевима
предвиђеним овом тарифом.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Члан 8.
У висини закупнина утврђених овом тарифом нису
урачунати остали трошкови коришћења пословног простора (порез, грејање, струја, вода, накнада за грађевинско
земљиште и др.).

Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 49/08, 11/09 и 62I/09), мења се назив одлуке тако да гласи „Одлука о Управи
градске општине Гроцка”.

ОДЛУКУ
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Члан 2.
У члану 1. речи „Општинске управе градске општине Гроцка” замењују се речима „Управе градске општине
Гроцка”.
У даљем тексту одлуке, у свим члановима где се помињу, речи „Општинска управа градске општине Гроцка”
замењују се речима „Управа градске општине Гроцка” у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 12. став 1. тачка 3. мења се, тако да гласи
„Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове”.
У даљем тексту одлуке, у свим члановима где се помињу,
речи „Одељење за грађевинско-стамбене и комуналне послове” замењују се речима „Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове” у одговарајућем
падежу.
Члан 4.
У члану 13. став 4. бришу се речи „управно-правне послове конверзије права коришћења у право својине; послове утврђивања земљишта за редовну употребу објеката и
формирања грађевинске парцеле”.
У истом члану у ставу 4. пре речи „као и друге послове за потребе Скупштине општине, председника општине
и Општинског већа” додају се речи „припрема предлоге за
давање у закуп односно отуђење грађевинско земљиште у
јавној својини у складу са законом”.
Члан 5.
У члану 15. пре речи „и врши и друге поверене послове на основу закона и других прописа” додају се речи „издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију
саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са прописима”.
Члан 6.
Члан 28. став 1. мења се и гласи:
„Начелника одељења или службе распоређује начелник
Општинске управе, уз сагласност председника општине.”
Члан 7.
У члану 44. после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„Печат Управе градске општине је округлог облика са
грбом Републике Србије у средини, око којег је у концентричним круговима на српском језику ћириличним писмом
исписан текст: у спољном кругу: Република Србија, у следећем унутрашњем кругу: град Београд, градска општина Гроцка, у следећем унутрашњем кругу: Управа градске
општине. У дну печата исписано је седиште: Гроцка.
Печат организационих јединица је округлог облика са
грбом Републике Србије у средини, око којег је у концентричним круговима на српском језику ћириличним писмом
исписан текст: у спољном кругу: Република Србија, у следећем унутрашњем кругу: град Београд, градска општина Гроцка, у следећем унутрашњем кругу: Управа градске
општине и назив организационе јединице. У дну печата исписано је седиште: Гроцка.”
Члан 8.
Прописи Општинске управе ускладиће се са одредбама
ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу одлуке.
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Члан 9.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди пречишћен
текст ове одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 020-3, 7. јула 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној
7. јула 2010. године, на основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број
62/06) члана 8а. Закона о средствима у својини Републике
Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97),
члана 41. Статута градске општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, број 42/08) и члана 4. став 2. тачка 4. Одлуке о
измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП – Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка
(„Службени листа града Београда”, број 62/I/09) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИЗАМ ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Члан 1.
У Одлуци о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља јавно предузеће – Дирекција
за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 62/I/09)
мења се назив Одлуке тако да гласи: „Одлука о условима и
поступку давања у закуп пословног простора којим управља
јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Гроцка”.
Члан 2.
У члану 26. став 1. мења се и гласи: „Висина закупнине се утврђује према m² пословног простора множењем са
ценом предвиђеном Одлуком о утврђивању закупнине за
пословни простор на коме је носилац права коришћења
градска општина Гроцка, у зависности од зоне у којој се пословни простор налази и делатности која ће се у пословном
простору обављати.”
Члан 3.
Члан 28. мења се и гласи: „Закупнина ће се плаћати у
складу са Одлуком о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска
општина Гроцка.”
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”
Скупштина градске општине Гроцка
Број 361-12, 7. јула 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.
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Комисија за прописе Скупштине градске општине Гроцка на основу члана 65. став 3. Пословника скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број
42/08) утврдила је, а Скупштина градске општине Гроцка на
својој седници одржаној 7. јула 2010. године усвојила пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа – Дирекције за изградњу општине Гроцка.
Пречишћен текст обухвата Одлуку о оснивању ЈП
за грађевинско земљиште и изградњу општине Гроцка
(„Службени лист града Београда”, број 6/96) и то чл. 1, 3
8, 9, 10, 11, 14, 16: Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП за грађевинско земљиште, и изградњу општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 23/01) и
то чл. 6, 7, 8, 10; Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
оснивању ЈП – Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка („Службени лист града
Београда”, број 29/06) и то чл. 1, 2, 3, 4, 5; Одлуку о измени
и допуни Одлуке о оснивању ЈП Дирекције за грађевинско
земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 62/I/09); Одлуку о допуни
одлуке о оснивању ЈП Дирекције за грађевинско земљиште,
урбанизам и изградњу општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, број 3/10).

