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7. децембар 2012. године

Градоначелник града Београда, 6. децембра 2012. године, на основу члaна 18. Уредбе о буџетском рачуноводству
(„Службени гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06), члана 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем („Службени гласник РС”, број 106/06), чл. 41. до 50. Правилника о
буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама („Службени лист града Београда”, број 31/11), члана 24.
тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/17) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И УСКЛАЂИВАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о организацији и спровођењу пописа
имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања
са стварним стањем у граду Београду (у даљем тексту: град)
регулише се:
1. предмет пописа,
2. време, врсте и циљ спровођења пописа,
3. организација и рокови спровођења пописа,
4. образовање пописних комисија,
5. припрема пописа и обавезе учесника у попису,
6. усклађивање стања средстава исказаног у књиговодству са стањем утврђеним пописом, утврђивање разлика по
попису, састављање извештаја о попису, доношење одлуке
начелника Градске управе града Београда (у даљем тексту:
начелник) у вези са завршеним пописом и ликвидација
вишкова и мањкова и
7. други задаци у вези са пописом, који се обављају према одредбама овог правилника.
II. ПРЕДМЕТ ПОПИСА
Члан 2.
Предмет пописа су:
I. Имовина у власништву града
А) Нефинасијска имовина
1. Нефинансијска имовина у сталним средствима
– некретнине и опрема (група рачуна 011000)
– култивисана имовина (група рачуна 012000)

Цена 220 динара

– драгоцености (група рачуна 013000)
– природна имовина (група рачуна 014000)
– нефинансијска имовина у припреми и аванси (група
рачуна 015000)
– нематеријална имовина (група рачуна 016000)
2. Нефинансијска имовина у залихама
– залихе (група рачуна 021000)
– залихе ситног инвентара и потрошног материјала
(група рачуна 022000)
Б) Финансијска имовина
1. Дугорочна финасијска имовина
– дугорочна домаћа финансијска имовина (група рачуна
111000)
– дугорочна страна финансијска имовина (група рачуна
112000)
2. Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани
– новчана средства, племенити метали, хартије од вредности (група рачуна 121000)
– краткорочна потраживања (група рачуна 122000)
– краткорочни пласмани (група рачуна 123000)
Ц) Активна временска разграничења
– активна временска разграничења (група рачуна
131000)
II. Обавезе
1. Дугорочне обавезе
– домаће дугорочне обавезе (група рачуна 211000)
– стране дугорочне обавезе (група рачуна 212000)
– дугорочне обавезе по основу гаранција (група рачуна
213000)
2. Краткорочне обавезе
– краткорочне домаће обавезе (група рачуна 221000)
– краткорочне стране обавезе (група рачуна 222000)
– краткорочне обавезе по основу гаранција (група рачуна 223000)
3. Обавезе по основу расхода за запослене (класа рачуна
230000)
4. Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за
запослене (класа рачуна 240000)
5. Обавезе из пословања (класа рачуна 250000)
6. Пасивна временска разграничења (класа рачуна
290000)
III. Имовина која није у власништву града
– имовина коју град поседује/користи или управља
њоме по било ком основу,
– средства узета под оперативни (текући) закуп,
– туђе ствари.
Ова имовина се пописује на посебним пописним листама, које се достављају власнику те имовине.
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III. ВРЕМЕ, ВРСТЕ И ЦИЉ ПОПИСА
Члан 3.
Попис имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, утврђеним пописом, спроводи се на крају буџетске године са стањем на дан 31. децембра године за коју се спроводи попис.
Члан 4.
Попис имовине и обавеза организује се као редован и
ванредaн.
Редовaн попис се организује као обавезан и потпун,
а обавља се на крају године (годишњи попис), с тим да се
стање по попису своди на стање 31. децембар.
Ванредан попис се организује у току године, на дан и у
року који одреди начелник, посебном одлуком.
Ванредни попис спроводи се у одређеним околностима,
као што су, статусне промене, промене облика организовања, примопредаја дужности лица које рукује материјалним и новчаним средствима (рачунополагача) и др.
Изузетно, попис робе и материјала у магацину и продајним местима (ресторан, бифе и др.) спроводи се у току
године у ситуацијама промене магационера, промене одговорног лица - рачунополагача, појаве крађе и проневера,
настанка штете због елементарних непогода и др.
Члан 5.
Циљ спровођења пописа је утврђивање стварног стања
имовине и обавеза у одређеном тренутку, и упоређивање
утврђеног стварног стања са књиговодственим стањем,
да би се проверила тачност књиговодствене евиденције и
правилност руковања материјалним вредностима, односно
свођење књиговодственог стања заснованог на документованим променама, на стање по попису, засновано на стварним променама.
Попис има контролну улогу у очувању и заштити имовине којом град располаже.
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА И РОКОВИ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА
Члан 6.
Организација пописа имовине и обавеза града обухвата поступке и процедуре које спроводе надлежни органи,
стручне службе и комисије образоване за попис, применом
одговарајућих метода и техника пописа.
За организацију и правилност пописа, укључујући и
прецизно утврђивање рокова одговоран је начелник.
За тачност и истинитост пописа и извештаја о попису
одговорни су председник и чланови комисија за попис.
Члан 7.
Редован попис може да почне 30 дана пре краја буџетске
године, а по потреби и раније.
Одлуку о спровођењу пописа доноси начелник.
Одлуком о спровођењу пописа одређују се рокови у
којима се спроводи попис имовине и обавеза, с тим да натурални попис буде завршен до 15. јануара.
Извештај о извршеном попису и предлог одлуке о усвајању извештаја о попису начелник треба да размотри до
1. марта текуће године, односно 30 дана пре дана састављања финансијског извештаја за претходну годину.
Интерни рокови за поступање учесника у попису као и
начин и технике обављања пописа, уредиће се Упутством
за рад комисија за попис које доноси начелник.
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У случају спровођења пописа у току године, извештај о
попису се мора доставити начелнику на усвајање најкасније
у року од 30 дана од дана извршеног пописа.
V. ОБРАЗОВАЊЕ ПОПИСНИХ КОМИСИЈА
Члан 8.
Доношењем Одлуке о спровођењу пописа почињу да
теку рокови за предузимање радњи за редовни годишњи
пописа имовине и обавеза и то за: образовање Централне
пописне комисије, Комисија за попис по организационим
јединицама Градске управе града Београда и директним
буџетским корисницима, односно спровођење пописа имовине и обавеза, натуралног пописа, усаглашавање књиговодственог стања са стварним стањем утврђеним пописом
и припрему извештаја о спроведеном попису.
Одлука се доставља свим руководиоцима организационих јединица Градске управе града Београда и другим директним буџетским корисницима.
У складу са Одлуком начелник решењем образује Централну пописну комисију, а Комисије за попис организационих јединица Градске управе града Београда и других
директних буџетских корисника, образује руководилац те
организационе јединице односно руководилац директног
буџетског корисника.
Централну пописну комисију чини председник комисије
и најмање четири члана, који имају своје заменике.
Решење о образовању Централне пописне комисије доставља се орагнаизационим јединицама Градске управе града Београда, другим директним буџетским корисницима и
председнику и члановима Централне пописне комисије.
Пописне комисије које образују организационе јединице
Градске управе града Београда, и други директни буџетски
корисници, чине председник комисије и најмање два члана
који имају своје заменике.
Пре почетка пописа, решења о образовању комисија за
попис достављају се Централној пописној комисији, Секретаријату за финасије и Служби за интерну ревизију.
У комисије не могу бити именована лица која рукују
имовином, односно рачунополагачи.
У току пописа, на предлог пописних комисија, начелник
одлучује о ангажовању вештака, односно стручњака из одговарајуће области.
Члан 9.
Учешће у раду комисија за попис као и ангажовање осталих учесника у попису сматра се извршавањем радне обавезе запослених.
Неосновано одбијање учешћа у раду пописних комисија
сматраће се повредом радне обавезе.
VI. ПРИПРЕМА ПОПИСА И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У
ПОПИСУ
Члан 10.
Под припремним радњама за попис подразумевају се
поступци које спроводе задужена лица пре пописа ради
уређивања простора, сортирања предмета пописа и омогућавање њихове потпуне идентификације, као и провере
релевантне екстерне и интерне документације (уговори,
фактуре, ситуације/обрачуни, потврде салда потраживања
и обавеза, записници о примопредаји, записници пореских органа, судска и друга решења, елаборати о процени
вредности и сл.) и ажурирања евиденција које омогућавају
утврђивање стварног стања имовине и обавеза.
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Члан 11.
Организационе јединице Градске управе града Београда
и други директи буџетски корисници дужни су да пре почетка пописа ажурирају своје помоћне евиденције о имовини и изврше усаглашавање са књиговодственом евиденцијом.
Члан 12.
Запослени задужени за рачуноводствене и финансијске
послове у обавези су да пре почетка пописа обезбеде:
– ажурирање евиденција свих облика имовине и обавеза;
– усаглашавање отворених ставки са повериоцима и
дужницима;
– усаглашеност главне књиге са дневником;
– усаглашеност помоћних књига са главном књигом, као
и аналитичких евиденција са синтетичким рачунима;
– информације о материјалној имовини града Београда која се налази код директних буџетских корисника, као
и о оним средствима која се налазе у употреби код других
правних лица;
– пописне листе са уписаним подацима о номенклатурним бројевима, називима, врстама и јединицама мере за
имовину која је предмет пописа, податке о купцима, добављачима, пословним банкама и отвореним рачунима, одобреним кредитима и издатим хартијама од вредности, као и
сличне опште податке који олакшавају рад комисијама;
– додатне податке и детаље којима располажу, а који су
неопходни за идентификацију имовине и обавеза.
Подаци из књиговодства, односно из одговарајућих евиденција о количинама, не могу се давати комисијама за попис пре уписивања стварног стања у пописне листе и пре
него што чланови пописних комисија потпишу те листе.
Члан 13.
Руковаоци имовином, запослени материјално задужени
за имовину и њихови непосредни руководиоци у обавези су
да пре почетка пописа:
– физички уреде места где се имовина налази и изврше
сортирање материјалних добара према врсти, квалитету,
физичком стању и слично да би се омогућио приступ свим
количинама и врстама имовине;
– провере идентификациона обележја, и уколико иста
недостају, траже од надлежних служби поновно означавање
(инвентарски бројеви, бар-кодови или друге одговарајуће
ознаке);
– издвоје нефункционалне предмете пописа (материјал,
инвентар, опрему), као и оне без или са умањеном употребном вредношћу (похабани, покварени, сломљени предмети
пописа и сл.);
– спроведу друге припремне радње којима се обезбеђује
да попис имовине буде окончан квалитетно и у планираним
роковима.
VII. ОБРАДА ПОПИСНИХ ЛИСТА И УТВРЂИВАЊЕ
РАЗЛИКА
Члан 14.
Пописне листе сачињавају се у три истоветна примерка,
потписују их председник, чланови комисије и руковаоци
имовне. Својим потписом руковалац имовином потврђује
да је комисији показана сва имовина.
Након извршеног пописа и уписивања стварног стања у
пописне листе, Секретаријат за финансије, на захтев председника пописне комисије, дужан је да пописној комисији, најкасније наредног радног дана, достави књиговодствено стање.
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Члан 15.
Обрада натуралног пописа може се извршити и у електронском облику, с тим да се тако сачињене пописне листе
са рекапитулацијом штампају, да их потпишу сви чланови
пописне комисије и да се уз исте приложе натуралне пописне листе и остали пописни материјали.
Истовремено, комисије врше поређење стварног стања
утврђеног пописом са књиговодственим стањем и у пописним листама исказују разлике, односно вишкове и мањкове
по свакој позицији имовине из пописних листа.
Члан 16.
Поступци усклађивања књиговодственог са стварним
стањем пописане имовине и обавеза обухватају:
– исправке грешака у случајевима ако су пописом идентификовани погрешно прокњижени пословни догађаји,
пословни догађаји прокњижени на основу неверодостојне
књиговодствене документације или пословни догађаји за
које је утврђено да се нису десили до датума пописа;
– евидентирање идентификованих, а непрокњижених
догађаја насталих до датума пописа;
– евидентирање идентификованих, а непрокњижених
пословних догађаја који се односе на догађаје након датума пописа, уколико се ради о корективним пословним догађајима;
– евидентирање утврђеног, а неевидентираног кала, растура, квара и лома, у складу са дозвољеним количинама.
Уколико након спроведених одговарајућих поступака из
претходног става није могуће отклонити суштинске узроке
неслагања, односно није обезбеђена усклађеност књиговодственог са стварним стањем, разлике се евидентирају као
мањкови односно вишкови.
Одговорно лице за састављање финансијских извештаја
дужно је да у напоменама уз финансијске извештаје презентује сва неусаглашена салда имовине и обавеза на дан пописа, укључујући разлоге због којих усаглашавање књиговодственог са стварним стањем није извршено.
VIII. ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ
Члан 17.
Пописне комисије сачињавају појединачне извештаје о
утврђеном стању по попису имовине и обавеза са предлозима решавања вишкова, мањкова, отписа, укључујући потребна образложења, објашњења и изјаве.
Извештај садржи:
– предлог поступања са утврђеним мањковима, односно вишковима (утврђени вишкови не смеју се пребијати утврђеним мањковима, осим у случају очигледне замене
појединих сличних врста материјалних средстава, што пописна комисија у свом извештају мора образложити и документовати);
– предлог у погледу начина књижења утврђених мањкова, односно вишкова;
– предлог за поступање са сумњивим и спорним потраживањима, ненаплативим и застарелим потраживањима.
Комисија ће у свом извештају о попису изнети примедбе
и изјаве рачунополагача о утврђеним разликама.
Члан 18.
Извештај о извршеном попису имовине и обавеза садржи следеће прилоге:
– пописне листе по категоријама имовине, потписане од
свих чланова пописне комисије и одговорног руковаоца те
имовине;
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– рекапитулацију пописних листа по категоријама имовине и синтетичким контима како се та средства и обавезе
воде у главној књизи;
– посебне пописне листе имовине за расходовање;
– спецификације, односно, прегледе потраживања и
обавеза;
– белешке о мерењу и бројању средстава у току натуралног пописа;
– пописне листе са утврђеним вишковима и мањковима
имовине;
– евентуалне изјаве и примедбе одговорних руковаоца
имовином о узроцима насталих вишкова и мањкова.
Члан 19.
Централна пописна комисија обједињава податке и
информације из извештаја пописних комисија, сачињава збирни извештај о попису имовине и обавеза и предлог
Одлуке о усвајању извештаја о попису и доставља их на усвајање начелнику Градске управе града Београда.

