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Градоначелник града Београда, 7. октобра 2011. године,
на основу члана 9. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 32п Одлуке о правима у
социјалној заштити Београда („Службени лист града Београда”, бр. 23/05, 4/07, 61/09, 37/10 и 10/11) и члана 52. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ПРВИ ИЗБОР КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се критеријуми и мерила за
утврђивање листе реда првенства за остваривање права за
први избор корисника социјалног становања у заштићеним
условима, поступак израде предлога и коначне листе реда првенства, органи за утврђивање листе реда првенства за остваривање права на социјално становање у заштићеним условима и друга питања од значаја за остваривање наведеног права.
Члан 2.
Корисници су социјално угрожене избеглице и интерно расељена лица из колективних центара на територији града Београда (у даљем тексту: град) који су заинтересовани за овај вид
стамбеног решења, ако испуњавају и један од следећих услова:
1. социо-економска угроженост;
2. самохрани родитељи;
3. стара лица;
4. породично домаћинство које има дете са сметњама у
развоју;
5. породично домаћинство које има тешко болесног члана;
6. породично домаћинство које има члана са телесним
оштећењем;
7. жртве породичног насиља;
8. породично домаћинство које има децу на школовању.
Корисници су и домаћин/ца социјалног становања и
чланови његове/њене породице.
Члан 3.
Породично домаћинство у смислу овог правилника
чине родитељи, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи
и деца, као и сродници у правој линији, а у побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком
домаћинству. Заједничко домаћинство јесте заједница живљења, привређивања и трошења средстава.

Цена 220 динара

ОРГАНИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА
Члан 4.
Поступак за први избор корисника социјалног становања по овом правилнику врши Комисија коју образује градоначелник града Београда. Комисија има пет чланова од
којих су два представника града Београда и по један представник Комесаријата за избеглице, UNHCR-а и Градског
центра за социјални рад.
Комисија ради у седницама и одлучује апсолутном већином.
Мандат Комисије траје до завршетка поступка за први избор корисника социјалног становања у заштићеним условима.
На седници Комисије води се записник који потписују
присутни чланови комисије. Записници се достављају странама чији су представници чланови Комисије.
Након окончања поступка за први избор корисника социјалног становања у заштићеним условима, Комисија записнички предаје документацију о свом раду и материјал о избору корисника, Градском центру за социјални рад у Београду.
КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ
РЕДА ПРВЕНСТВА
Члан 5.
Листа реда првенства се утврђује на основу следећих
критеријума и мерила:
1. Социо-економска угроженост
20 бодова
– приходи по члану породице не прелазе износ нивоа
социјалне сигурности за једночлану породицу по прописима из социјалне заштите увећан за 20 процената.
Доказ о приходима и примањима:
– уверење о незапослености издата од Националне
службе за запошљавање или изјава дата пред два сведока,
оверена у суду или општини, не старија од 30 дана до дана
пријављивања на оглас, да је незапослен и да нема примања
– уверење о исплаћеној накнади за случај незапослености издато од стране Националне службе за запошљавање не старије од 30 дана до дана пријављивања на оглас
– потврда послодавца о висини примања претходна три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев на Оглас за запослене чланове или изјава да подносилац односно
члан породице остварује неке повремене приходе дата пред
два сведока, оверена у суду или општини, не старија од 30
дана до дана пријављивања на оглас
– чек од пензије, односно потврда ПИО о висини прихода на име пензије за три месеца која претходе месецу у
ком је поднет захтев на оглас, односно уверење надлежног
органа ПИО да нису корисници пензије, осим у случају
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избеглица који достављају и доказ за прибављање потврде
надлежног органа у претходном пребивалишту да не остварују приходе на име пензије и оверену изјаву да лице не
остварује наведене приходе.
2. Самохрани родитељ
20 бодова
Самохрани родитељ, јесте родитељ који са децом рођеном
у браку или ван брака живи у непотпуној породици односно
ако је други родитељ преминуо, непознат или ако му је непознато пребивалиште, односно боравиште дуже од шест месеци, а очигледно је напустио дете и када други родитељ не
учествује или недовољно учествује у издржавању детета.
Дететом се сматра дете старости до 18 година односно
старости до 26 година ако је на редовном школовању.
Доказује се: изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, решењем или другим актом надлежног органа, изводом
из матичне књиге рођених детета, правоснажном пресудом о вршењу родитељског права. У другим случајевима
родитељ даје изјаву, оверену у општинском органу управе
или суду, да се непосредно брине о детету и да самостално
обезбеђује средства за издржавање детета, да у међувремену није засновао брачну или ванбрачну заједницу, да други
родитељ недовољно учествује, односно учествује износом
мањим од 50% од надокнаде која је предвиђена за издржавање детета на породичном смештају.
3. Стара лица
10 бодова
– за једночлано и вишечлано породично домаћинство
које чине стара лица.
Старим лицима сматрају се лица која су навршила 60 година живота за жене и 65 година живота за мушкарце. Године старости доказују се фотокопијом важеће личне карте
или избегличке легитимације.
4. Породично домаћинство које има дете са сметњама у
развоју
– по детету са сметњама у развоју
40 бодова
Степен ометености у развоју доказује се решењем надлежног органа које је постало коначно до дана истека рока
за пријављивање на конкурс или одлуком суда о лишењу
пословне способности или продужењу родитељског права.
5. Породично домаћинство које има тешко болесног
члана
– по болесном члану
20 бодова
Породично домаћинство са тешко болесним чланом
(малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија,
тешке болести крви које имају прогресиван ток; инсулин
зависни дијабетес мелитус (са секундарним компликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна туберкулоза; системске аутоимуне болести у
одмаклој фази и/или са мултисистемском дисфункцијом;
генетске болести које имају прогресивни ток и/или узрокују тежак поремећај метаболизма; хроничне психозе са
непотпуним ремисијама и трајним изменама личности;
епилепсија са тешким психичким променама; терминална бубрежна инсуфицијенција, на дијализи и после трансплатације; прогресивна неуромишићна обољења; тешко
трајно оштећење плућне вентилације са хроничном респираторном инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме
за дуготрајну оксигену терапију; тешке урођене и стечене
срчане мане са тешким оштећењем срчане функције (ехокардиографски или другим методама утврђена ЕФ мање од
30% (или 40%), друге болести срца са тешким оштећењем
срчане функције (ЕФ мање од 30%); болести које доводе до
трајног оштећења функције јетре тешког степена (портална
хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и стања после
трансплатације јетре; тежак облик бронхијалне астме, неконтролисана, перзистентна и поред редовне терапије; други тешки облици болести које доводе до трајно нарушеног
здравственог стања.
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Здравствено стање се доказује мишљењем односно извештајем здравствене установе у којој је постављена дијагноза и/или у којој се лечи са потписом три лекара одговарајуће
специјалности који је издат само за сврху конкурисања за
социјално становање у заштићеним условима и није старији
од шест месеци до дана истека рока за пријављивање на конкурс и медицинском документацијом потребном за верификацију одређене болести – отпусне листе, специјалистичке
налазе, дијагностичке тестове, лабораторијске налазе и др.).
6. Породично домаћинство које има члана са телесним
оштећењем
– по члану са потпуним губитком
радне способности
30 бодова
– по члану са телесним оштећењем и то: 100% 20 бодова
90% 18 бодова
80% 16 бодова
Инвалидност и телесно оштећење се доказују решењем
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
које је постало коначно до дана истека рока за пријављивање на конкурс, а бодује се по повољнијем основу за члана
породичног домаћинства.
7. Жртве породичног насиља
– по злостављаном члану
20 бодова
Доказује се судском пресудом.
8. Породично домаћинство које има децу на школовању
– по ученику и студенту
10 бодова
Доказује се Потврдом надлежне образовне институције
о редовном школовању.
ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА
Члан 6.
Комисија објављује Конкурс за избор корисника у штампаним медијима, на огласним таблама градских општина, повереника за избеглице, колективним центрима на територији града
и одељењима Градског центра за социјални рад у Београду.
Заинтересована лица подносе пријаве на конкурс са
потребним доказима Градском секретаријату за социјалну
заштиту, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, Градски секретаријат за социјалну заштиту, пријаве доставља
Комисији.
Стручне и административне послове за потребе Комисије врши Градски центар за социјални рад града Београда.
Члан 7.
Комисија разматра пријаве на конкурс, врши бодовање
у складу са овим правилником и на основу утврђеног броја
бодова сачињава листу реда првенства за први избор корисника социјалног становања у заштићеним условима.
Првенство се остварује највећим бројем бодова на листи реда првенства.
Ако два или више лица и породичних домаћинстава
имају исти број бодова, предност има лице или породично
домаћинство који има већи број бодова по једном од основа
по редоследу утврђеном овим правилником и то:
1. социо-економска угроженост;
2. самохрани родитељи;
3. стара лица;
4. породично домаћинство које има дете са сметњама у
развоју;
5. породично домаћинство које има тешко болесног члана;
6. породично домаћинство које има члана са телесним
оштећењем;
7. жртве породичног насиља;
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8. породично домаћинство које има децу на школовању.
Предлог листе реда првенства садржи: назив Комисије,
правни основ за припрему предлога, редни број, име и презиме подносиоца пријаве на конкурс, број бодова по сваком
критеријуму, укупан збир бодова, датум утврђивања предлога, рок и начин подношења приговора.
Комисија објављује предлог листе реда првенства за
први избор корисника социјалног становања у заштићеним
условима у штампаним медијима у којима је објављен Конкурс, на огласним таблама градских општина, повереника
за избеглице, колективним центрима на територији града
и одељењима Градског центра за социјални рад у Београду.
Члан 8.
На предлог листе реда првенства подносилац пријаве
може уложити приговор градоначелнику града Београда,
преко Комисије, у року од осам дана од дана објављивања
предлога листе реда првенства.
Комисија, након спроведеног поступка по приговору,
утврђује коначну листу реда првенства у року од 30 дана
и објављује је у штампаним медијима у којима је објављен
Конкурс, на огласним таблама градских општина, повереника за избеглице, колективним центрима на територији града
и одељењима Градског центра за социјални рад у Београду.
На основу коначне листе реда првенства директор Градског центра за социјални рад доноси Решење о признавању
права на социјално становање у заштићеним условима. Градоначелник града Београда или лице које он овласти закључује Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Против коначне листе реда првенства не може се остваривати правна заштита.
ДОМАЋИН/ЦА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
Члан 9.
Домаћин/ца социјалног становања је радно способно
лице, члан социјално угроженог породичног домаћинства
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избеглица или интерно расељених лица смештених у колективном центру на територији града.
Након усвајања листе реда првенства, а на предлог комисије, домаћина/ицу социјалног становања одређује Градски центар за социјални рад по претходној писаној сагласности домаћина.
Члан 10.
Рад домаћина/це надзире и координира Градски центар
за социјални рад у Београду.
Међусобна права и обавезе домаћина/це и Градског центра за социјални рад у Београду ближе се утврђују Уговором о сарадњи на реализацији пројекта.
Члан 11.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 5-3640/11-Г, 7. октобра 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