ОД Л У КА
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
(пречишћен текст)
Члан 1.
Општина Гроцка оснива Јавно предузеће – Дирекцију
за изградњу општине Гроцка ради коришћења, управљања,
заштите и унапређивања добара од општег интереса и обезбеђења обављања делатности од општег интереса и значаја
за општину Гроцка.
Члан 2.
Јавно предузеће послује под именом:
„Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Гроцка” са седиштем у Гроцкој, улица Златиборска бр. 2.
Скраћено пословно име гласи „Дирекција за изградњу
општине Гроцка”.
Акт о оснивању јавног предузећа садржи одредбе о:
1) називу и седишту оснивача,
2) пословном имену и седишту јавног предузећа,
3) делатности јавног предузећа,
4) правима, обавезама и одговорностима оснивача према јавном предузећу и јавног предузећа према оснивачу,
5) условима и начину утврђивања и распоређивања добити и сношењу ризика,
6) заступању јавног предузећа,
7) износу основног капитала,
8) органима јавног предузећа,
9) имовини која се не може отуђити, односно имовини
за чије је располагање (отуђење и прибављање) потребна
сагласност оснивача,
10) заштити животне средине,
11) другим питањима која су од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће.
Члан 3.
Седиште предузећа је у Гроцкој, ул. Златиборска бр. 2.
Предузеће не може променити седиште без сагасности
оснивача.
Предузеће је почело са радом 1. јула 1996. године.
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Друштвени фонд за грађевинско земљиште општине
Гроцка престао је са радом 30. јуна 1996. године.
Даном почетка рада предузеће је преузело од Фонда
имовину, права и обавезе сходно делатностима као и запослене раднике.
Члан 4.
Предузеће за рачун општине Гроцка обавља следеће
послове:
70200 – изнајмљивање некретнина,
70120 – куповина и продаја некретнина за сопствени
рачун,
45230 – изградња саобраћајница (сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева, спортских терена и дечијих
игралишта),
01412 – урђење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина – додато,
74202 – пројектовање грађевинских и других објеката,
74203 – инжењеринг,
74204 – остале архитектонске и инжењерске активности
и технички савети,
74140 – консалтинг.
Претежна делатност Јавног предузећа дирекције за изградњу општине Гроцка је изградња саобраћајница (сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, спортских
терена и дечијих игралишта) – 45230.
Описно дате делатности у складу са Статутом градске
општине Гроцка:
1) припрема предлог програма пословања предузећа
(годишњи и средњорочни);
2) врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање програма и прати његову реализацју у складу са сопственим
приходима;
3) обезбеђује трајно обављање одређених делатности у
складу са Статутом градске општине Гроцка;
4) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора
којим управља градска општина Гроцка, издаје у закуп зграде и пословни простор којим располаже општина, отуђује
пословни простор уз сагласност општине, а за све то ако се
ради о државној својини мора прибавити сагласност Републичке дирекције за имовину;
5) предлаже мере за уређење и одржавање спољног
изгледа пословног простора;
6) у складу са законом врши изградњу пословног
простора:
– спроводи поступак за избор извођача на изградњи и
одржавању пословног простора из надлежности градске
општине Гроцка и врши надзор на изградњи истих;
7) куповина и продаја непокретности за сопствени
рачун:
– прибавља грађевинско земљиште ради изградње објеката из надлежности Дирекције (решавање имовинскоправних односа, расељавање и сл.);
– стара се о заштити и наменском коришћењу грађевинског земљишта;
8) отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини у складу са законом и одлуком града, ради
изградње објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске
површине;
9) обезбеђује услове за обављање и развој комуналних
делатности на свом подручју:
– организује изградњу и доградњу комуналних објеката
и уређаја и то водоводне и канализационе мреже ради одвођења атмосферских отпадних вода, врши послове стручног надзора над изградњом и обавља технички пријем;
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10) врши послове реконструкције, одржавања, заштите,
развоја и управљања локалним путевима и улицама на подручју градске општине Гроцка у складу са законом и другим
пратећим прописима;
11) врши послове изградње, одржавања, управљања и
коришћења сеоских,
пољских и других некатегорисаних путева, спортских
терена и дечијих игралишта;
12) поверава извршавање и врши надзор на изградњи
сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, спортских терена и дечјих игралишта;
13) организација, координација и стручни надзор на изградњи и одржавању спортских објеката и установа чији је
оснивач градска општина, када градска општина учествује у
тим пословима;
14) уређење и одржавање јавне расвете:
– уређује јавну расвету према условима добијеним од
„Електродистрибуције”;
– даје сагласност за доградњу јавне расвете када се она
финансира средствима грађана;
– одржава и замењује неисправне сијалице и дотрајале
светиљке;
15) обезбеђује услове и врши уређивање и одржавање
паркова, зелених рекреационих и других јавних површина;
16) прати стање и предузима мере за заштиту и
унапређење животне средине на подручју градске општине
Гроцка, доноси и спроводи акционе и санационе планове од
значаја за заштиту животне средине у складу са актима града, стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и
унапређење подручја са природним лековитим својствима;
17) обавља послове око утврђивања и наплате посебне
накнаде за заштиту и унапређење животне средине као и
праћење евиденције наплате по обвезницима, подношење
извештаја о реализацији наплате као и друге послове ;
18) врши пројектовање грађевинских и других објеката
– израда техничке документације
– стручни надзор над грађењем објеката;
19) врши инжењеринг послове за сопствени рачун и за
трећа лица;
20) врши консалтинг послове за сопствени рачун и за
трећа лица;
21) развија и унапређује обављање делатности;
22) стицање добити;
23) остваривање другог утврђеног интереса, у складу са
Статутом градске општине Гроцка.
Члан 5.
Поред послова из члана 4. ове одлуке, предузеће може
обављати и друге послове који су у његовој делатности
и који се уобичајено врше уз наведене делатности, ради
потпунијег искоришћавања капацитета, а који се ближе
утврђују Статутом предузећа.
За сваку календарску годину, на предлог директора, Управни одбор доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1.
децембра текуће године за наредну годину.
Програм се сматра донетим кад на њега сагласност да
оснивач.
Програм садржи: планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама; планирани начин расподеле добити;
елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга као и политике зарада и запослености, који