7. децембар 2012.

Одлука о усвајању извештаја о извршеном попису и
Извештај о извршеном попису са пописним листама, доставља се Секретаријату за финансије, у року од два дана од
дана усвајања, ради књижења и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.
Одлука и Извештај из претходног става овог члана
достављају се и руководиоцима организационих јединица
Градске управе града Београда и другим директним буџетским корисницима.
X. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од
дана објављивљања у „Службеном листу града Београд”.
Градоначелник града Београда
Број 4-5129/12-Г, 6. децембра 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

IX. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ И ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКЕ
Члан 20.
Начелник разматра извештај о извршеном попису у
присуству председника Централне пописне комисије, секретара Секретаријата за финансије и руководиоца Службе за интерну ревизију.
Уколико извештај о попису није прихватљив, начелник
тражи допуну извештаја.
Допуна извештаја о попису сачињава се и у случају када
се пословни догађаји који се односе на период који претходи датуму са којим се спроводи попис, евидентирају после
извршеног усклађивања стања (накнадно примљене и књижене фактуре и друга веродостојна документација).
Члан 21.
По разматрању извештаја о попису начелник доноси одлуку о усвајању извештаја о попису, која садржи:
1. стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза:
2. разлику између стварног и књиговодственог стања:
3. начин књижења утврђених мањкова, односно, вишкова имовине,:
4. отпис сумњивих и спорних потраживања, као и отпис
ненаплативих и застарелих потраживања:
5. расход имовине чији је рок употребе протекао, и имовине која је дотрајала или више нема употребну вредност:
6. кало, растур, квар и лом ситног инвентара;
7. попис робе заплењене у поступку инспекцијске контроле.