ПОКА ЗАТЕ Љ
РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У СЕПТЕМБРУ 2011.
ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да повећање потрошачких цена у септембру 2011.
године износи 0,2% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 053-03/11-XVII-01, 13. октобра 2011. године
Директор
Слободан Карановић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Комисија за административна и мандатна питања
Скупштине градске општине Земун на седници одржаној 3. октобра 2011. године, на основу чл. 20. и 21. Одлуке
о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Земун и платама, накнадама и другим
примањима изабраних, именованих и постављених лица у
органима градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, број 45/09), а у складу са чланом 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 63/02 – испр. др.
закона и 116/08 – др. закон) и са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених
лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, број 44/08 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних
лица у органима градске општине Земун, износе:

– 8,60 – за председника градске општине Земун и председника Скупштине градске општине Земун и увећава се,
по основу сложености и одговорности, стимулативним
фактором 1,22, укупан коефицијент – 10,50;
– 8,48 – за заменика председника градске општине Земун и заменика председника Скупштине градске општине
Земун и увећава се, по основу сложености и одговорности,
стимулативним фактором 1,22, укупан коефицијент – 10,35;
– 6,80 – за чланове Већа градске општине Земун и увећава се, по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,25, укупан коефицијент – 8,50;
2. Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих
и постављених лица у органима градске општине Земун и
Јавном правобранилаштву градске општине Земун, износе:
– 16,50 – за начелника Управе градске општине Земун
и јавног правобраниоца градске општине Земун и увећава
се, по основу сложености и одговорности, стимулативним
фактором 2,76, укупан коефицијент – 45,54;
– 16,50 – за секретара Скупштине градске општине Земун и помоћнике председника градске општине Земун и
увећава се, по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 2,49, укупан коефицијент – 41,09;
– 16,40 – за заменика начелника Управе градске општине
Земун и увећава се, по основу сложености и одговорности,
стимулативним фактором 2,64, укупан коефицијент – 43,30;
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– 16,40 – за заменика секретара Скупштине градске
општине Земун и увећава се, по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 2,38, укупан коефицијент – 39,03;
– 16,40 – за заменика јавног правобраниоца градске
општине Земун и увећава се, по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 2,30, укупан коефицијент – 37,72;
– 16,50 – за главног уредника „Земунских новина” и
увећава се, по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 2,28, укупан коефицијент – 37,62;
– 16,40 – за заменика главног уредника „Земунских новина” и увећава се, по основу сложености и одговорности,
стимулативним фактором 2,20, укупан коефицијент – 36,08;
3. Основице за обрачун и исплату плата лица из тач. 1. и
2. овог решења, утврђује Влада Републике Србије.
4. Изабраним и именованим лицима, која не остварују
права из радног односа по основу рада у органима градске
општине Земун, утврђује се месечна накнада у висини од
30% нето зараде председника градске општине Земун.
5. Доношењем овог решења престаје да се примењује
Решење о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима градске
општине Земун број 06-308/2009-11 од 29. априла 2009. године („Службени лист града Београда”, број 19/09).
6. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Комисија за административна и мандатна питања
Број 06-875/2011-II/21, 3. октобра 2011. године
Председник
Душко Гошљевић, с. р.

НОВИ БЕОГРАД
Скупштина градске општине Нови Београд на седници
одржаној 4. октобра 2011. године, на основу члана 18. тачка
10 Статута градске општине Нови Београд, и члана 18. Статута ЈП Спортски центар „Нови Београд”, а на основу предлога Комисије за кадровска и административна питања, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД”
1. Мења се Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број Х-020-336
од 29.9.2009. године, („Службени лист града Београда” бр.
44/09, 24/10 и 25/10), тако што се за члана Управног одбора
уместо Уроша Аџића именује Mиодраг Корошевски.

14. октобар 2011.

2. У осталом делу решење остаје непромењено.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-433, 4. октобра 2011. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.

ГРОЦКА
Скупштина општине Гроцка на седници одржаној 26.
септембра 2011. године, на основу члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/07) и чл. 17. и 24. Статута градске општине
Гроцка („Службени лист града Београда”, бр.42/08 и 17/10),
донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2011.
ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Гроцка за 2011. годину („Службени лист града Београда”, бр. 64/2010, 13/2001 и
29/2011), у тачки 2. мења се и гласи:
II Укупни издаци
4+5
628.928.307
Текући расходи
4
582.831.307
1. Расходи за запослене
41
188.104.000
2. Коришћење роба и услуга
42
249.639.582
3. Отплата камата
44
25.300.000
4. Субвенције
45
95.000.000
5. Текући трансфери
46
1.000.000
6. Издаци за социјалну заштиту
47
1.400.000
7. Остали расходи
48,49
22.387.725
8. Капитални расходи – издаци
за финансијску имовину
5
46.097.000
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
Приходи буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се:
– за наменску потрошњу
306.476.275
– за капитална улагања
42.187.000
– за пренете функције
52.950.000
– за класичну потрошњу
266.315.032
Члан 3.
У члану 9. износ од „3.480.000” замењује се износом од
„817.725”.
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Члан 4.
У члану 11. мења се распоред средстава по корисницима, тако да гласи:
Функција

Глава

Позиција

Економска
класификација

Извор
финансирања

1

2

3

4

5

Опис

Средства из
буџета
- (01)

Сопствени
приходи
(04)

6

7

8

Примања
Приод задумања од
живања
продаје
(11)
нефинансијске
имовине
9

10

Нераспоређени
ВП из
ранијих
година
(13)

Донације и
трансфери
(07)

Укупна
средства

11

12

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.