се утврђују у складу са политиком раста цена и зарада коју
утврђује Влада Републике Србије за годину за коју се програм доноси; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију,
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као и критеријуме за одређивање зараде председника Управног одбора и одређивање накнаде за рад председника Надзорног одбора и чланова Управног и Надзорног одбора.
Члан 6.
Све непокретности прибављене уз сагласност оснивача
и изграђени објекти инфраструктуре представљају имовину градске општине Гроцка и у јавној евиденцији непокретности уписаће се у корист градске општине Гроцка.
Члан 7.
За оснивање, почетак рада и пословања, предузеће је
обезбедило средства из:
– средстава која преузима предузеће од Друштвеног
фонда за грађевинско земљиште општине Гроцка;
– оснивачког улога општине Гроцка у износу од 20.000,00
динара и словима (двадесет хиљада динара).
Члан 8.
Ради обављања делатности јавног предузећа, општина
обезбеђује средства у складу са Одлуком о обиму средстава
за вршење послова града и градских општина и расподели
прихода између града и градских општина као и из:
– посебних извора средстава за изградњу јавних објеката чији је инвеститор општина;
– средства добијена обављањем послова консалтинга и
инжењеринга;
– приход од обављања послова за трећа лица уз предходну сагласност оснивача;
– и из других извора средстава буџета обезбеђених у
буџету градске општине Гроцка.
О оствареним приходима од услуга трећим лицима води
се посебна књиговодствена евиденција.
Члан 9.
Начин унутрашњег организовања и вршења делатности
предузећа ближе се уређује Статутом.
У случају поремећаја у пословању јавног предузећа, оснивач може предузети мере којима ће обезбедити услове
за несметано функционисање предузећа и обављање делатности за које је предузеће основано, а нарочито:
– разрешење органа које именује и именовање привремених органа;
– ограничење у погледу права располагања појединим
средствима у државној својини;
– и друге мере одређене у закону.
Члан 10.
Скупштина општине као оснивач учествује у управљању и одлучивању у пословима Јавног предузећа на следећи начин:
– даје сагласност на статусне промене;
– даје сагласност на Статут предузећа;
– именује и разрешава директора, Управни одбор и Надзорни одбор;
– даје сагласност на финансијски план и завршни рачун;
– даје сагласност на предог програма пословања;
– усваја извештај о извршавању програма и планова
рада предузећа;
– врши друге послове у складу са законом.
Члан 11.
Органи предузећа су: Управни одбор, директор и Надзорни одбор.
Органи предузећа именују се на период од четири године.
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Члан 12.
Управни одбор је орган управљања предузећа и има
председника и шест чланова.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине.
Представници запослених чине трећину, а остали чланови су представници оснивача.
Управни одбор врши послове и задатке утврђене законом и Статутом предузећа.
Члан 13.
Директор преузећа врши послове утврђене законом и
Статутом предузећа.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
општине Гроцка. Скупштина општине може до именовања
директора да именује вршиоца дужности директора, који
може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Директор предузећа заступа предузеће. Опис послова
директора, Управног одбора и Надзорног одбора, садржани
су у Статуту Дирекције.
Члан 14.
Надзорни одбор предузећа има председника и два члана, од чега једну трећину чине представници запослених у
предузећу.
Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина
општине.
Надзорни одбор прегледа годишњи извештај, годишњи
обрачун и врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа.
Члан 15.
Уколико се Програм пословања не донесе до почетка
календарске године за коју се Програм доноси, зараде запосленима обрачунаваће се и исплаћивати на начин и под
условима утврђеним Програмом за претходну годину.
Члан 16.
Програм јавног предузећа на који је оснивач дао сагласност, доставља се Министарству надлежном за послове
финансија, Министарству надлежном за послове локалне
самоуправе и Министарству надлежном за послове рада,
ради праћења цена и зарада.
Члан 17.
У јавним предузећима и предузећима са већинским
учешћем државног капитала који обављају делатност од
општег интереса, капитал за стицање акција без накнаде износи највише 30% државног капитала који се приватизује.
Државни капитал који се у акцијама преноси без накнаде запосленима у јавном предузећу и предузећу са већинским учешћем државног капитала које обавља делатност од
општег интереса који се приватизује методом јавног тендера, односно методом јавне аукције, не може бити већи од
15% капитала који се приватизује. Акције које су преостале
после продаје и преноса запосленима без накнаде евидентирају се у Приватизационом регистру.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе:
– Одлука о измени одлуке о оснивању ЈП за грађевинско
земљиште и изградњу општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, бр.6/96, 12/96);
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– Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Гроцка
(„Службени лист града Београда”, број 5/97);
– Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању ЈП
за грађевинско земљиште и изградњу општине Гроцка
(„Службени лист града Београда”, број 23/01);
– Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП за
грађевинско земљиште и изградњу општине Гроцка д.о.о.
(„Службени лист града Београда”, број 14/02);
– Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању
ЈП Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
број 29/06);
– чланови одлука наведених у преамбули ове одлуке
који нису наведени у истој.
Члан 20.
У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог пречишћеног текста ускладиће се општа акта јавног предузећа
са оснивачким актом.
Члан 21.
Овај акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 023-13, 7. јула 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 47. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09) и
члана 24. став 1. тачка 2. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10)
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 13. јула 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Лазаревац за 2010.
годину („Службени лист града Београда”, број 62/09), члан
1. мења се и гласи:
Буџет градске општине Лазаревац за 2010. годину
састоји се од:
1) прихода и примања у износу од 937.045.000 динара,
2) расхода и издатака у износу од 1.181.784.518 динара,
3) буџетског дефицита 219.027.518 динара.
који су у рачуну прихода и примања , расхода и издатака и
рачуну финансирања буџета градске општине Лазаревац за
2010. годину, утврђени у следећим износима и то:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Економска
класификација