Заменик градоначелника града Београда, 4. децембра
2012. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЦЕНТРУ ЗА
КУЛТУРУ ГРОЦКА, ИЗ ГРОЦКЕ
1. Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова
Центра за културу Гроцка, који је донео вршилац дужности
директора дана 20. новембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 110-5081/12-Г-01, 4. децембра 2012. године
Заменик градоначелника
Татјана Пашић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 28. новембра 2012. године, на основу члана 48. и 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске
општине Вождовац Гордане Гвозденовић, са изборне листе

„За бољи Вождовац – Борис Тадић”, изабраног на изборима
одржаним 6. децембра 2009. године.
2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине
градске општине Вождовац.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-28/12, 28. новембра 2012. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

7. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Вождовац на седници
одржаној 5. децембра 2012. године, на основу члана 27.
Статута градске општине Вождовац – пречишћен текст
(„Службени лист града Београда”, број 36/10), Одлуке о начину коришћења и управљања пословним простором на
територији општине Вождовац („Службени лист града Београда”, бр. 10/05 и 41/11), Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС”, број 24/12) донела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – ВОЖДОВАЦ”
Члан 1.
Закупнина за пословни простор на коме право коришћења има ЈП „Пословни простор – Вождовац” утврђује
се према врстама пословног простора, зонама и делатностима, и то:
Зона I

Зона II

прва

друга

трећа

дин/m²

дин/ m²

дин/ m²

1. Локали

630,00

466,00

325,00

2. Занатска делатност

442,00

325,00

229,00

3. Производне хале

223,00

155,00

58,00

4. Магацини

630,00

281,00

194,00

5. Витрине

149,00

149,00

149,00

6. Канцеларије (закупци који обављају делатност:
удружења грађана из области здравства, културе,
науке, просвете, образовања, спорта, социјалне и
дечије заштите; образовање, здравство, фондације)

223,00

155,00

114,00

6a. Канцеларије (политичке странке, удружење
грађана, др.органи и организације и сл.)

300,00

219,00

163,00

6б. Канцеларије за остале делатности

447,00

319,00

229,00

Врсте пословног простора
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делатности, обрачунавају се са 50% од закупнине пословног
простора делатности која се обавља у простору.
Члан 3.
Висина закупнине, утврђене у чалну 1. ове одлуке, је почетна закупнина код утврђивања висине закупнине путем
јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем
јавног оглашавања као и код непосредне доделе пословног
простора.
Члан 4.
Цена закупнине утврђене у члану 1. ове одлуке исказана
је без припадајућег пдв-а.
Закупац плаћа закупнину са припадајућим ПДВ-ом.
Члан 5.
Висина закупнине постигнута на јавном надметању односно у поступку прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања, као и код непосредне доделе пословног
простора, уколико је виша од закупнине из ове одлуке, задржава утврђени износ, док висина закупнине из одлуке не
достигне висину те закупнине. Након тога она прати свако
наредно усклађивање закупнине.

Зона III

7. Атеље

35,00

35,00

35,00

8. Гараже

200,00

200,00

200,00

Закупнине из става 1. овог члана важе за пословне просторе који су пренети у фонд ЈП „Пословни простор-Вождовац”,
исти се налазе на локацијама које су разврстане по зонама који
су саставни део Одлуке o начину коришћења и управљања пословним простором на територији општине Вождовац.
Члан 2.
Закупнине за пословни простор у коме је седиште
Општинског одбора политичке странке која има своје
одборнике у Скупштини општине – оснивача, може износити највише 5% од износа закупнине утврђених у члану 1.
ове одлуке.
Пословни простор у коме се обавља делатност кладионица, игара на срећу, обрачунава се применом коефицијента 2.
Пословни простор у коме се обавља делатност мењачница, закупнна се обрачунава применом коефицијента 2.
У пословном простору у коме је дограђена галерија, иста
се обрачунава са 50% од закупнине пословног простора
делатности која се обавља у простору.
Закупнине за помоћни пословни простор, односно део
пословног простора који се налази у нивоу подрума, а који
се користи у функцији обављања делатности, обрачунавају
се са 50% од закупнине пословног простора делатности која
се обавља у простору.
Пословни простор у коме је утврђено да постоји тавански простор, а који се користи у функцији обављања

Члан 6.
Трошкови текућег одржавања пословног простора падају на терет Закупца, без могућности признавања истих,
односно умањења закупнине на име уложених средстава.
Трошкови инвестиционог одржавања пословног простора падају на терет Закупца, без могућности признавања
својинских права на пословном простору по основу улагања средстава, сходно Уредби о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС”, број 24/2012).
Закупцу се за време адаптације пословног простора,
може извршити умањење закупнине, највише до три месеца, на име необављања делатности, док трају радови.
Члан 7.
Уколико се пословни простор налази у улици, или
прилазним улицама улици, у којој се изводе радови на изградњи и реконструкцији објеката инфраструктуре, чији је
инвеститор град Београд,или јавно предузеће чији је оснивач град Београд, општина, због којих је закупцу пословног
простора отежано или онемогућено обављање делатности,
за време трајања радова, уговорени износ закупнине може
се умањити до 50%, што ће се регулисати Одлуком ЈП „Пословни простор – Вождовац”.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме
права коришћења има ЈП „Пословни простор – Вождовац”
(„Службени лист града Београда”, бр.11/2009, 41/2011).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 361-4/2012, 5. децембра 2012. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници
одржаној 5. децембра 2012. године, на основу члана 18.
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. закона) и члана 27. Статута градске
општине Вождовац – пречишћен текст („Службени лист
града Београда”, број 36/10) и члана 31. Статута Спортског
центра „Вождовац” донела је

7. децембар 2012.

(„Службени лист града Београда”, бр. 1/10 и 3/10) уместо
Момира Калајџића за члана Надзорног одбора из реда оснивача именује се Драгиша Драшковић.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-31/2012, 5. децембра 2012. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА СПОРТСКОГ
ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”
1. Разрешава се Неђељко Миловић, дужности заменика
директора Спортског центра „Вождовац”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-29/2012, 5. децембра 2012. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен
текст), донела је

ОДЛУКУ
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 5. децембра 2012. године, на основу члана 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005
– испр. др. закона) и члана 27. Статута градске општине
Вождовац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 36/10) и члана 31. Статута Спортског центра
„Вождовац” донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”
1. Именује се Неђељко Миловић, за ВД директора
Спортског центра „Вождовац”, до именовања директора
овог центра по законом предвиђеној процедури.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2012. годину, примања и издаци по основу продаје,
односно набавке финансијске имовине и задуживање и отплата дуга, утврђени су у следећим износима, и то:
А.

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

I

Текући приходи и примања од нефинансијске
имовине

1.
1.1.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-30/2012, 5. децембра 2012. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 5. децемба 2012. године, на основу члана 22. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона) члана 27. Статута градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”,
број 36/10) и члана 47. Статута Центра за културу и спорт
„Шумице” донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И
СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. У тачки 1. алинеја 2. Решења о именовању чланова
Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

7+8

Средства
из буџета
675.407.192

Текући приходи

7

675.407.192

Уступљени приходи

7

455.768.600

Порез на доходак грађана

711

401.346.000

Порез на фонд зарада

712

1.600

Порез на наслеђе и поклон

713

5.175.000

Порез на пренос апсолутних права

713

36.704.000

Накнаде:

714

12.542.000

– годишња накнада за моторна и друга возила

7145

9.023.000

– накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта

7145

-

– накнада за загађивање животне средине

7145

3.519.000

Ненаменски трансфер од Републике Србије
Ненаменски трансфер од града
1.2

Економска
класификација

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

7331

-

7331,2

-

7

219.638.592

711147,713

64.466.173

714, 716, 741,
742

84.388.367

7145

Накнаде:

714,741,742

43.780.694

– посебна накнада за заштиту животне средине

7145

6.247.694

– накнада
земљишта

7415

37.533.000

за

коришћење

грађевинског

– накнада за уређивање грађевинског земљишта

7422

-

Камате

7411

1.035.000

Закуп пословног простора

7421

20.577.000

Закуп грађевинског земљишта

7421

-

742

1.000.000

Приходи које својом делатношћу оствари
општинска управа

7. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Економска
класификација

Добровољни трансфери од грађана
Мандатне и новчане казне
Средства за противпожарну заштиту
Донације
Мешовити и неодређени приходи
Примања од продаје нефинансијске имовине

II

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

1.