26.000.000

26.000.000

4.700.000

3

416

4.700.000

Награде,бонуси и остали посебни Расходи

300.000

4

300.000

422

Трошкови путовања

400.000

5

423

Услуге по уговору

6

424

Специјализоване услуге

5.500.000

7

463

Донације и трансфери другим нивоима
власти

1.000.000

1.000.000

8

481

Дотације невладиним организацијама и
политичким партијама

2.500.000

2.500.000

4.090.000

4.090.000

100.000

100.000

10.000.000

400.000
1.200.000

11.200.000
468.807

5.968.807

9

483

Трошкови извршења судских решења

10

484

Накнаде штете настале услед елементарних
непогода

11

499

Стална буџетска резерва

100.000

100.000

12

499

Текућа буџетска резерва

817.725

817.725

12.1 511

Израда пројектне документације
Укупно за функцију 110

170

610.000
56.117.725

610.000
1.200.000

468.807

57.786.532

Трансакције јавног дуга
13

441

Отплата камата

14

444

Пратећи трошкови задуживања

15

611

560

19.000.000

19.000.000

3.500.000

3.500.000

Отплата главнице

39.000.000

39.000.000

Укупно функција 170

61.500.000

61.500.000

64.000.000

64.000.000

Заштита животне средине
16

451

16.1 451

Текуће субвенције ЈКСП Гроцка
Капиталне субвенције ЈКСП Гроцка

1.000.000

1.000.000

65.000.000

65.000.000

Водовод и канализација

30.000.000

30.000.000

Укупно за функцију 630

30.000.000

30.000.000
7.350.000

Укупно за функцију 560
630

Водоснабдевање
Текуће субвенције ЈП
17

451

800

Култура
18

424

Културне манифестације

7.350.000

19

481

Дотације невладиним организацијама

2.000.000

2.000.000

Укупно за фунцију 800

9.350.000

9.350.000

860

Рекреација, култура и вера
20

481

912

Дотације невладиним организацијама

3.000.000

3.000.000

Укупно за функцију 860

3.000.000

3.000.000

30.000.000

30.000.000

2.000.000

2.000.000

-

-

32.000.000

32.000.000

Образовање
21

422

Трошкови путовања ученика

22

422

Трошкови смештаја ученика у спец. Школама

23

463

Трансфери школама за текуће поправке и
одржавање
Укупно за функцију 912

090

Социјална заштита некласификована на
другом месту
24

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.000.000

1.000.000

Укупно за функцију 090

1.000.000

1.000.000

Свега разедео 1

257.967.725

1.200.000

468.807

259.636.532

Раздео 2 – Општинска управа
130

Опште услуге
25

424

Специјализоване услуге

2.000.000

26

425

Текуће поправке и одржавање

2.500.000

27

426

Материјал

8.000.000

8.000.000

28

512

Набавка опреме

2.000.000

2.000.000

Укупно за функцију 130

14.500.000

2.000.000
200.000

200.000

2.700.000

14.700.000
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4

410

5

6

7

8

10

11

12

13

Општи економски и комерц. послови и послови по питању рада
29

411

Плате и додаци запослених

30

412

Социјални доприноси на терет послодавца

31

413

Накнаде у натури

32

414

Социјална давања запосленима

33

415

Накнаде за запослене

34

416

Награде, бонуси и остали посебни

35

421

Стални трошкови

36

422

Трошкови путовања

37

423

Услуге по уговору

38

482

Порези, обавезне таксе и казне

39

483

Новчане казне по решењу судова
Укупно за функцију 410

2

111.000.000

111.000.000

19.792.000

19.792.000

5.300.000

5.300.000

500.000

2.000.000

2.500.000

-

-

200.000

200.000

16.000.000

400.000

16.400.000

400.000

20.400.000

300.000

300.000

20.000.000
300.000

300.000

-

-

173.392.000

2.800.000

176.192.000

Комесаријат за избеглице

070

Социјална помоћ угроженом становништву
40

413

40.1 424

Накнаде у натури
Специјализоване услуге

4.936.500

100.000

100.000

263.500

5.200.000

41

421

Стални трошкови

5.736.500

5.736.500

42

426

Материјал

1.500.000

1.500.000

43

472

Накнаде за социјалну заштиту
Укупно за функцију 070

160

9
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3

Месне заједнице

3.11

Месна заједница Калуђерица
44

421

Стални трошкови

45

426

Материјал
Укупно за главу 3.11

3 3.12

4.936.500

400.000

400.000

8.000.000

12.936.500

820.000

700.000

60.000

50.000

1.520.000
110.000

880.000

750.000

1.630.000

Месна заједница Ритопек
46

421

Стални трошкови

60.000

47

426

Материјал

50.000

500.000

550.000

110.000

500.000

610.000

5.000

75.000

5.000

95.000

Укупно за главу 3.12

60.000

Месна заједница Брестовик
48

421

Стални трошкови

70.000

49

426

Материјал

20.000

Укупно за главу 3.13

90.000

3.14

20.000

Месна заједница Умчари
50

421

100.000

100.000

50.1 425

Текуће поправке и одржавање

60.000

60.000

51

Материјал

50.000

50.000

210.000

210.000
20.000

426

Стални трошкови

Укупно за главу 3.14
3.15

Месна заједница Камендол
52

421

Стални трошкови

20.000

53

426

Материјал

10.000

10.000

Укупно за главу 3.15

30.000

30.000

200.000

200.000

3.16

Meсна заједница Заклопача
54

421

Стални трошкови

55

426

Материјал
Укупно за главу 3.16

3.17

20.000

20.000

220.000

220.000

Месна заједница Дражањ
56

421

Стални трошкови

57

426

Материјал
Укупно за главу 3.17

3.18

100.000

80.000

20.000

50.000

180.000
70.000

120.000

130.000

250.000

Месна заједница Живковац
58

421

Стални трошкови

40.000

59

426

Материјал

10.000

10.000

Укупно за главу 3.18

50.000

50.000

100.000

100.000

3.19

40.000

Месна заједница Врчин
60

421

Стални трошкови

61

426

Материјал
Укупно за главу 3.19

3.20

20.000

20.000

120.000

120.000

Месна заједница Винча
62

421

Стални трошкови

63

426

Материјал
Укупно за главу 3.20

3.21

220.000

10.000

20.000

100.000

230.000
120.000

240.000

110.000

350.000

Месна заједница Пударци
64

421

Стални трошкови

70.000

70.000
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10

11

12

Текуће поправке и одржавања

65

Материјал

130.000

130.000

Укупно за главу 3.21

580.000

580.000

426

3.22

380.000

13

64.1 425

380.000

Месна заједница Гроцка
66

421

Стални трошкови

150.000

150.000

67

426

Материјал

110.000

110.000

67.1 481

Дотације невладиним организацијама
Укупно заглаву 3.22

3.23

70.000

70.000

330.000

330.000

Месна заједница Лештане
68

421

140.000

140.000

68.1 425

Текуће поправке и одржавање

50.000

50.000

69

Материјал

30.000

30.000

220.000

220.000

426

Стални трошкови

Укупно за главу 3.23
3.24

Месна заједница Бегаљица
70

421

Стални трошкови

40.000

71

426

Материјал

10.000

Укупно за главу 3.24

50.000

3.25

5.000

45.000

5.000

55.000

10.000

Месна заједница Болеч
72

421

Стални трошкови

350.000

73

426

Материјал

200.000

200.000

Укупно за главу 3.25

550.000

550.000

Укупно за функцију 160
Укупно раздео 2

350.000

3.800.000

1.500.000

191.692.000

1.500.000

5.300.000
4.936.500

11.000.000

209.128.500

Раздео 3 – Дирекција за изградњу општине
Гроцка
620

Развој заједнице
74

411

Плате и додаци запослених

75

412

Социјални доприноси на терет послодавца

76

414

Социјална давања запосленима

77

415

Накнаде запосленима

77.1 416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

78

421

Стални трошкови

79

422

Трошкови путовања

80

423

Услуге по уговору

81

424

Специјализоване услуге

82

425

Текуће поправке и одржавање

14.048.000

14.048.000

2.514.000

2.514.000

50.000

1.000.000

550.000

1.050.000
550.000

50.000

50.000
3.350.000

3.700.000

47.000.000

54.050.000

20.000

20.000

3.459.000

3.459.000

7.500.000
50.225.275

300.000

4.200.000

1.000.000

8.500.000

2.000.000

56.725.275

Ова апропријација намењена је:
- за текуће поправке и одржавање школа
7.000.000 динара, и
- за текуће поправке и одржавање осталих
објеката и опреме 49.725.275 динара
83

Материјал

2.000.000

83.1 444

426

Трошкови задуживања

1.800.000

84

481

Донације невладиним организацијама

85

482

Порези, обавезне таксе и казне

85.1 483

Трошкови извршења судских решења

86

Изградња зграда и објеката

511

2.000.000
1.000.000

2.800.000

10.000

10.000

4.200.000

4.200.000

4.200.000

1.000.000

5.200.000

42.187.000

42.187.000

Ова апропријација намењена је за :
1. Изградња водовода 2.000.000. динара;
2. Доградња зелене пијаце у Гроцкој II. Фаза
–31.187.000. динара;
3. Изградњу канализације 6.000.000. динара;
4. Израда пројектне документације –
3.000.000 динара.
87