Опис

А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака
I. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
7+8
II Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
4+5
III. Буџетски дефицит (I – II)
(7+8)-(4+5)
IV. Укупан фискални дефицит
(7+8)-(4+5)+(92-62)
Б. Рачун финансирања
V. Примања од задуживања
91
1. Примања од домаћих задуживања
911
1.1. Задуживање код домаћих финансијских институција и
пословних банака
9113+9114
2. Примања од иностраног задуживања
912
VI. Примања од продаје финансијске имовине
92
VII. Отплата главнице
61
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
611
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама и пословним банкама
6113+6114
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
6111+6112+6115+6116
+6117+6118+6119
2. Отплата главнице страним кредиторима
612
VIII. Набавка финансијске имовине
62
IX. Нето финансирање ( V+VI)-(VII+VIII)
(91+92)-(61+62)

Број 26 – 35

Средства из
буџета

937.045.000
937.045.000
0
0

Средства
из осталих
извора

Укупно

25.712.000

962.757.000

244.739.518 1.181.784.518
219.027.518 219.027.518
219.027.518 219.027.518

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Приходи и примања у рачуну финансирања буџета градске општине Лазаревац за 2010. годину, утврђени су у следећим
износима и то:
Опис
1
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (1+2+3)
А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (извор финансирања 01)
1. Уступљени приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
– порез на зараде
– порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето
приходу
– порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето
приходу
– порез на приходе од непокретности
– порез на приход од пољопривреде и шумарства
– порез на земљиште
– порез на приходе од непокретности по решењу пореског органа
1.2. Порез на имовину
– порез на наслеђе и поклон
– порез на пренос апсолутних права на непокретности
– порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима
1.3. Порез на добра и услуге
– годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила
– Накнада за загађивање животне средине
– Накнада од емисије ЅO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
1.4. Трансфери од других нивоа власти
– ненаменски трансфери од републике у корист нивоа градова

Економска
класифик.
2
7+8
7+8
7
711
711111

3
962.757.000
937.045.000
636.404.000
201.196.000
135.665.000

711121

25.759.000

711122
711143
711146
711147
711148
713
713311
713421
713423
714
714514
714547
714549

10.000.000
21.864.000
0
7.808.000
100.000
38.115.000
3.115.000
26.000.000
9.000.000
117.489.000
17.489.000
5.500.000
94.500.000

733
733141

151.287.000
150.787.000

Износ
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1
– текући трансфери од градова у корист нивоа градова
1.5. Приходи од имовине
– накнада за коришћење минералних сировина
2. Изворни приходи
2.1. Порез на имовину
– порез на имовину (осим на акције,земљиште и уделе) од физичких лица
– порез на имовину (осим на акције,земљиште и уделе) од правних лица
2.2. Порез на добра и услуге
– комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила,осим пољопривредних
возила и машина
– комунална такса за коришћење рекламних паноа
– посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
2.3. Други порези
– комунална такса за истицање фирме на пословном простору
2.4 . Приходи од имовине
– приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака
– приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава
по виђењу
– комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне
– комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима
– комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом
– накнада за коришћење грађевинског земљишта
2.5 Приходи од продаје добара и услуга
– приходи од давања у закуп непокретности
– општинске административне таксе
– приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине
2.6. Новчане казне и одузета имовинска корист
– приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку
2.7. Мешовити и неодређени приходи
– остали приходи у корист нивоа општина
Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА (извор финансирања 03, 04, 07)
1. Социјални доприноси (извор финансирања 03)
1.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2. Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)
2.1. приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака
2.2 остали приходи у корист нивоа општина
2.3. закупнина на стан у корист нивоа општина
3. Донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07)
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2
733157
741
741511
713
713121
713122
714

3
500.000
128.317.000
128.317.000
300.641.000
112.375.000
32.375.000
80.000.000
65.622.000

714513
714431
714562
716
716111
741

15.610.000
15.000
49.997.000
5.849.000
5.849.000
104.935.000

741151

19.000.000

741152

1.000.000

741531

1.000.000

741532
741535
741534
742
742152
742251
742351
743

135.000
300.000
83.500.000
9.211.000
8.311.000
519.000
381.000
78.000

743351
745
745151
7
7
771111
7

78.000
2.571.000
2.571.000
25.712.000
2.600.000
2.600.000
2.112.000

741151
745151
745152
745151

100.000
1.712.000
300.000
21.000.000

Расходи и издаци у рачуну финансирања буџета градске општине Лазаревац за 2010. годину, утврђени су у следећим
износима и то:
Опис
1
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене

Економска
класифик.
2
4+5
4
41

Износ
3
1.181.784.518
1.096.533.218
194.157.084
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1

2
42
44
45
46
47
48
49
5

1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Трансфери осталим нивоима власти
1.6. Права из социјалног осигурања
1.7. Остали текући расходи
1.8. Средства резерве
2. Издаци за нефинансијску имовину

3
453.056.339
0
223.663.056
23.088.195
17.695.368
65.353.638
119.519.538
85.251.300

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 219.027.518 динара обазбеђена су из пренетих неутрошених средстава из предходних година.
Члан 2.
Члан 2. став 1. тачка 1. мења се и гласи:
1. Приходи од:
– посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине,
– накнаде за загађивање животне средине,
– накнаде од емисије ЅO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада,
– пренета средства из претходних година која су била опредељена за реализацију програма Фонда за заштиту животне
средине и пренета средства од републике за реализацију ЛЕАП-а,
користе се за реализацију Програма буџетског фонда за заштиту животне средине, који доноси Веће градске општине
Лазаревац.
Члан 2. став 1. тачка 4. мења се и гласи:
„4. Приходи од:
– накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
– годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила ,
– накнаде за коришћење минералних сировина
– пореза на зараде у износу од 131.429.000 динара и
– ненаменских трансфера од других нивоа власти у износу од 81.854.000 динара,
за финансирање расхода и издатака планираних програмом ЈП „Дирекција Лазаревац” и остале комуналне делатности
на подручју градске општине Лазаревац.”
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 2.809.635 динара.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 88.851.939 динара од текућих прихода и у износу од
27.857.964 динара од средстава из претходних година.”

Раздео

Глава

Функција

Екон. клас.