Текући расходи

Економска
класификација

Средства
из буџета

744

-

IX

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

714,743

212.000

X

Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III)

745

-

732

-

743,745,772

3.380.000

771,772

799.358

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2.

8
4+5

650.781.125

4

585.039.984

Расходи за запослене

41

188.285.143

Коришћење роба и услуга

42

213.479.910

Отплата камата

44

30.564.770

Субвенције

45

53.500.000

Издаци за социјалну заштиту

47

15.111.378

Остали расходи

48,49

71.964.253

Текући трансфери

4631,4641

12.134.530

Капитални трансфери

4632,4642

-

465

-

5

65.741.141

Остале донације и трансфери
2.

Капитални расходи – издаци за нефинансијску
имовину

III

Буџетски суфицит-дефицит (I-II)

(7+8)-(4+5)

24.626.067

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

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

54.155.837

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

2

Примања од иностраних задуживања

912

VIII Отплата главнице

Број 64 – 7

61

24.626.067

1

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

24.626.067

2

Отплата главнице ино-кредиторима

612

Средства
из буџета

-24.626.067

Члан 2.
Буџет градске општине Младеновац за 2012. годину
састоји се од:
1. текућих прихода у износу од 675.407.192,00 динара,
2. текућих расхода и издатака у износу од 675.407.192,00
динара.
Средства од накнаде за коришћење грађевинског
земљишта у износу од 37.000.000,00 динара користиће се за
отплату дуга по кредиту који је одобрен за реконструкцију
и изградњу путне мреже на територији градске општине
Младеновац, код банке „Интеза”.
Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара и користиће се на основу решења
о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси
председник градске општине Младеновац.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом
основу представљају повећање апропријације директних
корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију
намену су средства усмерена.
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу
од 300.000,00 динара и користиће се за финансирање расхода градске општине Младеновац у отклањању последица
ванредних околности, као што су: поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и
биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник градске општине Младеновац.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Средства буџета утврђена у износу од 675.407.192,00 динара увећавају се за пренета средства из претходне године у
износу од 17.397.588,00 динара, додатна средства индиректног корисника буџета у износу од 24.636.967,00 динара и распоређују се по корисницима и то:
ЕкономРаз- Гла- Функ- Позиска класидео ва
ција
ција
фикација

1

2

1

1.0

3

4

5

Опис

Планирани
расходи и
издаци из
буџета

Планирани
расходи и
издаци из
пренетих
средстава

Планирани
расходи и
издаци из
додатних
средстава
буџетских
корисника

Укупно
планирани
расходи и
издаци

6

7

8

9

10 (7+8+9)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3.959.970,00

3.959.970,00

417

Посланички додатак

2.950.000,00

2.950.000,00

422

Трошкови путовања

1.000.000,00

1.000.000,00

423

Услуге по уговору

6.877.182,00

6.877.182,00

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

1.748.182,00

1.748.182,00

390.000,00

390.000,00

– накнаде члановима скупштинских комисија:

22.122.650,00

22.122.650,00

Број 64 – 8
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
1 – Комисија за враћање земље
2 – Комисија за комасацију

499

7

8

9

320.000,00

10 (7+8+9)
320.000,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

– угоститељске услуге

2.600.000,00

2.600.000,00

– одбор за европске интеграције и Канцеларија за младе

1.634.000,00

1.634.000,00

– Комисија за волонтерски сервис

505.000,00

505.000,00

Материјал

260.000,00

260.000,00

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

80.000,00

80.000,00

– дневна штампа

70.000,00

70.000,00

– цвеће и зеленило

110.000,00

110.000,00

Средства резерве:

800.000,00

800.000,00

– стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

– текућа буџетска резерва

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

37.969.802,00

37.969.802,00

Укупно за функцију 110

37.969.802,00

37.969.802,00

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

426

7. децембар 2012.

Извори финансирања за функцију 110
01

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

070
463

Трансфери осталим нивоима власти
– Општински одбор за избегла и расељена лица
– Центар за социјални рад

472

40.000,00

494.000,00

40.000,00

2.300.000,00

6.550.000,00
534.000,00
2.300.000,00

– ОО „Црвени крст”

700.000,00

700.000,00

–ЛАП – запошљавње

2.016.000,00

2.016.000,00

– Дневни боравак за децу са посебним потребама – превоз

1.000.000,00

1.000.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

2.316.818,00

2.316.818,00

25.000,00

25.000,00

2.191.818,00

2.191.818,00

100.000,00

100.000,00

Дотације невладиним организацијама

80.000,00

80.000,00

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

80.000,00

80.000,00

– Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине са посебним
потребама
– сарадња са невладиним организацијама
– накнада за социјалну заштиту
481

6.510.000,00

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 070

160

8.906.818,00

8.906.818,00

8.906.818,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

8.946.818,00

Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту
421

Стални трошкови

2.141.524,00

2.141.524,00

– услуге мобилних телефона

1.550.000,00

1.550.000,00

– чланарина – Удружење бањских и климатских места
– чланарина – Стална конференција градова и општина
– Чланарина за НАЛЕД
423

Услуге по уговору
– поклони
– поклони за децу са посебним потребама
– репрезентација
– остале опште услуге
– Полицајац месеца

42.000,00

42.000,00

318.963,00

318.963,00

230.561,00

230.561,00

2.170.000,00

2.170.000,00

130.000,00

130.000,00

80.000,00

80.000,00

540.000,00

540.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

120.000,00

120.000,00
2.000.000,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

2.000.000,00

– ЈКП „Пијаце Младеновац”

2.000.000,00

465

Остале текуће донације,дотације и трансфери

2.000.000,00
463.050,00

– Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
– Остале текуће донације, дотације и трансфери

463.050,00

1. Урбани џепови

463.050,00

2. Трошкови избора
481

Дотације невладиним организацијама

7.586.300,00

8.049.350,00

5.778.308,00

5.778.308,00

1.807.992,00

2.271.042,00

1.807.992,00

1.807.992,00

463.050,00

1.702.780,00

1.702.780,00

– политичке странке

719.086,00

719.086,00

– трошкови изборне кампање

483.694,00

483.694,00

500.000,00

500.000,00

– организација младих
– дотације верским заједницама

0,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

07

Донације и трансфери
Укупно за функцију 160

421

Пољопривреда

8.014.304,00

8.014.304,00
463.050,00

8.014.304,00

463.050,00

463.050,00
7.586.300,00

7.586.300,00

7.586.300,00

16.063.654,00

7. децембар 2012.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5
481

6

Број 64 – 9
7

8

9

10 (7+8+9)

Дотације невладиним организацијама

8.930.000,00

8.930.000,00

– унапређење пољопривреде

8.930.000,00

8.930.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
473

Приходи из буџета

8.930.000,00

8.930.000,00

Укупно за функцију 421

8.930.000,00

8.930.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

9.000.000,00

9.000.000,00

– Туристичка организација Младеновац

9.000.000,00

9.000.000,00

Туризам
451

Извори финансирања за функцију 473
01
760

Приходи из буџета

9.000.000,00

9.000.000,00

Укупно за функцију 473

9.000.000,00

9.000.000,00

Здравство, неквалификовано на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти

1.300.000,00

1.300.000,00

– унапређење здравства

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

– средства за борбу против болести зависности
Извори финансирања за функцију 760
01
810

Приходи из буџета

1.300.000,00

1.300.000,00

Укупно за функцију 760

1.300.000,00

1.300.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

42.500.000,00

42.500.000,00

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

Услуге рекреације и спорта
451

472
481

42.500.000,00

42.500.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00

0,00

– 15. турнир „Стрит бол Младеновац 2012”

0,00

0,00

33.705.000,00

33.705.000,00

– Спортске и омладинске организације

15.000.000,00

15.000.000,00

– Спортски савез – школски спорт

18.455.000,00

18.455.000,00

– Међунар. турнир у рвању „Љубомир Ивановић Геџа”