Машине и опрема

200.000

200.000

87.1 515

512

Компјутерски софтвер

100.000

100.000

88

Откуп земљишта

541

-

-

Укупно за функцију 620

136.463.275

6.000.000

4.200.000

51.000.000

197.663.275

Укупно за Раздео 3

136.463.275

6.000.000

4.200.000

51.000.000

197.663.275

Раздео 4. – Друштвени фонд за финансирање
Солидарне стамбене изградње
610

Стамбени развој
89

421

Стални трошкови

30.000

30.000

90

423

Услуге по уговору

1.200.000

1.200.000

91

426

91.1 483

Материјал
Трошкови извршења судских решења
Укупно за функцију 610

20.000

20.000

250.000

250.000

1.500.000

1.500.000

Број 42 – 8
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5

6

7

Укупно за раздео 4

8

9

14. октобар 2011.
10

11

12

1.500.000

13
1.500.000

Укупно извори финансирања
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери других нивоа власти

13

587.623.000

587.623.000
8.700.000

Пренета средства из претходне године

8.700.000
62.000.000

62.000.000

62.000.000

667.928.307

9.605.307

Укупно буџет

587.623.000

8.700.000

9.605.307

9.605.305

Члан 6.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом одлуком.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 401-284, 26. септембра 2011. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка у својству оснивача, на
седници одржаној 26. септембра 2011. године, на основу члана
62. став 2. Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 61/05, и 111/09 и др. закони), члана 1
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС” бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05), члана 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” бр. 129/07) члан 77. став 2. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда” бр. 39/08 и 6/10) и члана 41.
тачка 3. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда” бр. 42/08 и 17/10) донела је следећу

ОД Л У КУ
О СМАЊЕЊУ НЕНОВЧАНОГ КАПИТАЛА
ЈКСП „ГРОЦКА”
1. Смањује се неновчани капитала ЈКП „Гроцка” у износу од 446.255,00 динара, односно 4.392,27 EUR у корист оснивача, градске општине Гроцка, а све према процени капитала она дан 31. децембра 2010. године.
2. Укупан капитал 100% предузећа ЈКП „Гроцка” износи
234.212.745,00 динара односно, 2.220.237,00 EUR.
3. Наведени смањени неновчани капитал описан је у табеларном приказу:
Средства транспорта
1
Скела Црвенка Дуга 1979. године
2
Скела Винча 1990. године

1
1

1979
1990

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 023-34, 26. септембра 2011. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 26. септембра 2011. године, на основу члана 4. став
3. и члана 5. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), и члана 41. тачка 3. Статута
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”
бр. 42/08 и 17/10) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИПАЈАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРОЦКА”
Члан 1.
У Одлуци о припајању Јавног предузећа за стамбене услуге општине Гроцка, Јавном комуналном предузећу
„Гроцка” („Службени лист града Београда”, бр. 27/91, 20/92,
6/2000, 23/2003, 29/2006 и 29/2011) члан 4. мења се тако
што се брише алинеја 5. која гласи: – 50.30 Превоз путника
унутрашњим пловним путевима и алинеја 6. која гласи: –
50.40 Превоз терета унутрашњим пловним путевима
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 110-10, 26. септембра 2011. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

14. октобар 2011.
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ОБРЕНОВАЦ

1

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

ПЕТУ ОД Л У КУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2011.
годину („Службени лист града Београда” бр. 49/10, 6/11,
13/11, 17/11 и 29/11, ) члан 1. мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета градске општине Обреновац
за 2011. годину, утврђени су у следећим износима:

I
1.

2.

Опис – буџет 2011. године

Економска
класифик.

1

2

2.686.653.627

Текући приходи

2.203.406.253

Уступљени приходи
711

43.288.000

Порез на зараде

711

77.243.000

Порез на земљиште

711

6.500.000

Порез на приход од продаје непокретности

711

18.000.000

Порез на наслеђе и поклон

713

6.000.000

Порез на пренос апсолутних права

713

53.090.000

Накнада за моторна и друмска возила

714

15.000.000

Трансфери из РС

733

110.782.000

Наменски трансфер од Републике

733

35.000.000

Наменски трансфери oд виших нивоа власти

733

1.400.000

Tрансфери између истих нивоа власти

781

521.360.253

Изворни приходи

1.315.143.000

Порез на имовину

713

220.000.000

Накнада за загађивање животне средине

714

546.216.000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741

382.000.000

Приходи од закупа пословног простора

742

50.000.000

714-716

45.000.000

Камате

741

45.000.000

Приходи органа

742

7.000.000

Административне таксе

742

2.000.000

Новчане и мандатне казне

743

257.000

Мешовити приходи

745

12.200.000

771-772

5.470.000

Капитални приходи

600.000

Примања од продаје непокретности

811

100.000

Издаци

4+5

2.668.653.627

4

2.510.149.762

Текући расходи
1.

Расходи за запослене

41

252.862.767

2.

Коришћење роба и услуга

42

1.556.486.742

3.

Отплате камата

44

8.200.000

4.

Субвенције

45

382.980.253

47

204.880.000

5.

Издаци за социјалну заштиту

6.

Остали расходи

48,49

74.866.000

Текући трансфери

4631-41

29.874.000

Капитални трансфери

4632-42

Капитални расходи
III

Примања од продаје финансијске имовине
и задуживања и отплата дуга и набавка
финансијске имовине

1.

Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате кредита

2.

Задуживање

2

4
92
91

2.1. Задуживање код домаћих кредитора

911

2.2. Задуживање код страних кредитора

912

3.

Отплата дуга

500.000

61

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

611

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

612

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

613

4.

Набавка финансијске имовине

IV

Нето финансирање (1+2-3-4)

V

Вишак прихода из ранијих година / извор
финансирања 13/

3

VI

Неутрошена средства од приватизације из
ранијих година / извор финансирања 13/

3

18.000.000

62
483.247.374

”
Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
„Буџет градске општине Обреновац за 2011.годину
састоји се од:
– Текућих прихода и примања у износу од 1.682.046.000
динара;
– Трансфера између буџетских корисника у износу од
521.360.253 динара;
– Расхода и издатака у износу од 2.165.283.374 динара и
– Буџетског суфицита у износу од 483.247.374 динара”.

887.663.253

Порез на приход од самосталне делатности

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

II

4

Примања

Комуналне таксе

3.