Позција

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
Средства од текућих прихода у износу од 937.045.000 динара, средства додатних прихода буџетских корисника у износу
од 25.712.000 динара и пренета средства из претходних година у износу од 219.027.518 динара, распоређују се по корисницима и наменама и то:

1

2

3

4

5

1
110
411

Опис

6
ОРГАНИ ОПШТИНЕ
Скупштина, председник, Веће градске општине
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

Средства
из буџета
(01)

Средства из
предходних
година
(13)

Додатна
средства

Укупно

7

8

9

10

10.830.000

10.830.000

1.938.800

1.938.800

150.000

150.000

0

0

255.000

255.000

770.000
31.441.393

770.000
2.565.225

34.006.618
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4
424

5

6
Специјализоване услуге

426

Материјал

463

Трансфери осталим нивоима власти

23. јул 2010.

7

8

1.330.000

Остале дотације и трансфери
Средства резерве (стална резерва)

2.809.635

Средства резерве (текућа резерва)

88.851.939

47.200
2.809.635

27.857.964

116.709.903

3.247.649

3.247.649

21.357.801

104.986.595

4.000.000
83.628.794

4 месне заједнице
5 Прво приградско позориште

36.456

47.200

1 класична потрошња
3 заштита животне средине

780.000
36.456

465

2 комунална потрошња

10
2.272.800

780.000

499
499

9

942.800

4.000.000
2.563.005

2.563.005

1.223.145

1.223.145

6 средства од града

170.866

170.866

7 самодопринос

518.643

518.643

Извори финансирања за функцију 110
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 110

160

139.156.767
139.156.767

139.156.767
31.449.645

31.449.645

31.449.645

0 170.606.412

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
423

Услуге по уговору
1 Стална конференција градова и општина

481

Дотације невладиним организацијама
1 Политичке странке

483

Новчане казне и пенали по решењу судова
1 класична потрошња

285.000

285.000

285.000

285.000

785.758

61.885

847.643

785.758

61.885

847.643

1.700.000

2.000.000

3.700.000

1.700.000

2.000.000

3.700.000

Извори финансирања за функцију 160
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

О70
472
481

2.770.758

2.770.758
2.061.885

Укупно за функцију 160
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

2.770.758

2.061.885

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.650.000

1.954.322

4.350.000

559.792

Дотације невладиним организацијама
1 Црвени крст

1.000.000

2 Остала удружења грађана и невладине организације

3.350.000

2.061.885
0

4.832.643

6.604.322
4.909.792
1.000.000

559.792

3.909.792

Извори финансирања за функцију 070
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 070

421

9.000.000

9.000.000
2.514.114

9.000.000

2.514.114

2.514.114
0

11.514.114

Пољопривреда
421
424
451

Стални трошкови

332.760

332.760

Специјализоване услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Уређење атарских путева
1 – средства од града

1.939.722

1.939.722

8.103.125

8.103.125

6.565.607

6.565.607

2 Остала средства

1.537.518

1.537.518

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

178.571

178.571

4.190.000

4.190.000

Извори финансирања за функцију 421
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 421

0

0
14.744.178

0

14.744.178

14.744.178
0

14.744.178

23. јул 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

436
451

5

6

Остала енергија
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције ЈП „Топлификација” (од средстaва
1 за капитални буџет)
Текуће субвенције ЈП Топлификација (за обавезу ЕПС-у,
4 за енергију-oд наменских средстава)

Број 26 – 39

7

8

9

10

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000
0

Извори финансирања за функцију 436
О1

Приходи из буџета

O7

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 436

474

48.000.000

48.000.000
0

48.000.000

0

0
0

48.000.000

Вишенаменски развојни пројекти
481

Дотације невладиним организацијама
1 Регионални центар за МСП

900.000

900.000

1.800.000

900.000

900.000

1.800.000

Извори финансирања за функцију 474
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 474

510

900.000

900.000
900.000

900.000

900.000

900.000
0

1.800.000

Управљање отпадом
421

Стални трошкови

100.284

100.284

100.284

100.284

Извори финансирања за функцију 510
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 510

540

0
0

0
100.284

0

100.284

Заштита биљног и животињског света и крајолика
481

Дотације невладиним организацијама

50.000

50.000

Извори финансирања за функцију 540
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 540

620

0

0
50.000

0

50.000

50.000
0

50.000

Развој заједнице
541

Земљиште

278.820

278.820

Извори финансирања за функцију 620
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

630
451

Водоснабдевање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Текуће субвенција ЈПКП „Лазаревац” због неекономских
1 цена комуналних услуга – oд наменских средстава општине
Капиталне субвенција ЈПКП „Лазаревац”
3 – средства од града

0

0
278.820

0

278.820

93.000.000

289.931

278.820
0

278.820

93.289.931

93.000.000

93.000.000
289.931

289.931

Извори финансирања за функцију 630
О1

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 630

732

93.000.000

93.000.000
289.931

93.000.000

289.931

289.931
0

93.289.931

Специјализоване болничке услуге
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

119.047

119.047

Извори финансирања за функцију 732
О1

Приходи из буџета

0

0

Број 26 – 40
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2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4
13

760

5

6

23. јул 2010.

7

8

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

119.047

Укупно за функцију 732

119.047

9

10
119.047
0

119.047

Здравство некласификовано на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти

500.000

500.000

Извори финансирања за функцију 760
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

500.000

500.000

Укупно за функцију 760

500.000

500.000

11.669.817

32.669.817

810

0

0

Услуге рекреације и спорта
481
472

Дотације невладиним организацијама

21.000.000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

71.428

Извори финансирања за функцију 810
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 810

820

21.000.000

21.000.000
11.741.245

21.000.000

11.741.245

11.741.245
0

32.741.245

Услуге културе
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

454

Субвенције приватним предузећима

463

Трансфери осталим нивоима власти

50.000

3.440.000

1 Опремање библиотеке – средства општине
2 Опремање библиотеке – средства од града
3 Остали трансфери
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

3.440.000

50.000
34.600

34.600

100.000

100.000

6.180.400

9.620.400

2.000.000

2.000.000

4.000.000

4.000.000

180.400

3.620.400

180.000

3.190.000

500.000
3.010.000

500.000

Извори финансирања за функцију 820
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