150.000,00

150.000,00

– спортске манифестације поводом Дана општине

100.000,00

100.000,00

Приходи из буџета

76.205.000,00

76.205.000,00

Укупно за функцију 810

76.205.000,00

76.205.000,00

Дотације невладиним организацијама

Извори финансирања за функцију 810
01
820

Услуге културе
423

Услуге по уговору

432.291,00

432.291,00

– Дан општине

432.291,00

432.291,00

1 – јавна признања

267.291,00

267.291,00

2 – плакати и позивнице

15.000,00

15.000,00

3 – поклони

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

4 – репрезентација
472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

5.151.000,00

5.151.000,00

– Општинске манифестације

3.100.000,00

3.100.000,00

1 – Позоришни фестивал

2.000.000,00

2.000.000,00

2 – Шумадијске метафоре

500.000,00

500.000,00

3 – Ликовна колонија

600.000,00

600.000,00

– Аматерско позориште

150.000,00

150.000,00

– Центар за културу – аматерске активности

200.000,00

200.000,00

– Дан општине – манифестације

101.000,00

101.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

– Пројекти у области културе
Извори финансирања за функцију 820
01
830

Приходи из буџета

5.583.291,00

5.583.291,00

Укупно за функцију 820

5.583.291,00

5.583.291,00

Услуге по уговору

4.549.516,00

4.549.516,00

– услуге информисања

4.549.516,00

4.549.516,00

Приходи из буџета

4.549.516,00

4.549.516,00

Укупно за функцију 830

4.549.516,00

4.549.516,00

Дотације невладиним организацијама

3.300.000,00

3.300.000,00

– друштвене, културне и верске организације

3.300.000,00

3.300.000,00

Приходи из буџета

3.300.000,00

3.300.000,00

Укупно за функцију 840

3.300.000,00

3.300.000,00

Трошкови путовања

27.920.000,00

27.920.000,00

– специјални превоз ученика основних и специјалних школа

27.920.000,00

27.920.000,00

Услуге емитовања и штампања
423

Извори финансирања за функцију 830
01
840

Верске и остале услуге заједнице
481

Извори финансирања за функцију 840
01
912

Основно образовање
422
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Трансфери осталим нивоима власти

3.824.530,00

3.824.530,00

– Основно образовање

3.824.530,00

3.824.530,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

7.643.560,00

7.643.560,00

Образовање

7.643.560,00

7.643.560,00

1 – Стипендије

5.848.000,00

5.848.000,00

56.094,00

56.094,00
113.476,00

2 – Награде за пласмане од I-III места на градском и републичком
такмичењу
3 – Пријем за ученике (Вуковци, коктели...)

113.476,00

4 – Прваци

262.084,00

262.084,00

5 – Трошкови путовања на такмичења и остали трошкови такмичења

293.906,00

293.906,00

6 – Aкција у школама „Хигијена руку у школству”

120.000,00

120.000,00

7 – Школски часописи и информисање

339.000,00

339.000,00

8 –Ученички пројекти,акције

611.000,00

611.000,00

Приходи из буџета

39.388.090,00

39.388.090,00

Укупно за функцију 912

39.388.090,00

39.388.090,00

Извори финансирања за функцију 912
О1
913

Основно образовање са домом ученика
463

Трансфери осталим нивоима власти

500.000,00

500.000,00

– смештај и исхрана деце са посебним потребама

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 913
Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Укупно за функцију 913

500.000,00

500.000,00

203.646.821,00

203.646.821,00

Извори финансирања за раздео 1
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 1

2

2.0

7.626.300,00

7.626.300,00

7.626.300,00

211.736.171,00

463.050,00
203.646.821,00

463.050,00

463.050,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330

Судови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.167.498,00

6.167.498,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.103.990,00

1.103.990,00

414

Социјална давања запосленима

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

– боловање преко 30 дана
415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

482

Порези,обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

0,00
0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

70.000,00

70.000,00

250.000,00

250.000,00

51.000,00

51.000,00

280.000,00

280.000,00

50.000,00

50.000,00

Извори финансирања за функцију 330
О1

3

3.0

Приходи из буџета

8.077.488,00

8.077.488,00

Укупно за функцију 330

8.077.488,00

8.077.488,00

Укупно за раздео 2

8.077.488,00

8.077.488,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

98.851.929,00

98.851.929,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

17.694.500,00

17.694.500,00

413

Накнаде у натури / пакетићи

300.000,00

300.000,00

414

Социјална давања запосленима

1.473.000,00

1.473.000,00

– породиљско боловање

1.198.000,00

1.198.000,00

150.000,00

150.000,00

– боловање преко 30 дана
– отпремнине у случају отпуштања са посла
– отпремнине у сучају смрти запослених
– помоћ у медицинском лечењу (запосленима)
415
416

0,00

45.000,00

45.000,00

80.000,00

80.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

494.217,00

494.217,00

–-јубиларне награде

494.217,00

494.217,00

Накнаде трошкова за запослене

– бонуси за државне празнике
421

0,00

0,00

0,00

Стални трошкови

14.295.170,00

14.295.170,00

– платни промет

2.393.270,00

2.393.270,00

– електрична енергија

2.400.000,00

2.400.000,00

– грејање

2.870.000,00

2.870.000,00

7. децембар 2012.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

9

10 (7+8+9)
3.500.000,00

– телекомуникационе услуге

1.900.000,00

1.900.000,00

654.900,00

654.900,00

– интернет

15.000,00

15.000,00

– осигурање

320.000,00

320.000,00

– ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

– закуп гаража

50.000,00

50.000,00

180.000,00

180.000,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору
– за израду софтвера

600.000,00

600.000,00

14.073.901,00

580.000,00

900.000,00

14.653.901,00
900.000,00

– котизација

65.000,00

65.000,00

– стручни испити

80.000,00

80.000,00

– услуге образовања и усавршавања запослених

411.730,00

411.730,00

– објављивање огласа и тендера

670.000,00

670.000,00

– комисија за категоризацију

567.771,00

567.771,00

6.500.000,00

6.500.000,00

– обезбеђење
– угоститељске услуге
– публикације
– остале опште услуге
– остале стручне услуге
– услуге одржавања хигијене
– трошкови ревизије

426

8

3.500.000,00

– закуп осталог простора – паркинг

425

7

– комуналне услуге
– остале ПТТ услуге

424

Број 64 – 11

Специјализоване услуге

90.000,00

90.000,00

270.000,00

270.000,00

1.325.000,00

580.000,00

1.905.000,00

600.000,00

600.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

94.400,00
800.000,00

– геодетске услуге

0,00

– рушење бесправно изграђених објеката - од града

0,00

94.400,00
2.075.142,00

100.000,00

2.975.142,00

2.075.142,00

100.000,00

2.175.142,00

0,00

– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције

300.000,00

300.000,00

– остале специјализоване услуге

500.000,00

500.000,00

Текуће поправке и одржавање

4.129.699,00

4.129.699,00

– текуће поправке и одржавање зграда

2.092.239,00

2.092.239,00

– текуће поправке и одржавање возила

477.000,00

477.000,00

– текуће поправке и одржавање опреме

1.560.460,00

1.560.460,00

Материјал

3.866.300,00

292.425,00

– канцеларијски материјал

945.000,00

47.025,00

992.025,00

– одећа, униформе и ципеле

124.000,00

59.994,00

183.994,00

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

4.158.725,00

8.000,00

8.000,00

500.000,00

500.000,00

1.720.000,00

185.406,00

1.905.406,00

200.000,00

200.000,00

9.200,00

9.200,00

100,00

100,00

360.000,00

360.000,00

441

Отплата домаћих камата

14.300.000,00

14.300.000,00

444

Пратећи трошкови задуживања

16.264.770,00

16.264.770,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

3.607.735,00

3.607.735,00

– Порез на додату вредност-ПДВ

3.287.735,00

3.287.735,00

– Остали порези, таксе......