Број 42 – 9

5

158.503.865

Члан 3.
У члану 7а иза речи: „Приход од пореза на доходак
грађана” додају су речи: „на зараде”.
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 3.006.000 динара”.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује
председник градске општине.
Члан 5.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи:
„Средства буџета градске општине Обреновац за 2011.
годину у износу од 2.149.736.253 динара, средства социјалних доприноса у износу од 5.470.000 динара, средства сопствених прихода директних и индиректних корисника
буџета у укупном износу од 11.800.000 динара, донација од
осталих нивоа власти у износу од 36.400.000 динара и средства буџетског суфицита у износу од 483.247.374 динара
распоређују се по корисницима и то:”
У табеларном делу члана 10. Одлуке долази до промена у
разделима на следећи начин:
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 6,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 416 „Награде, бонуси и остали посебни расходи”, извор финансирања 01, износ од „750.000”
динара, замењује се износом од „1.750.000” динара, тако да
се укупан износ од „750.000” динара, замењује износом од
„1.750.000” динара;
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 17,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти”,
извор финансирања 01, износ од „3.800.000” динара, замењује се износом од „5.800.000” динара, тако да се укупан износ од „3.800.000” динара, замењује износом од
„5.800.000” динара;
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– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 24,
функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, економска класификација 499 „Средства текуће буџетске резерве”, извор финансирања 01, износ од
„8.795.000” динара, замењује износом од „3.006.000” динара,
тако да се укупан износ од „8.795.000” динара, замењује износом од „3.006.000” динара;
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 26,
функционална класификација 150 – Опште јавне услуге –
истраживање и развој, економска класификација 423 „Реализација локалног акционог плана за младе”, извор финансирања 01, износ од „2.200.000” динара, замењује се износом
од „2.050.000” динара, остали извори финансирања остају
непромењени, тако да се укупан износ од „2.650.000” динара, замењује износом од „2.500.000” динара;
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 27,
функционална класификација 150 – Опште јавне услуге –
истраживање и развој, економска класификација 424 „Реализација локалног акционог плана за младе”, извор финансирања 01, износ од „800.000” динара, замењује се износом
од „950.000” динара, тако да се укупан износ од „800.000”
динара, замењује износом од „950.000” динара;
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 42,
функционална класификација 980 – Образовање, економска класификација 472 „Исхрана и смештај”, извор финансирања 01, износ од „2.000.000” динара, замењује се износом
од „3.000.000” динара, тако да се укупан износ од „2.000.000”
динара замењује износом од „3.000.000” динара.
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 44,
функционална класификација 980 – Образовање, економска
класификација 472 „Накнаде из буџета за образовање”, извор финансирања 01, износ од „3.000.000” динара, замењује
се износом од „4.500.000” динара, тако да се укупан износ од
„3.000.000” динара замењује износом од „4.500.000” динара.
Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске
општине – 01 „Приходи из буџета” износ од „677.410.000”
динара, замењује се износом од „677.121.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „793.136.767” динара, замењује износом од
„792.847.767” динара.
– У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 51, функционална класификација 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту,
економска класификација 451 „Субвенције ЈКП Топловод –
по програму”, извор финансирања 01, износ од „12.700.000”
динара, замењује се износом од „20.700.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „45.000.000” динара замењује износом од
„53.000.000” динара;
У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 52, функционална класификација 560 –
Заштита животне средине некласификована на другом
месту, економска класификација 451 „Субвенције ЈКП Водовод и канализација – по програму”, извор финансирања
01, износ од „144.800.000” динара, замењује се износом од
„174.800.000” динара, остали извори финансирања остају
непромењени, тако да се укупан износ од „177.000.000” динара замењује износом од „207.000.000” динара;
– У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 54, функционална класификација 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту,
економска класификација 424 „ЈП за заштиту животне
средине – по програму”, извор финансирања 01, износ од
„76.000.000” динара, замењује се износом од „86.000.000”
динара, остали извори финансирања остају непромењени,
тако да се укупан износ од „97.977.000” динара замењује износом од „107.977.000” динара;
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– У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 55, функционална класификација 560 – Заштита
животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424 „ЈП за изградњу – по програму”, извор
финансирања 01, износ од „127.000.000” динара, замењује се
износом од „187.000.000” динара, остали извори финансирања
остају непромењени, тако да се укупан износ од „353.383.253”
динара замењује износом од „413.383.253” динара;
Извори финансирања за раздео 2 – Буџетски фонд
за заштиту животне средине –01 „Приходи из буџета”
износ од „438.216.000” динара, замењује се износом од
„546.216.000” динара, остали извори финансирања остају
непромењни, тако да се укупан износ од „789.860.253” динара, замењује износом од „897.860.253” динара.
– У разделу 3 – Месне заједнице, позиција 56, функционална класификација 160– Опште јавне услуге, економска
класификација 421 „Стални трошкови”, извор финансирања 01, износ од „2.650.000” динара, замењује се износом
од „2.750.000” динара, тако да се укупан износ од „2.650.000”
динара замењује износом од „2.750.000” динара;
Извори финансирања за раздео 3 – Месне заједнице – 01
„Приходи из буџета” износ од „10.150.000” динара, замењује
се износом од „10.250.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од
„10.150.000” динара, замењује износом од „10.250.000” динара.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
70, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 421 „Стални трошкови – редовна делатност” извор финансирања 01, износ од „10.260.000”
динара, замењује се износом од „12.060.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „11.850.000” динара, замењује износом од
„13.650.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
72, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 423 „Услуге по уговору – редовна делатност” извор финансирања 01, износ од „12.690.000”
динара, замењује се износом од „12.490.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „14.190.000” динара, замењује износом од
„13.990.000” динара;.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
74, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 424 „Специјализоване услуге
– природне површине” извор финансирања 01, износ од
„160.383.253” динара, замењује се износом од „220.383.253”
динара, тако да се укупан износ од „160.383.253” „ динара,
замењује износом од „220.383.253” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
75, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 424 „Услуге очувања животне
средине и геодетске услуге” извор финансирања 01, износ
од „4.300.000” динара, замењује се износом од „3.700.000”
динара, тако да се укупан износ од „6.300.000” „ динара, замењује износом од „5.700.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
77, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање-саобраћајнице”, извор финансирања 01, износ од
„198.500.000” динара, замењује се износом од „198.100.000”
динара, остали извори остају непромењени тако да се укупан износ од „202.125.000” динара, замењује износом од
„201.725.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 79, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 425 „Текуће поправке и
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одржавање – електро мреже” извор финансирања 01, износ
од „20.700.000” динара замењује се износом од „29.300.000”
динара, тако да се укупан износ од „20.700.000” динара замењује износом од „29.300.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
80, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање – уређење терена” извор финансирања 01, износ од
„30.295.000” динара, замењује се износом од „33.095.000”
динара, остали извори финансирања остају непромењени,
тако да се укупан износ од „30.295.000” динара замењује износом од „33.095.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
81, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање – редовна делатност” извор финансирања 01, износ
од „3.210.000” динара, замењује се износом од „2.710.000”
динара, тако да се укупан износ од „3.210.000” динара замењује износом од „2.710.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
85, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 485 „Накнада штете од државних органа”, извор финансирања 01, износ од „38.440.000”
динара, замењује се износом од „36.240.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „42.000.000” динара замењује износом од
„39.800.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
86, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 482 „Порези, обавезне таксе и
казне”, извор финансирања 01, износ од „2.960.000” динара, замењује се износом од „2.260.000” динара, тако да и
укупан износ од „2.960.000” динара, замењује износом од
„2.260.000” динара.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
90, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 „Зграде и грађевински
објекти – уређење терена”, извор финансирања 01, износ
од „13.930.000” динара, замењује се износом од „13.330.000”,
остали извори финансирања остају непромењени, тако да
се укупан износ од „39.500.000” динара, замењује износом
од „38.900.000” динара.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
93, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 „Зграде и грађевински
објекти – пројектна документација” извор финансирања
01, износ од „5.000.000” динара, замењује се износом од
„7.000.000” динара, тако да се укупан износ од „5.000.000”
динара, замењује износом од „7.000.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
94, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 511 „Куповина и изградња стамбеног и осталог простора”, извор финансирања 01, износ
од „40.000.000” динара, замењује се износом од „31.000.000”
динара, тако да се и укупан износ од „40.000.000” динара,
замењује износом од „31.000.000” динара.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
96, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 541 „Земљиште”, извор финансирања 01, износ од „1.000.000” динара, се брише.
Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за
изградњу – 01 „Приходи из буџета „ износ од „680.383.253”
динара замењује се износом од „740.383.253” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „748.383.253” динара, замењује износом од
„808.383.253” динара.
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– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 101, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима” извор финансирања 01, износ од
„581.000” динара, замењује се износом од „320.000 динара,
додаје се извор финансирања 03, износ од „470.000” динара,
тако да се укупан износ од „581.000” динара замењује износом од „790.000” динара;
– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 104, функционална класификација 130 –
Опште услуге, економска класификација 421 „Стални трошкови” извор финансирања 01, износ од „1.564.000” динара,
замењује се износом од „1.584.000” динара, остали извори
финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од
„1.590.354” динара замењује износом од „1.610.354” динара;
– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 111, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 512 „Машине и
опрема” извор финансирања 01, износ од „200.000” динара, замењује се износом од „180.000” динара, остали извори
финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ
од „200.000” динара замењује износом од „180.000” динара;
– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, иза позиције 111, додаје се позиција 111а, функционална класификација 130 – Опште услуге, економска
класификација 515 „Нематеријална имовина” извор финансирања 01, износ од „450.000” динара.
– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 113, функционална класификација 530
– Заштита животне средине, економска класификација 424
„Специјализоване услуге”, извор финансирања 01, износ од
„77.083.775” динара, замењује се износом од „87.083.775”
динара, остали извори финансирања остају непромењени,
тако да се укупан износ од „77.583.775” динара замењује износом од „87.583.775” динара;
Извори финансирања за раздео 5 – Јавно предузеће
за заштиту животне средине – 01 „Приходи из буџета”
износ од „115.577.000” динара замењује се износом од
„125.766.000” динара, додаје се извор финансирања 03 –
„Социјални доприноси”, износ од „470.000” динара, остали
извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од „116.353.354” динара, замењује износом од
„127.012.354” динара.
– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, позиција 123, функционална класификација 130 – Опште услуге,
економска класификација 421 „Стални трошкови”, извор
финансирања 01, износ од „5.600.000” динара, замењује се
износом од „5.450.000” динара, остали извори финансирања
остају непромењени, тако да се укупан износ од „5.900.000”
динара замењује износом од „5.750.000” динара;
– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, позиција 126, функционална класификација 130 – Опште услуге,
економска класификација 424 „Специјализоване услуге”,
извор финансирања 01, износ од „400.000” динара, замењује
се износом од „550.000” динара, тако да се укупан износ од
„400.000” динара замењује износом од „550.000” динара;
Извори финансирања за раздео 6 – Јавно предузеће „Пословни простор” остају непромењени.
***
Изменама у структури Извора финансирања за раздео
од 1 до 6, мења се и укупна структура Извора финансирања
за раздео од 1 до 6:
01 – Приходи из буџета, износ од „1.971.736.253” динара,
замењује се износом од „2.149.736.253” динара;
03 – Социјални доприноси, износ од „5.000.000” динара,
замењује се износом од „5.470.000” динара;
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Остали извори финансирања остају непромењени, тако
да се укупан износ од „2.508.183.627” динара замењује износом од „2.686.653.627” динара.
Члан 6.
Члан 16. мења се и гласи: „Средства текуће буџетске резерве у износу од 3.006.000 динара, користиће се на основу
решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која
доноси председник градске општине, на предлог одељења, а
по прибављеном мишљењу Већа градске општине.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне”.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 400-6, 29. септембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 29. септембра 2011. године, на основу члана 86.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”
бр. 39/08 и 6/10) и члана 24. Статута градске општине Оберновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и
15/10), донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Обреновац (у
даљем тексту: одлука – „Службени лист града Београда”
број 17/11 – пречишћен текст) у члану 38. врши се допуна
делокруга рада Одељења за буџет, финансије, привреду и
друштвене делатности тако што се у ставу 1. иза речи: „припрему пројеката из области привреде” додају речи:
„привлачење инвестиција и управљање пројектима и у
том циљу координира активности са привредним субјектима,
амбасадама и дипломатским представништвима, градским
и државним органима и организацијама и другим субјектима; пружање стручне помоћи предузетницима, носиоцима
пољопривредних газдинстава и привредним друштвима који
су апликанти за кредитна средства фондова; стручну припрему пројеката у којима се као апликант појављује Градска
општина Обреновац, управљање одобреним пројектима и
у том циљу координација са привредним субјектима чији је
оснивач градска општина Обреновац, градским и државним
органима и организацијама и другим субјектима;”
У истом члану, ставу 5. иза речи: „У области образовања
прати стање” додају се речи: „координира активности”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-80, 29. септембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