830
451

7.000.000
6.495.000

6.495.000

Укупно за фунцију 820

7.000.000

6.495.000

Услуге емитовања и штампања
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

6.000.000

4.000.000

10.000.000

6.000.000

4.000.000

10.000.000

4.000.000

4.000.000

1 ЈП „Радио Лазаревац”
454

7.000.000

Субвенције приватним предузећима

0

13.495.000

Извори финансирања за функцију 830
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 830

840

6.000.000

6.000.000
8.000.000

6.000.000

8.000.000

8.000.000
0

14.000.000

Верске и остале услуге заједнице
423
481

Услуге по уговору

450.100

450.100

Дотације невладиним организацијама

325.278

325.278

775.378

775.378

Извори финансирања за функцију 840
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 840

0
0

0
775.378

0

775.378

Образовање
911

Предшколско образовање
463

Tрансфери осталим нивоима власти

250.000

250.000

250.000

250.000

Извори финансирања за функцију 911
О1

Приходи из буџета

23. јул 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4
13

5

6
Укупно за функцију 911

912

7

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Број 26 – 41
8

9

10

0
250.000

0

1.425.000

9.238.807

0
0

250.000

Основно образовање
463

Tрансфери осталим нивоима власти

10.663.807

4631

Текуће донације и трансфери

8.238.807

8.238.807

4632

Капиталне донације и трансфери

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 912
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 912

920

1.425.000

1.425.000
9.238.807

9.238.807

1.425.000

9.238.807

0

10.663.807

Трансфери осталим нивоима власти

1.050.000

100.000

1.150.000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.470.000

107.142

1.577.142

Средње образовање
463
472

Извори финансирања за функцију 920
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 920

940

2.520.000

2.520.000
207.142

2.520.000

207.142

207.142
0

2.727.142

Високо образовање
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4.505.000

4.505.000

4.505.000

4.505.000

Извори финансирања за функцију 940
О1

Приходи из буџета

13

Вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 940

950

0
4.505.000

0

0
0

4.505.000

Образовање које није дефинисано нивоом
423

Услуге по уговору

454

Субвенције приватним предузећима

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

300.000

300.000
150.000

150.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 950
О1

Приходи из буџета

13

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

1.300.000

1.300.000
150.000

150.000

1.300.000

150.000

0

1.450.000

10.000.000

9.595.949

0

19.595.949

Извори финансирања за раздео 1
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за раздео 1

2

2.O

336.827.525
336.827.525

336.827.525
89.615.476

89.615.476

89.615.476

0 426.443.001

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате,додаци и накнаде запослених

93.728.000

93.728.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

16.777.312

16.777.312

413

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима – у колони 9
извор финансирања 03

1.320.000

1.320.000

414
415
421

Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
– у колони 9 извор финансирања 04
1. Чишћење дивљих депонија – средства града
2 Остала средства

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

3.338.850

2.600.000

3.350.000

3.350.000

14.973.000

3.211.120

500.000

2.284.000

14.473.000

927.120

878.714
10.480.000

5.938.850

2.000

18.186.120
2.784.000

2.000

15.402.120
878.714

1.423.369

11.903.369

Број 26 – 42
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4
424

5

6
Специјализоване услуге
– у колони 9 извор финансирања 04

23. јул 2010.

7

8

3.380.000

1 Рушење бесправно изграђених објеката – средства од града
2 Остале специјализоване услуге

1.912.925

9

10

10.000

1.212.925

5.302.925
1.212.925

3.380.000

700.000

Текуће поправке и одржавање

5.680.000

36.610

5.716.610

426

Материјал

9.277.400

119.242

9.396.642

463

Трансфери осталим нивоима власти

400.000

400.000

1.861.000

118.464

1.979.464

1.268.000

118.464

1.386.464

202.011

262.011

202.011

202.011

425

482

Порези,обавезне таксе и казне
1 ПДВ на закуп напокретности
2 остали порези и таксе

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

593.000
60.000

1 Експропријација за потребе ПД „Колубара”
2 Остале казне и пенали

10.000

4.090.000

593.000

60.000

60.000

512

Машине и опрема

4.102.800

4.102.800

515

Нематеријална имовина

1.600.000

1.600.000

Извори финансирања за функцију 130
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси

О4

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130

О60

170.807.076

170.807.076
2.600.000
12.000

170.807.076

2.600.000
12.000

7.423.741

7.423.741

7.423.741

2.612.000 180.842.817

2.825.000

2.825.000

2.625.000

2.625.000

200.000

200.000

2.825.000

2.825.000

Становање
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Побољшање услова становања избеглица
1 – средства од Републике
Побољшање услова становања избеглица
2 – средства општине
Извори финансирања за функцију 060

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 060

О90

0

2.825.000

350.000

72.000

0

2.825.000

Социјална заштита некласификована на другом месту
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Трошкови сахрана незбринутих лица
1 – средства општине
Једнократне помоћи
2 – средства од републике

422.000

350.000

350.000
72.000

72.000

Извори финансирања за функцију 090
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

О7

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 090
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

660
421

Стални трошкови

511

Зграде и грађевински објекти

350.000

350.000
72.000

350.000

72.000
0

0

72.000

0

422.000

20.000

20.000

4.559.066

380.000

4.939.066

400.000

400.000

400.000

4.959.066

Извори финансирања за функцију 660
O4

Сопствени приходи буџетских корисника

13
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4.559.066

Укупно за функцију 660

4.559.066

4.559.066

Извори финансирања за главу 2.0
О1

Приходи из буџета

О3

Социјални доприноси на терет послодавца

171.157.076

171.157.076
2.600.000

2.600.000

23. јул 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

13
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Укупно за главу 2.0

2. 1

7

171.157.076

Број 26 – 43
8

9

10

412.000

412.000

14.879.807

14.879.807

14.879.807

3.012.000 189.048.883

ЈП ДИРЕКЦИЈА
130

Опште услуге – Стручна служба
411

Плате,додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

41.070.000

800.000

41.870.000

7.392.000

200.000

7.592.000

350.000

100.000

450.000

414

Социјална давања запосленима

4.533.720

415

Накнаде трошкова за запослене

435.600

4.533.720

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.010.000

1.010.000

421

Стални трошкови

3.698.560

3.698.560

422

Трошкови путовања

500.000

500.000

423

Услуге по уговору

5.213.600

5.213.600

425

Tекуће поправке и одржавање

2.730.000

2.730.000

426

Материјал

2.200.000

2.200.000

512

Машине и опрема

1.600.000

1.600.000

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
– средства на подрачуну корисника