320.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Остале накнаде штете

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

– реконструкција, доградња, адаптација

0,00

0,00

512

Машине и опрема

10.000.000,00

360.000,00

4.992.000,00

20.117.688,00
360.000,00

15.675,00

5.007.675,00

– канцеларијска опрема

600.000,00

600.000,00

– комуникациона опрема

166.000,00

166.000,00

– рачунарска опрема

844.000,00

– електронска опрема

100.000,00

– опрема за домаћинство
– уграђена опрема
– аутомобил
611

10.117.688,00

320.000,00

483

Отплата главнице домаћим кредиторима

15.675,00

859.675,00
100.000,00

30.000,00

30.000,00

252.000,00

252.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

24.626.067,00 12.148.747,00

36.774.814,00

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

232.446.976,00

232.446.976,00
0,00
10.988.100,00

10.988.100,00

232.446.976,00 14.223.889,00 10.988.100,00

257.658.965,00

0,00 14.223.889,00

14.223.889,00
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Социјална заштита некласификована на другом месту
424
472

Специјализоване услуге

400.000,00

400.000,00

– сахрана лица без родбине

400.000,00

400.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00

0,00

– Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00

Извори финансирања за функцију 090
O1
160

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 090

400.000,00

400.000,00

Опште јавне услуге
416

Трошкови изборне комисије

1.585.000,00

1.585.000,00

423

Услуге по уговору

24.213,00

24.213,00

426

Материјал

60.000,00

60.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

1.669.213,00

1.669.213,00

Укупно за функцију 160

1.669.213,00

1.669.213,00

234.516.189,00

234.516.189,00

Извори финансирања за главу 3.0
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.0

3

3.1

0,00
10.988.100,00

10.988.100,00

234.516.189,00 14.223.889,00 10.988.100,00

259.728.178,00

0,00 14.223.889,00

14.223.889,00

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
130

Опште услуге – стручне службе
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

21.882.787,00

21.882.787,00

3.917.019,00

3.917.019,00

98.000,00

11.000,00

109.000,00

Социјална давања запосленима

519.161,00

182.000,00

701.161,00

415

Накнаде трошкова за запослене

848.873,00

76.127,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.651.549,00

421

Стални трошкови

2.883.950,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

2.186.770,00

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

482

Порези,обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

925.000,00
2.651.549,00

245.711,00

3.129.661,00

667.454,00

2.854.224,00

1.056.000,00

25.000,00

1.081.000,00

555.000,00

40.000,00

595.000,00

1.224.000,00

184.000,00

1.408.000,00

169.000,00

169.000,00

823.500,00

70.000,00

893.500,00

8.150.550,00

1.673.600,00

9.824.150,00

20.000,00

91.000,00

111.000,00

439.141,00

860.359,00

1.299.500,00

Извори финансирања за функцију 130
O1

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

0,00

100.000,00

100.000,00

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

4.026.251,00

4.026.251,00

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

620

47.425.300,00

47.425.300,00

0,00

0,00

0,00

47.425.300,00

4.126.251,00

51.551.551,00

1.896.316,00

125.236.359,00

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

511

Зграде и грађевински објекти

60.200.000,00

60.200.000,00

– капитални буџет

60.000.000,00

60.000.000,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

– капитално одржавање пословних зграда и пословног простора-из
закупа
– пројектна документација

120.629.394,00

2.710.649,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

180.829.394,00

180.829.394,00
1.896.316,00
2.710.649,00

180.829.394,00

2.710.649,00

1.896.316,00
2.710.649,00

1.896.316,00

185.436.359,00

Извори финансирања за главу 3.1
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.1

3

3.2

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

228.254.694,00

228.254.694,00
100.000,00

100.000,00

5.922.567,00

5.922.567,00

6.022.567,00

236.987.910,00

2.710.649,00
228.254.694,00

2.710.649,00

2.710.649,00
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160

6

Број 64 – 13
7

8

9

10 (7+8+9)

Опште јавне услуге
421

Стални трошкови

330.000,00

423

Услуге по уговору

90.000,00

330.000,00
90.000,00

424

Специјализоване услуге

25.000,00

25.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

130.000,00

130.000,00

426

Материјал

190.000,00

190.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

35.000,00

35.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

512

Машине и опрема

2.000,00

2.000,00

110.000,00

110.000,00

Извори финансирања за функцију 160
O1

Приходи из буџета

912.000,00

912.000,00

Укупно за функцију 160

912.000,00

912.000,00

Извори финансирања за главу 3.2
01

Приходи из буџета

912.000,00

912.000,00

Укупно за главу 3.2

912.000,00

912.000,00

Извори финансирања за раздео 3:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 3:

463.682.883,00

463.682.883,00
100.000,00

100.000,00

5.922.567,00

5.922.567,00

10.988.100,00

10.988.100,00

16.934.538,00

16.934.538,00

463.682.883,00 16.934.538,00 17.010.667,00

497.628.088,00

673.407.192,00

673.407.192,00

Извори финансирања укупно за радео 1, 2 и 3
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1, 2 и 3

100.000,00

100.000,00

5.922.567,00

5.922.567,00

18.614.400,00

18.614.400,00

17.397.588,00

17.397.588,00

675.407.192,00 17.397.588,00 24.636.967,00

717.441.747,00

Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Београда”.

се у поступку за доделу општинске стипендије студентима
академских студија од школске 2012/2013. године.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/3/2012, 4. децембра 2012. године

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/4/2012, 4. децембра 2012. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Председник
Радета Марић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 18. став 1. тачка 3. Статута
градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), а у складу са одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ОПШТИНСКЕ
СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ
Члан 1.
У Одлуци о установљењу општинске стипендије за студенте („Службени лист града Београда”, број 49/12 – пречишћен текст), у члану 2. став 5. мења се и гласи:
„У једној школској години право на стипендију, под условима прописаним овом одлуком, може остварити највише 80 студената.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће

Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 18. став
1. тачка 1. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст),
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА СПОРТСКИХ
КЛУБОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из
буџета градске општине Младеновац („Службени лист града
Београда”, бр. 45/07, 48/10 и 58/11), члан 3. мења се и гласи:
„Одлуком о буџету градске општине Младеновац за сваку буџетску годину опредељују се средства за финансирање
пројеката невладиних организација и спортских клубова, од
којих се један део средстава опредељује за финансирање на
основу јавног конкурса, у складу са одредбама ове одлуке.

Број 64 – 14
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Начин расподеле средстава из става 1. овог члана
одређиваће Веће или комисија коју за потребе Већа, на
основу члана 37. Статута градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен
текст) и члана 5. став 3. Пословника о раду Већа градске
општине Младеновац „Службени лист града Београда”, бр.
6/09 и 28/10), образује председник градске општине Младеновац.”
Члан 2.
У Одлуци о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова
из буџета градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, бр. 45/07, 48/10 и 58/11), члан 10. мења се
и гласи:
„Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац, а може бити објављен и у локалним средствима јавног информисања.”
Члан 3.
У Одлуци о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из
буџета градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 45/07, 48/10 и 58/11), члан 19. став 2. мења
се и гласи:
„Одлука о избору пројеката невладиних организација
који се финансирају из буџета градске општине Младеновац се објављује на званичној интернет презентацији
градске општине, најкасније у року од 14 дана од дана
закључења уговора, а може бити објављена и у локалним
средствима јавног информисања.”
Члан 4.
У Одлуци о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова
из буџета градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, бр. 45/07, 48/10 и 58/11), члан 27. мења се
и гласи:
„Јавни конкурс се објављује на званичној интернет-презентацији градске општине Младеновац, а може бити објављен и у локалним средствима јавног информисања.”
Члан 5.
У Одлуци о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из
буџета градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 45/07, 48/10 и 58/11), члан 36. став 2. мења
се и гласи:
„Одлука о избору програма спортских клубова који
се финансирају из буџета градске општине Младеновац
се објављује на званичној интернет презентацији градске
општине, најкасније у року од 14 дана од дана закључења
уговора, а може бити објављена и у локалним средствима
јавног информисања.”
Члан 6.
У преосталом делу Одлука о начину финансирања
пројеката невладиних организација и млађих селекција
спортских клубова из буџета градске општине Младеновац
остаје неизмењена.
Члан 7.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе градске општине Младнеовац да сачини пречишћен
текст Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних
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организација и млађих селекција спортских клубова из
буџета градске општине Младеновац.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/6/2012, 4. децембра 2012. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 18. став
1. тачка 1. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст),
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА, АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о начину финансирања пројеката, активности
или програма унапређења пољопривреде на територији
градске општине Младеновац из буџета градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, број 11/09),
члан 11. мења се и гласи:
„Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац, а може бити објављен и у локалним средствима јавног информисања.”
Члан 2.
У Одлуци о начину финансирања пројеката, активности
или програма унапређења пољопривреде на територији
градске општине Младеновац из буџета градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, број 11/09),
члан 20. став 2. мења се и гласи:
„Одлука о избору пројеката, активности или програма
унапређења пољопривреде на територији градске општине
Младеновац који се финансирају из буџета градске општине Младеновац се објављује на званичној интернет-презентацији градске општине, најкасније у року од четрнаест
дана од дана закључења уговора, а може бити објављена и у
локалним средствима јавног информисања.”
Члан 3.
У преосталом делу Одлука о начину финансирања
пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац остаје неизмењена.
Члан 4.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе градске општине Младнеовац да сачини пречишћен текст Одлуке
о начину финансирања пројеката, активности или програма
унапређења пољопривреде на територији градске општине
Младеновац из буџета градске општине Младеновац.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/7/2012, 4. децембра 2012. године
Председник
Радета Марић, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 4. децембра 2012. године на основу члана 46.
става 1. тачке 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11) и члана 102. Пословника
Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, број 6/11), на предлог Мандатно имунитетске комисије од 30. новембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана
7. Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, број 48/12
– пречишћен текст) и члана 18. Статута градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 –
пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЗАМЕНИКУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата заменику јавног правобраниоца градске општине Младеновац, Ксенији Филипопвић, због подношења оставке.