14. октобар 2011.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 29. септембра 2011. године, на основу члана 24.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда” број 6/11), донела је

ОДЛУКУ
О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се сталне манифестације у области културе које су од значаја за градску општину Обреновац и грађане Обреновца, као и начин њиховог остваривања, у оквиру права и обавеза утврђених овом одлуком и
законом.
Члан 2.
Сталне манифестације у области културе од значаја за
градску општину Обреновац су оне које својим значајем и
садржајима презентују и афирмишу градску општину Обреновац и задовољавају потребе грађана Обреновца у области културе.
Члан 3.
Сталне манифестације у области културе од значаја за
градску општину Обреновац (у даљем тексту: манифестације) су:
1. Обреновац – град отвореног срца,
2. Дечји фестивал фолклора у Обреновцу,
3. Пролећни музички концерт у Забрану у оквиру Мото
сусрета,
4. Међународни сусрети у Обреновцу,
5. Концерт у Обреновцу.
Манифестације се по правилу одржавају једном годишње.
Обреновац – град отвореног срца, 1. јануара сваке године на Тргу др Зорана Ђинђића, деци и грађанима Обреновца ће Нову годину пожелети музичари, песници, плесачи,
играчи, глумци, кловнови, жонглери и др.уметници и извођачи, у циљу промоције културе, духа, тела, здравог живота и хуманости.
Дечји фестивал фолклора у Обреновцу, се одржава поводом крсне славе градске општине Обреновац – Силаска Светог Духа на апостоле и на истом учествују ансамбли из Обреновца, целе Србије и околних земаља, са играчима узраста
од 7 до 14 година, који учествују на концерту, у литији кроз
град и на градском тргу се игром представљају грађанима.
Пролећни музички концерт у Забрану у оквиру Мотосусрета, је догађај који у пролеће окупља мотоциклисте из
Србије и околних земаља са циљем да промовише безбедност у саобраћају, афирмише пријатељство и сарадњу међу
народима уз богат музички програм и забаву за младе и
завршни концерт на коме учествују домаћи и страни афирмисани музички извођачи и бендови, намењен омладини
и грађанима Обреновца.
Међународни сусрети у Обреновцу су културна, привредна и туристичка манифестација која се одржава у августу текуће године и која окупља културно уметничка
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друштва из земље и иностранства, представнике привреде и политичког живота градова и земаља из којих долазе
културно уметничка друштва. На сусретима се поред културних садржаја врши размена искустава у области функционисања локалних самоуправа, привреде, образовних установа и других институција земаља учесница.
Концерт у Обреновцу, намењен обреновачкој омладини
одржава се у јесењем периоду на градском тргу, и на истом
учествују многобројне музичке групе и солисти.

Члан 7.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се у
буџету градске општине Обреновац на основу сагледаног
програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположивим средствима.
Поред средстава из става 1. овог члана, организатор манифестације обезбеђује средства за одржавање манифестације и из других извора, у складу са законом (донатори,
спонзори и сл.).

Члан 4.
Манифестација има Одбор и уметнички савет.
Одбор има председника и шест чланова, (укупно седам
лица) које именује Веће градске општине Обреновац на
предлог Комисије за културу, на мандатни период од четири године.
Одбор именује уметнички савет из реда афирмисаних
личности из области културе, на период од једне године
или за сваку конкретну манифестацију.

Члан 8.
Организационе, стручне, административне, финансијске и техничке послове за потребе манифестације обављају
стручне службе Управе градске општине Обреновац или
правно лице коме градска општина Обреновац повери те
послове уговором.
Уговор из става 1. овог члана закључује председник
градске општине Обреновац.
Надзор над обављањем послова по Уговору из става 2.
овог члана врши организациона јединица Управе градске
општине надлежна за послове културе и финансија.

Члан 5.
Манифестација има правила.
Правилима манифестације утврђују се: концепција манифестације, карактеристике и начин остваривања циља
манифестације, поступак доношења програма манифестације, организатора односно лице које представља манифестацију и ближи начин остваривања контроле обављања
поверених послова и друга питања везана за одржавање манифестације.
Правила манифестације доноси Веће градске општине
Обреновац на предлог Комисије за културу.
Члан 6.
Одбор манифестације утврђује: програм манифестације, износ и начин обезбеђења средстава потребних за
реализацију (програм и предрачун трошкова), место, време
и дужину трајања манифестације, предлог учесника, подноси извештај Већу градске општине Обреновац о одржаној
манифестацији са извештајем о утрошеним и оствареним
средствима и мишљењем о уметничком нивоу програма
манифестације, посећености, медијској кампањи и сл.
и обавља друге послове везане за одржавање манифестације.
Уметнички савет манифестације припрема и предлаже
Одбору уметнички програм и учеснике манифестације.
Одбор манифестације доставља програм и предрачун трошкова манифестације Комисији за културу на
мишљење, које Комисија за културу затим доставља
Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности ради благовременог планирања манифестација и
финансијских средстава за њихову реализацију у наредној
години.
Веће градске општине на предлог Комисије за културу
одобрава програм манифестације и потребна средства према предрачуну трошкова за сваку календарску годину.
Организатор манифестације организује реализацију манифестације са стручним службама Управе градске општине и сарадницима из других институција и организација.
За реализацију манифестације организатор је одговоран
Одбору, а Већу градске општине Обреновац за наменско
трошење средстава.
Одбор манифестације подноси Већу градске општине
Обреновац извештај из става 1. овог члана, најкасније у
року од 30 дана од дана завршетка манифестације.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-82, 29. септембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 29. септембра 2011. године, на основу члана 24.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда” број 6/11), донела је

ОДЛУКУ
О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се сталне манифестације у области спорта које су од значаја за градску општину Обреновац
и грађане Обреновца, као и начин њиховог остваривања, у
оквиру права и обавеза утврђених овом одлуком и законом.
Члан 2.
Сталне манифестације у области спорта од значаја за
градску општину Обреновац су оне које својим значајем и
садржајима презентују и афирмишу градску општину Обреновац и задовољавају потребе грађана Обреновца у области спорта.
Члан 3.
Сталне манифестације у области спорта од значаја за
градску општину Обреновац (у даљем тексту: манифестације) су:
1. Дечје олимпијске игре предшколаца у Обреновцу,
2. Међународни карате турнир „Трофеј Обреновца”,
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3. Кајак – кану Видовданска регата,
4. Међународни одбојкашки турнир пионирских екипа
Манифестације се по правилу одржавају једном годишње.
Дечје олимпијске игре предшколаца у Обреновцу, у
којима, у организацији ПУ „Перка Вићентијевић” Обреновац а под покровитељством градске општине Обреновац
учествују деца предшколског узраста укључивањем у многобројне спортске такмичарске игре (мини кошарка, мали
фудбал, штафетне игре..) и плесне наступе у циљу анимирања и усмеравања деце за бављење спортом и развијања
дружења и такмичарског духа.
Међународни карате турнир „Трофеј Обреновца”,
у коме, у организацији Карате клуба „Раднички” а под покровитељством градске општине Обреновац учествују екипе и такмичари свих старосних категорија из земље и иностранства.
Кајак – кану Видовданска регата, у којој, у организацији
Кајак-кану клуба „Забрежје” а под покровитељством градске општине Обреновац учествују екипе и такмичари из
земље и иностранства.
Међународни одбојкашки турнир пионирских екипа у
коме, у организацији Одбојкашког клуба „ТЕНТ” а под покровитељством градске општине Обреновац учествују пионирске екипе из земље и иностранства.
Члан 4.
Манифестација има Организациони одбор (у даљем
тексту: Одбор).
Одбор има председника и четири члана (укупно пет
лица) које именује Веће градске општине Обреновац и то
три члана из реда организатора манифестације, једног члана из Спортског савеза Обреновца и једног члана на предлог Комисије за спорт, као представника градске општине
Обреновац, на мандатни период од четири године.
Члан 5.
Манифестација има правила.
Правилима манифестације утврђују се: концепција манифестације, карактеристике и начин остваривања циља
манифестације, поступак доношења програма манифестације, организатора односно лице које представља манифестацију и ближи начин остваривања контроле обављања
поверених послова и друга питања везана за одржавање манифестације.
Правила манифестације доноси Веће градске општине
Обреновац на предлог Комисије за спорт.
Члан 6.
Одбор манифестације утврђује: програм манифестације, износ и начин обезбеђења средстава потребних за реализацију (програм и предрачун трошкова), место, време и
дужину трајања манифестације, предлог учесника, подноси извештај Већу градске општине Обреновац о одржаној
манифестацији са извештајем о утрошеним и оствареним
средствима и мишљењем о спортском нивоу програма манифестације, посећености, медијској кампањи и сл. и обавља друге послове везане за одржавање манифестације.
Одбор манифестације доставља програм и предрачун
трошкова манифестације Комисији за спорт на мишљење,
које Комисија за спорт затим доставља Одељењу за буџет,
финансије, привреду и друштвене делатности ради благовременог планирања манифестација и финансијских средстава за њихову реализацију у наредној години.