70.733.480

70.733.480

Укупно за функцију 130

70.733.480

100.000

535.600

Извори финансирања за функцију 130
О1
O4
610

0

1.200.000

1.200.000

1.200.000

71.933.480

Стамбени развој
511

Зграде и грађевински објекти

8.000.000

8.000.000

Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

Укупно за функцију 610

8.000.000

Извори финансирања за функцију 610
О1
620

0

8.000.000

Развој заједнице
421

Стални трошкови

424

Специјализоване услуге
1 срeдства на подрачуну буџета

425

2 срeдства на подрачуну корисника
Текуће поправке и одржавање
– у колони 8. срeдства на подрачуну буџета

112.000.000
96.000.000

112.000.000
500.000

1.500.000

96.000.000

98.000.000
96.000.000

500.000

1.500.000

2.000.000

39.181.846

56.877.451

7.000.000 103.059.297

7.014.828

1.484.039

8.498.867

32.167.018

47.783.412

79.950.430

7.610.000

7.000.000

14.610.000

Порези,обавезне таксе и казне

1.000.000

1.000.000

500.000

2.500.000

1 срeдства на подрачуну буџета

1.000.000

1 Од прихода од закупа непокретности
Остале текуће поправке и одржавање
2 – срeдства на подрачуну буџета
Остале текуће поправке и одржавање
3 – средства на подрачуну корисника
482

2 срeдства на подрачуну корисника
483

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
– у колони 8. срeдства на подрачуну буџета
– у колони 9. срeдства на подрачуну корисника

485

511

1.000.000

1.500.000
4.000.000

4.000.000

4.000.000

16.000.000

25.675.357

12.000.000

6.631.793

2 Фекална канализација у Степојевцу
3 Градско гробље у Лазаревцу
Остале зграде и грађевински објекти

500.000

4.000.000

1 Градски парк

3

1.000.000

16.000.000

53.675.357
6.631.793

638.657

638.657

2.904.907

2.904.907

15.500.000

12.000.000

43.500.000

Број 26 – 44
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

4.1. срeдства на подрачуну буџета

23. јул 2010.

7

8

16.000.000

4.2. срeдства на подрачуну корисника
541

9

5.500.000

земљиште
1 срeдства на подрачуну корисника

10

10.000.000

26.000.000
12.000.000

17.500.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за функцију 620
О1

Приходи из буџета

O7

Донације од осталих нивоа власти

13
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Укупно за функцију 620

912
425

Основно образовање
Текуће поправке и одржавање
-општа потрошња

272.181.846

272.181.846
21.000.000

272.181.846

21.000.000

89.052.808

89.052.808

89.052.808

21.000.000 382.234.654

8.000.000

8.000.000

Приходи из буџета

8.000.000

8.000.000

Укупно за функцију 912

8.000.000

Извори финансирања за функцију 912
О1

0

8.000.000

Извори финансирања за главу 2.1
О1

O7

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
– средства на подрачуну корисника
Донације од осталих нивоа власти
– средства на рачуну корисника

13
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О4

Укупно за главу 2.1
2.2

358.915.326

358.915.326
1.200.000
21.000.000

358.915.326

1.200.000
21.000.000

89.052.808

89.052.808

89.052.808

22.200.000 470.168.134

556.763

556.763

556.763

556.763

0

0

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
160

Oпште јавне услуге некласификоване на другом месту
425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 160

О1

Приходи из буџета

13
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Укупно за функцију 160

436
451

Остала енергија
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

0
0

556.763

0

556.763

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Приходи из буџета

60.000.000

60.000.000

Укупно за функцију 436

60.000.000

60.000.000

5.310.000

5.310.000

1 капиталне субвенције ЈП „Топлификација”
Извори финансирања за функцију 436
О1
510

Управљање отпадом
424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 510

О1

560
424

Приходи из буџета

5.310.000

Укупно за функцију 510
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

5.310.000

0

5.310.000

458.218

459.923

0

5.310.000

451

Специјализоване услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

20.000

20.000

463

Трансфери осталим нивоима власти

313.190

313.190

Дотације невладиним организацијама

119.970

119.970

481

918.141

Извори финансирања за функцију 560
О1

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560

458.218

458.218
913.083

458.218

913.083

913.083
0

1.371.301

23. јул 2010.
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620
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Развој заједнице
423

Услуге по уговору

198.196

198.196

425

Текуће поправке и одржавање

12.685.326

12.685.326

Зграде и грађевински објекти

4.450.857

4.450.857

511

Извори финансирања за функцију 620
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

630

17.334.379
0

17.334.379

17.334.379
0

17.334.379

Водоснабдевање
425

Текуће поправке и одржавање

481

Дотације невладиним организацијама

511

Зграде и грађевински објекти

456.139

456.139

799.663

799.663

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 630
13
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Укупно за функцију 630

2.255.802
0

2.255.802

2.255.802
0

2.255.802

Извори финансирања за главу 2.2
О1

Приходи из буџета

13
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Укупно за главу 2.2

2.3

65.768.218

65.768.218
21.060.027

65.768.218

21.060.027

21.060.027
0

86.828.245

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

1.125.000

1.125.000

20.000

20.000

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

500.000

500.000

50.000

50.000

425

Текуће поправке и одржавање

110.000

110.000

426

Материјал

200.000

200.000

482

Порези,обавезне таксе и казне

5.000

5.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

5.000

5.000

100.000

100.000

2.115.000

2.115.000

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160

13
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Укупно за функцију 160
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