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборницима
Скупштине градске општине Обреновац, пре истека времена на које су изабрани,
– Вањи Олујић, са изборне листе „Драган Ђилас – Избор за бољи Обреновац, Драган Ђилас”, на основу поднете
оставке,
– Милици Стојановић, са изборне листе „Мирослав Чучковић Чучко – Уједињени региони Србије”, на основу поднете оставке.
2. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-212, 4. децембра 2012. године

2. Престанак мандата заменика јавног правобраниоца из
претходне тачке, утврђује се даном доношења овог решења.

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/1/2012, 4. децембра 2012. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана
7. Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, број 48/12
– пречишћен текст) и члана 18. Статута градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 –
пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Поставља се Лидија Вујановић, дипломирани правник, за заменика јавног правобраниоца градске општине
Младеновац, почев од 5. децембра 2012. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/2/2012, 4. децембра 2012. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. децембра 2012. године на основу члана 56. став
6, а у вези члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11), на предлог Мандатно
имунитетске комисије од 30. новембра 2012. године и Изборне комисије градске општине Обреновац од 30. новембра 2012. године), донела је

ОДЛУКУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШTИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске општине Обреновац, изабраним на изборима одржаним 6. маја 2012. године, и то:
– Милићу Арсеновићу, са изборне листе Коалиције
„Драган Ђилас – избор за бољи Обреновац, Драган Ђилас”,
– Енесу Хоту, са изборне листе Коалиције „Мирослав
Чучковић Чучко – Уједињени региони Србије”.
Мандат наведених одборника почиње тећи са даном доношења ове Одлуке и траје до истека мандата Скупштине
градске општине Обреновац.
2. На ову одлуку може се изјавити жалба Управном суду
у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-213, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 43. став
1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12)
и члана 24. тачке 2. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10 и 15/10)
на предлог Већа градске општине Обреновац, донела је

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2012.
годину („Службени лист града Београда”, бр. 58/11, 6/12,
22/12 ,43/12, 47/12 и 55/12) члан 1. мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета градске општине Обреновац
за 2012. годину, утврђени су у следећим износима:

I
1.

2.

Опис – буџет 2012. године

Економска
класифик.

1

2

2,316,935,808

Текући приходи

2,150,344,391

Уступљени п16риходи
711

55,378,000

Порез на зараде

711

184,119,000

Порез на земљиште

711

21,703,000

Порез на приход од продаје непокретности

711

19,000,000

Порез на наслеђе и поклон

713

6,000,000

Порез на пренос апсолутних права

713

62,000,000

Накнада за моторна и друмска возила

714

18,400,000

Наменски трансфер од Републике

733

25,100,000

Наменски трансфери oд виших нивоа власти

733

12,522,308

Tрансфери између истих нивоа власти

781

277,648,223

Изворни приходи

1,467,573,860

Порез на имовину

713

223,810,000

Накнада за загађивање животне средине

714

435,803,860

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

714

10,000

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741

625,000,000

Приходи од закупа пословног простора

742

50,000,000

714-716

45,000,000

741

45,000,000

Приходи органа

742

8,500,000

Административне таксе

742

3,000,000

Новчане и мандатне казне

743

500,000

Добровољни трансфери од
физичких и правних лица

744

1,920,000

Мешовити приходи

745

22,361,000

Закупнина за стан у државној својини

745

1,000,000

771-772

5,669,000

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

II

681,870,531

Порез на приход од самосталне делатности

Камате

3.

3

Примања

Комуналне таксе

Капитални приходи

900,000

Примања од продаје непокретности

811

100,000

Издаци

4+5

2,297,735,808

4

2,034,522,079

Текући расходи
1.

Расходи за запослене

41

273,155,543

2.

Коришћење роба и услуга

42

1,163,974,546

3.

Отплате камата

44

6,500,000

4.

Субвенције

45

427,172,233

5.

Издаци за социјалну заштиту

6.

Остали расходи

47

62,250,000

48.49

71,569,757

Текући трансфери

4631-41

29,900,000

Капитални трансфери

4632-42

Капитални расходи

1
III

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

1.

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита

2.

Задуживање

5

263,213,729

2

3

92

911

2.2. Задуживање код страних кредитора

912

Отплата дуга

800,000

91

2.1. Задуживање код домаћих кредитора
3.

Ш ЕС ТУ ОД Л У КУ
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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