14. октобар 2011.

Веће градске општине на предлог Комисије за спорт
одобрава програм манифестације и потребна средства према предрачуну трошкова за сваку календарску годину.
Одбор манифестације организује реализацију манифестације са стручним службама Управе градске општине и сарадницима из других институција и организација.
Одбор је одговоран за реализацију манифестације и за
наменско трошење средстава Већу градске општине Обреновац.
Одбор манифестације подноси Већу градске општине
Обреновац извештај из става 1. овог члана, најкасније у
року од 30 дана од дана завршетка манифестације.
Члан 7.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се у
буџету градске општине Обреновац на основу сагледаног
програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположивим средствима.
Поред средстава из става 1. овог члана, организатор манифестације обезбеђује средства за одржавање манифестације и из других извора, у складу са законом (донатори,
спонзори и сл.).
Члан 8.
Организационе, стручне, административне, финансијске и техничке послове за потребе манифестације обављају
стручне службе Управе градске општине Обреновац или
правно лице коме градска општина Обреновац повери те
послове уговором.
Уговор из става 1. овог члана закључује председник
градске општине Обреновац.
Надзор над обављањем послова по Уговору из става 2.
овог члана врши организациона јединица Управе градске
општине надлежна за послове спорта и финансија.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-83, 29. септембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 29. септембра 2011. године, на основу члана 24.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда” број 6/11), а сходно члану 15. ставу 1.
тачци 8. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС” број 111/09), на предлог Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац VI- 01 бр.
06-2/27-1 од 6. септембра 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се привредна друштва и друга
правна лица, оспособљена за спровођење мера заштите и
спасавања у градској општини Обреновац.
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Члан 2.
Оспособљена правна лица у смислу члана 1. ове одлуке су:

Број 42 – 15

Назив правног лица

Делатност

Седиште

1.

ЈКП „Обреновац” из Обреновца

комуналне делатности

Обреновац

2.

ЈКП „Водовод и канализација”
Обреновац

комуналне делатности
–снабдевање водом

Обреновац

3.

ЈП за изградњу Обреновца

инжењеринг и
изградња

Обреновац

4.

Дом здравља Обреновац

здравство

Обреновац

5.

ЈП СКЦ „Обреновац”

културне, спортске и
услужне делатности

Обреновац

Обреновца, за заменика председника Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у
Обреновцу, као представник оснивача предузећа.
2. Мандат заменика председника Управног одбора именованог овим решењем траје до истека периода на који је именован Управни одбор ЈП СКЦ „Обреновац” у Обреновцу.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-61, 29. септембра 2011. године

6.

Кајак-кану клуб „Бора Марковић”
Забрежје

спортска

Забрежје –
Обреновац

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

7.

Про-Тент Обреновац

услужне делатности

Обреновац

редни
број

Члан 3.
Оспособљеним правним лицима припада право на накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака заштите и спасавања
по посебном уговору који закључује председник градске
општине.
Средства за покриће трошкова ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања обезбеђују се у буџету градске
општине Обреновац.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-81, 29. септембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 29. септембра 2011. године, на основу члана 7. става 2. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Обреновац („Службени лист града Београда” број 15/92) и члана
24. тачке 33. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешава се Војкан Димитријевић, дипломирани
правник из Београда дужности заменика Јавног правобраниоца градске општине Обреновац, са 18. августа 2011. године, на лични захтев, због преласка на нову функцију.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-60, 29. септембра 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 29. септембра 2011. године, на основу члана 12.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС” бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), чл. 24. и 25. Одлуке о организовању ЈП за
информисање „Обреновац” у Обреновцу у ЈП Спортско
културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени
лист града Београда” број 16/06) и члана 24. тачке 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ
1. Мења се Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу
VI-13 бр. 020-101 од 27. јуна 2008. године, VI-01 бр. 02018 од 18. фебруара 2009. године и VI-01 бр. 020-125 од 16.
јула 2010. године, тако што се на лични захтев разрешава
Страхиња Губеринић дужности заменика председника Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу, пре истека времена на које
је именован, и што се именује Урош Мирићић, студент из

СОПОТ
Секретар Скупштине градске општине Сопот, на основу Закључка Скупштине градске општине Сопот број
06-21/2011-IV од 30. септембра 2011. године сачинио је
пречишћен текст Одлуке о одржавању чистоће у градској
општини Сопот.
Пречишћен текст Одлуке о одржавању чистоће садржи одредбе Одлуке о одржавању чистоће у градској општини Сопот
број 352-5/2011-IV од 25. марта 2011. године и одредбе Одлуке о измени Одлуке о одржавању чистоће у градској општини
Сопот број 352-13/2011-IV од 30. септембра 2011. године.
Пречишћен текст Одлуке о одржавању чистоће не садржи чл. 3. и 4. Одлуке о измени Одлуке о одржавању чистоће
у градској општини Сопот.

ОДЛУК А
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
СОПОТ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин одлагања кућног смећа и
динамика одвожења, као и услови коришћења ове комуналне делатности у насељеним местима на територији градске
општине Сопот.
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Члан 2.