560
421

Стални трошкови

424

Специјализоване услуге

481

0

2.115.000

0

800.000

2.115.000

800.000

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 560

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560

620

800.000
0

800.000

800.000
0

800.000

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000

1.000.000

Зграде и грађевински објекти

410.000

410.000

511

0
0

Извори финансирања за функцију 620
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

1.410.000
0

1.410.000

1.410.000
0

1.410.000

Извори финансирања за главу 2.3
13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

4.325.000

Укупно за главу 2.3

4.325.000

4.325.000
0

4.325.000
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8

9

10

ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ
820

Услуге културе
411

Плате,додаци и накнаде запослених

3.500.000

3.500.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

632.802

632.802

421

Стални трошкови

96.001

423

Услуге по уговору

37.042

424

Специјализоване услуге

95.000

95.000

426

Материјал

16.010

16.010

515

Нематеријална имовина

500.000

596.001
37.042

94.400

94.400

Извори финансирања за функцију 820
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

4.376.855

13
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Укупно за функцију 820

4.376.855
500.000

500.000

500.000

4.971.255

94.400
4.376.855

94.400

94.400

Извори финансирања за главу 2.4
О1

Приходи из буџета

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

4.376.855

13
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Укупно за главу 2.4

4.376.855
500.000

500.000

500.000

4.971.255

94.400
4.376.855

94.400

94.400

Извори финансирања за раздео 2
О1

Приходи из буџета

600.217.475

600.217.475

О3

Социјални доприноси

2.600.000

2.600.000

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

2.112.000

2.112.000

О7

Донације од осталих нивоа власти

13
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21.000.000

Укупно за раздео 2

21.000.000

129.412.042

129.412.042

600.217.475 129.412.042

25.712.000 755.341.517

Извори финансирања укупно за раздео 1 и 2
О1

Приходи из буџета

937.045.000

937.045.000

О3

Социјални доприноси

2.600.000

2.600.000

О4

Сопствени приходи буџетских корисника

2.112.000

2.112.000

О7

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 И 2

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Плаћање или трансфер са рачуна извршења буџета,
врши се на основу захтева за плаћање или трансфер који
Одељењу за финансије, подносе буџетски корисници.
Уз захтев за плаћање или трансфер директни буџетски
корисници и Буџетски фонд за заштиту животне средине,
дужни су да доставе оригиналну књиговодствену документацију, а индиректни буџетски корисници дужни су да
доставе фотокопије књиговодствене документације која се
односи на предметни захтев.”
Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Средства директних корисника за: субвенције (ек.кл.
45) донације, дотације и трансфере (ек. кл. 46), социјално
осигурање и социјалну заштиту (ек. кл. 47) и остали рсходи (ек. кл. 48) који нису обавеза по Закону о финансирању
политичких странака, користе се на основу акта које доноси
председник градске општине Лазаревац, или на основу одлуке надлежног органа.

21.000.000

21.000.000

219.027.518

219.027.518

937.045.000 219.027.518

25.712.000 1.181.784.518

Средства директних корисника за реализацију програма
које доноси председник градске општине Лазаревац, користе се на основу одлуке савета надлежног за реализацију
конкретног програма.
Распоред и коришћење средства буџета преко раздела 2 –
Управа градске општине, глава 2.2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине и глава 2.3 – Месне заједнице, која се
налазе на подрачуну за извршење буџета, врши се на основу
акта који доноси председник градске општине Лазаревац.
Распоред и коришћење осталих средстава врши се до износа одобрених апропријација, или до износа планираног финансијским планом корисника, за средства која нису распоређена
овом одлуком.”
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-107/2010, 13. јула 2010. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

23. јул 2010.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Одлука о измени Одлуке о начину финансирања
пројеката невладиних организација из буџета градске општине Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – –
ЗЕМУН
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
градске општине Земун за 2010. годину – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Земун – – – – –
Одлука о измени Одлуке о начину и поступку
давања у закуп пословног простора којим управља
и газдује ЈП „Пословни простор Земун” – – – – – –
Одлука о оснивању Туристичке организације
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
БАРАЈЕВО
Решење о утврђивању престанка мандата одборнику СО Барајево– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању мандата одборнику СО
Барајево– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу дужности директора Дирекције за развој и изградњу градске општине
Барајево ЈП – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
градске општине Барајево за 2010. годину – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о унутрашњем уређењу Управе градске општине Барајево –
Одлука о поверавању послова ЈКП „10. октобар”
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика председника
Скупштине општине Барајево – – – – – – – – – – –
Решење о избору заменика председника
Скупштине општине Барајево – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Општинског већа
општине Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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10
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12
13
13
13
19
21
21
21
21

Страна
Решење о избору члана Општинског већа општине Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу и избору једног члана Административно-мандатне комисије – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора у ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
општине Барајево, ЈП за информисање и културу
Барајево и Центра за културу Барајево – – – – – – –
Решење о постављењу директора Дирекције за
развој и изградњу градске општине Барајево ЈП– –
Решење о разрешењу дужности директора ЈП за
информисање и културу „Барајево” – – – – – – – –
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар”
Барајево на Одлуку о утврђивању цена услуга са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ГРОЦКА
Одлука о одбијању захтева за утврђивање престанка мандата одборника – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за
2010. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о утврђивању закупнине за пословни
простор на коме је носилац права коришћења градска
општина Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о Општинској управи
градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о условима и поступку
давања у закуп пословног простора којим управља
јавно предузеће – Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка– – – –
Одлука о оснивању Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу општине Гроцка” (пречишћен текст) – –
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2010. годину – – – – – – – – – – – – – – –
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