Насељена места у смислу ове одлукесу: Сопот, Раља, Ђуринци, Мали Пожаревац, Мала Иванча, Поповић, Рогача,
Сибница, Слатина, Дрлупа, Неменикуће, Бабе, Працани,
Дучина, Стојник и Губеревац.
Члан 3.
Комуналну делатност одржавања чистоће обавља Јавно
комунално предузеће „Сопот” Сопот.
Члан 4.
Корисници комуналних услуга у смислу ове одлуке су
грађани, правна лица и предузетници, власници, закупци и
корисници стамбених, пословних и других објеката.
Koрисник комуналних услуга дужан је да комуналном
предузећу пријави све промене од значаја за пружање услуге, наплату извршене услуге изношења кућног смећа без
одлагања, а најкасније наредног дана од настанка промене.
Пријава се подноси писмено.
Члан 5.
Веће градске општине Сопот својим актом одређује улице и делове насељених места на територији градске општине Сопот из којих се врши одвожење кућног смећа.
Рок за почетак примене акта из претходног става не
може бити краћи од 30 дана ни дужи од 90 дана.
Члан 6.
Накнаду за изношење кућног смећа корисник услуга
плаћа месечно по испостављеним рачунима,у складу са Одлуком о ценама производа и услуга ЈКП „Сопот” Сопот.
Сагласност на Одлуку о ценама производа и услуга ЈКП
„Сопот” Сопот даје председник градске општине Сопот.
Члан 7.
За коришћење депоније, односно одвожење кућног
смећа, физичка и правна лица која врше комуналну делатност у складу са Законом о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) плаћају утврђену накнаду ЈКП „Сопот” у зависности од врсте и количине
отпада, где је искључена могућност одвоза и депоновање
отпада опасног по живот и здравље људи.
II. УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ, ПРАВА
И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА
УСЛУГА
Члан 8.
Одвожење кућног смећа обавља се према годишњем
програму који доноси ЈКП „Сопот” Сопот до 31. децембра
текуће године за наредну годину, уз претходно прибављену
сагласност председника градске општине Сопот.
Програм нарочито садржи:врсту,обим и динамику
радова,као и висину средстава потребних за његову реализацију.
Члан 9.
Одвожење кућног смећа врши се једном недељно,у једнаким временским размацима,о чему се благовремено обавештавају корисници услуга.
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Корисници услуга, који одлажу кућно смеће у типске
„ПВЦ” канте, на дан предвиђен за одвожење смећа, дужни
су да исте поставе испред ограде, на место које је приступачно возилу и радницима ЈКП „Сопот”.
Члан 10.
Типске „ПВЦ” канте за новоизграђени стамбени објекат
набавља инвеститор тог објекта.
Члан 11.
У случајевима када предузеће почне обављање послова
одвожења кућног смећа на подручју на којем до тада није
обављало те послове, канте или контејнере набављају инвеститори, односно власници тих објеката.
Члан 12.
Места за постављање типских посуда за одлагање кућног
смећа, као и њихов број,одређују се урбанистичком,односно
техничком документацијом за изградњу вишепородичних
стамбених објеката,у складу са условима које утврди ЈКП
„Сопот” Сопот.
Инвеститор вишепородичног стамбеног објекта дужан
је да набави одговарајући број типских посуда за одлагање
кућног смећа у складу са техничком документацијом и да
ЈКП „Сопот” Сопот пружи доказ о набавци типских контејнера за смеће.
Испуњење обавезе из става 2.овог члана је један од услова за технички пријем објекта у поступку прибављања употребне дозволе.
Члан 13.
Власници новоизграђених пословних и привремених
пословних објеката дужни су да изврше набавку контејнера или типских „ПВЦ” канти за смеће,у броју и типу који
одреди ЈКП „Сопот” Сопот, односно у складу са потребама
инвеститора или власника објекта и количином смећа које
се ствара у току радног процеса.
Инвеститор,односно власник пословног објекта дужан је
да ЈКП „Сопот” Сопот пружи доказ о набавци типских посуда
за кућно смеће,које му пружају могућност изношења смећа из
пословног простора,а на којима стиче право својине.
Члан 14.
Власници, односно корисници пословних објеката који
се баве продајом мешовите робе дужни су да картонску амбалажу одлажу пресовану и увезану у специјалне типске
контејнере за ту намену,а у случају да исте не постоје,поред
типских посуда за смеће,намењених искључиво за кућно
смеће.
III. НАДЗОР
Члан 15.
Надзор над применом одредаба ове одлуке вршиће
Одељење за имовинско-правне, урбанистичко-грађевинске
и комунално-стамбене послове Управе градске општине
Сопот.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке,као и над обављањем комуналне делатности врши Одсек за инспекцијске
послове Управе градске општине Сопот – комунална инспекција.
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IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара
казниће се за прекршај предузеће ако не износи отпатке
који спадају у кућно смеће или кућно смеће не одвози онолико пута колико је прописано чланом 8. став 1. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у предузећу новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара.
Члан 17.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице (власник, односно корисник пословног објекта) ако не изврши набавку контејнера или типских „ПВЦ” канти и ако о томе не пружи доказ у
складу са чланом 8. ове одлуке, односно ако не одлаже картонску амбалажу у складу са чланом 11. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара казниће се правно лице ако не пријави промену, односно не достави све потребне податке (члан 4. став 2.)
За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00
до 100.000,00 динара.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се физичко
лице новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 18.
У случају да грађани смеће и отпатке одлажу ван посуда и пунктова за одвоз смећа и на тај начин стварају „дивљу депонију”, казниће се за прекршај у складу са одредбама члана 52.Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист
града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 и 2/11).
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Број 42 – 17

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Одлуци о измени и допуни Одлуке о јавним
паркиралиштима која је објављено у „Службеном листу
града Београда” број 37 од 22. септембра 2011. године поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
У члану 18, у ставу 6. уместо речи: „из става 1. тачка 1”
треба да стоје речи: „из става 1”.
Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су се у Одлуци о завршном рачуну буџета града
Београда за 2010. годину која је објављена у „Службеном
листу града Београда” број 25 од 6. јула 2011. године поткрале грешке, па се даје

ИСПРА ВК А
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2010. ГОДИНУ
У члану 4, у ставу 1, у табели, у 2. реду, у 6. колони уместо речи: „% оствар. I-XII/2010” треба да стоје речи: „%
оствар. I-XII 2010”.
У истом члану и ставу, у табели, у делу 1.1 Уступљени
приходи, у оквиру Прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, у колони „Оств. по завршном рачуну I-XII10”
уместо броја: „01.295” треба да стоји број: „201.295”.
У истом члану и ставу, у табели, у делу 1.1 Уступљени
приходи, у оквиру Прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, у колони „% оствар. I-XII2010” уместо броја:
„100,” треба да стоји број: „100,6”.

Члан 19.
На питања која нису уређена овом одлуком, примењиваће се одредбе Одлуке о одржавању чистоће („Службени
лист града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 и 2/11).

Из Скупштине града Београда

Члан 20.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о одређивању насељених места на територији општине
Сопот у којима се врши одвожење смећа („Службени лист
града Београда”, бр. 26/03 и 23/08).

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Стеван Сремац”, Београд које је објављено у „Службеном листу града Београда” број 24 од 30. јуна
2010. године поткрала грешка, па се даје

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Београда”.

ИСПРА ВК А

Скупштина градске општине Сопот
Број 352-14/2011-IV, 11. октобра 2011.године
Секретар Скупштине
Јелена Живковић, с. р.

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД
У тачки I, у подтачки 2. уместо речи: „Јасмина Млађеновић” треба да стоје речи: „Јасмина Мавреновић”.
Из Скупштине града Београда
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Правилник о критеријумима и мерилима за
утврђивање листе реда првенства за први избор корисника социјалног становања у заштићеним условима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ раста потрошачких цена у септембру
2011. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
3

Акти градских општина
ЗЕМУН
Решење о висини коефицијената за утврђивање
плата изабраних, именованих и постављених лица у
органима градске општине Земун– – – – – – – – – –
НОВИ БЕОГРАД
Решење о измени Решења о именовању чланова
Управног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3

4

ГРОЦКА
Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за
2011. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о смањењу неновчаног капитала ЈКСП
„Гроцка” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о припајању Јавног
предузећа за стамбене услуге општине Гроцка Јавном комуналном предузећу „Гроцка” – – – – – – – –

5
8
8

ОБРЕНОВАЦ
Пета одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2011. годину – – – – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о Управи градске
општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о сталним манифестацијама у области
културе од значаја за градску општину Обреновац
Одлука о сталним манифестацијама у области
спорта од значаја за градску општину Обреновац –
Одлука о одређивању оспособљених правних
лица за заштиту и спасавање у градској општини
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о трећој измени Решења о именовању
председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац – – – – – – – – –

15

СОПОТ
Одлука о одржавању чистоће у градској општини Сопот (пречишћен текст) – – – – – – – – – – – –

15

Исправке
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о
јавним паркиралиштима– – – – – – – – – – – – – – –
Исправка Одлуке о завршном рачуну буџета
града Београда за 2010. годину – – – – – – – – – – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Стеван Сремац”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9
12
12
13
14

15

17
17
17
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ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК – ЈЕДИНИ ЗАКОНОМ ОВЛАШЋЕН ИЗДАВАЧ
СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ ПО
НАЈПОВОЉНИЈИМ
УСЛОВИМА
Прописи и други акти Републике Србије
– службени, тачни, потпуни, ажурни!
Будите на извору информација о
расписаним јавним набавкама добара,
услуга и радова!

ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕТПЛАТЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
Службени гласник Републике Србије за 2012. годину
А1 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 32.500,00 РСД
Попуст 15% – за уплате до 31. октобра 2011. – цена годишње претплате за један примерак штампаног
издања „Службеног гласника РС“ – 27.625,00 РСД
Попуст 10% – за уплате до 30. новембра 2011. – цена годишње претплате за један примерак штампаног
издања „Службеног гласника РС“ – 29.250,00 РСД
Попуст 5% – за уплате до 31. децембра 2011. – цена годишње претплате за један примерак штампаног
издања „Службеног гласника РС“ – 30.875,00 РСД

Свим претплатницима на штампано издање одобравамо 50% ПОПУСТА
на електронско издање „Службеног гласника РС“ или друго појединачно
електронско издање/базу по Вашем избору

Просветни гласник Републике Србије за 2012. годину
А2 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 12.500,00 РСД

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори за 2012. годину
A3 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак – 31.250,00 РСД

Цене су са ПДВ-ом и ПТТ трошковима.
СЛУЖБА ПРЕТПЛАТЕ – ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, тел.: 011 30 60 588, 30 60 359,
факс: 011 30 60 571, e-mail: pretplata@slglasnik.com, www.slglasnik.com
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