19,200,000

62

166,591,417

Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Буџет градске општине Обреновац за 2012. годину
састоји се од:
– Текућих прихода и примања у износу од 1.872.696.168
динара;
– Трансфера између буџетских корисника на истом нивоу власти у износу од 277.648.223 динара;
– Буџетског суфицита у износу од 166.591.417 динара
– Расхода и издатака у износу од 2.039.287.585 динара;
– Расхода и издатака из трансфера у износу од
277.648.223 динара”;
Члан 3.
Члан 3. одлуке допуњује се алинејом „-дела Програма
коришћења средстава буџетског фонда за финансирање
програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 2012. годину”.
Члан 4.
Члан 8., став 1, одлуке, мења се и гласи „У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 19.700.000 динара”.
Члан 5.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета градске општине Обреновац
утврђена су у износу од „2.316.935.808” динара. Укупна
средства формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– прихода из буџета у износу од 1.824.872.860 динара –
извор финансирања 01;
– трансфера истог нивоа власти у износу од 277.648.223
динара – извор финансирања 02;
– средстава социјалних доприноса у износу од 5.669.000
динара – извор финансирања 03;
– сопствених прихода у износу 4.532.000 динара – извор
финансирања 04;
– донација од осталих нивоа власти у износу од
37.622.308 динара – извор финансирања 07;
– процењеног буџетског суфицита у износу од
166.591.417 динара – извор финансирања 13.”
У табеларном делу члана 10. Одлуке долази до промена у
разделима на следећи начин:
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 4,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима”,
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извор финансирања 03, износ од „2.500.000” динара, замењује се износом од „3.000.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од
„5.388.000” динара, замењује износом од „5.888.000” динара;
– 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 „500.000”
динара, замењује се износом од „1.000.000” динара, тако да
се укупан износ од „500.000” динара, замењује износом од
„1.000.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 15,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 426 „Maтеријал”, извор финансирања
01, износ од „9.000.000” динара, замењује се износом од
„7.600.000” динара, oстали извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од „9.300.000” динара,
замењује износом од „7.900.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 16,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 482 „Порези, обавезне таксе и казне”, извор финансирања 01, износ од „100.000” динара, замењује
се износом од „200.000” динара, тако да се укупан износ од
„100.000” динара, замењује износом од „200.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 25,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, економска класификација 499 „Текућа буџетска резерва”, извор финансирања
01, износ од „5.700.000” динара, замењује се износом од
„19.700.000” динара, тако да се укупан износ од „5.700.000”
динара, замењује износом од „19.700.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 28,
функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој, економска класификација 423
„Услуге по уговору – реализација ЛАП-а за младе”, извор
финансирања 01, износ од „2.500.000” динара, замењује се
износом од „3.000.000” динара, тако да се укупан износ од
„2.500.000” динара, замењује износом од „3.000.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 29,
функционална класификација 150 – Опште јавне услуге –
истраживање и развој, економска класификација 424 „Специјализоване услуге – реализација ЛАП-а за младе”, извор
финансирања 01, износ од „900.000” динара, замењује се
износом од „1.350.000” динара, тако да се укупан износ од
„900.000” динара, замењује износом од „1.350.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 30,
функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој, економска класификација 426
„Материјал – реализација ЛАП-а за младе”, извор финансирања 01, износ од „100.000” динара, замењује се износом од
„150.000” динара, тако да се укупан износ од „100.000” динара, замењује износом од „150.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 31,
функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска класификација 423 „Услуге по уговору”, извор финансирања 01, износ од „1.800.000” динара, замењује се
износом од „1.700.000” динара, тако да се укупан износ од
„1.800.000” динара, замењује износом од „1.700.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 32,
функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска класификација 424 „Специјализоване услуге”, извор финансирања 01, износ од „500.000” динара, замењује
се износом од „200.000” динара, тако да се укупан износ од
„500.000” динара, замењује износом од „200.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција
33, функционална класификација 421 – Пољопривреда,
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економска класификација 426 „Материјал”, извор финансирања 01, износ од „100.000” динара, брише се, тако да се
брише и укупан износ од „100.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 34,
функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска класификација 451 „Текуће субвенције за пољопривреду”, извор финансирања 01, износ од „23.900.000” динара, замењује износом од „24.700.000” динара, остали извори
финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ
од „25.900.000” динара, замењује износом од „26.700.000”
динара;
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 40,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 „Текуће субвенције за водопривреду”, извор финансирања 01, износ од „15.000.000” динара, замењује износом од „5.000.000” динара, тако да се
укупан износ од „15.000.000” динара, замењује износом од
„5.000.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 48,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 „Текуће субвенције ЈКП Топловод”, извор финансирања 01, износ од „4.000.000” динара, се
брише, тако да се брише и укупан износ од „4.000.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 51,
функционална класификација 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, економска класификација 472 „Накнада из буџета за децу и породицу”, извор
финансирања 01, износ од „3.800.000” динара, замењује се
износом од „4.800.000” динара, тако да се и укупан износ од
„3.800.000” динара, замењује износом од „4.800.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 52,
функционална класификација 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, економска класификација 472 „Накнаде за становање и живот”, извор финансирања 01, износ од „400.000” динара, замењује се износом
од „1.000.000” динара, извор финансирања 07, износ од
„3.500.000” динара, замењује се износом од „12.100.000” динара, тако да се и укупан износ од „7.200.000” динара, замењује износом од „16.400.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 54,
функционална класификација 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, економска класификација 472 „Накнаде из буџета за једнократне помоћи”, извор
финансирања 01, износ од „2.200.000” динара, замењује се
износом од „2.300.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се и укупан износ од
„2.450.000” динара, замењује износом од „2.550.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 61,
функционална класификација 980 – Образовање некласификовано на другом месту, економска класификација
463 „Трансфери осталим нивоима власти”, извор финансирања 01, износ од „300.000” динара, замењује се износом од
„200.000” динара, тако да се и укупан износ од „300.000” динара, замењује износом од „200.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 64,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге,
економска класификација 421 „Стални трошкови”, извор
финансирања 01, износ од „200.000” динара, замењује се
износом од „100.000” динара, тако да се и укупан износ од
„200.000” динара, замењује износом од „100.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 65,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге,
економска класификација 423 „Услуге по уговору“, извор
финансирања 01, износ од „9.500.000” динара, замењује се
износом од „8.500.000” динара, остали извори финансирања
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остају непромењени, тако да се укупан износ од „14.500.000”
динара, замењује износом од „13.500.000” динара;
– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 66,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге,
економска класификација 426 „Материјал”, извор финансирања 01, износ од „1.500.000” динара, замењује се износом од „400.000” динара, тако да се и укупан износ од
„1.500.000” динара, замењује износом од „400.000” динара;
Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске
општине – 01 Приходи из буџета, износ од „714.771.888”
динара замењује се износом од „714.671.888” динара, 03 Социјални доприноси, износ од „2.500.000” динара, замењује
се износом од „3.000.000” динара, 07 Донације од осталих
нивоа власти, износ од „11.800.000” динара, замењује се са
„20.400.000” динара, остали извори финансирања остају непромењeни, тако да се укупан износ од „819.777.831” динара, замењује износом од „828.777.831” динара.
– у разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 70, функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту,
економска класификација 451 „Субвенције ЈКП Водовод и
канализација – по програму”, додаје се извор финансирања
07, износ од „10.000.000” динара, остали извори остају непромењени, тако да се укупан износ од „195.500.000” динара, замењује износом од „205.500.000” динара;
– у разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 72, 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
„44.807.570” динара, замењује износом од „52.807.570” динара, тако да се укупан износ од „44.807.570” динара, замењује
износом од „52.807.570” динара.
– у разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне
средине, позиција 73, функционална класификација 560
– Заштита животне средине некласификована на другом
месту, економска класификација 424 „ЈП за изградњу Обреновца – по програму”, извор финансирања 01, износ од
„231.310.000” динара, замењује износом од „223.310.000”
динара, остали извори финансирања остају непромењени,
тако да се укупан износ од „232.840.653” динара, замењује
износом од „224.840.653” динара.
Извори финансирања за раздео 2 – Буџетски фонд
за заштиту животне средине – додаје се извор финансирања 07 – Приходи од осталих нивоа власти са износом од
„10.000.000” динара, остали извори финансирања остају непромењeни, тако да се укупан износ од „547.344.513” динара, замењује износом од „557.344.513” динара.
– у разделу 3 – Месне заједнице, позиција 74, функционална класификација 160 – Месне заједнице, економска
класификација 421 „Стални трошкови“, извор финансирања 01, износ од „3.000.000” динара, замењује износом од
„3.971.000” динара, додају се извор финансирања 04, износ од „650.000” динара и извор финансирања 13, износ од
„90.745” динара, тако да се укупан износ од „3.000.000” динара, замењује износом од „4.711.744” динара.
– у разделу 3 – Месне заједнице, позиција 75, функционална класификација 160 – Месне заједнице, економска
класификација 423 „Услуге по уговору“, извор финансирања 01, износ од „1.500.000” динара, замењује износом од
„1.931.000” динара, додају се извор финансирања 04, износ од „274.000” динара и извор финансирања 13, износ од
„351.543” динара, тако да се укупан износ од „1.500.000” динара, замењује износом од „2.556.543” динара.
– у разделу 3 – Месне заједнице, позиција 76, функционална класификација 160 – Месне заједнице, економска
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класификација 424 „Специјализоване услуге”, извор финансирања 01, износ од „200.000” динара, замењује износом од
„335.000” динара, додаје се извор финансирања 13, износ од
„4.015” динара, тако да се укупан износ од „200.000” динара,
замењује износом од „339.015” динара;
– у разделу 3 – Месне заједнице, позиција 77, функционална класификација 160 – Месне заједнице, економска
класификација 425 „Текуће поправке и одржавање”, извор
финансирања 01, износ од „2.500.000” динара, замењује
износом од „3.675.000” динара, додају се извор финансирања 04, износ од „212.000” динара и извор финансирања
13, износ од „1.837.708” динара, тако да се укупан износ од
„2.500.000” динара, замењује износом од „5.724.708” динара;
– у разделу 3 – Месне заједнице, позиција 78, функционална класификација 160 – Месне заједнице, економска
класификација 426 „Материјал“, извор финансирања 01,
износ од „500.000” динара, замењује износом од „744.000”
динара, додају се извор финансирања 04, износ од „59.000”
динара и извор финансирања 13, износ од „41.978” динара,
тако да се укупан износ од „500.000” динара, замењује износом од „844.978” динара;
– у разделу 3 – Месне заједнице, позиција 79, функционална класификација 160 – Месне заједнице, економска
класификација 481 „Дотације невладиним организацијама”, извор финансирања 01, износ од „1.200.000” динара,
замењује износом од „1.795.000” динара, додају се извор
финансирања 04, износ од „425.000” динара и извор финансирања 13, износ од „227.087” динара, тако да се укупан износ од „1.200.000” динара, замењује износом од „2.447.087”
динара;
– у разделу 3 – Месне заједнице, позиција 80, функционална класификација 160 – Месне заједнице, економска
класификација 482 „Порези, обавезне таксе и казне”, извор
финансирања 01, износ од „100.000” динара, замењује износом од „105.000” динара, додаје се извор финансирања
13, износ од „7.670” динара, тако да се укупан износ од
„100.000” динара, замењује износом од „112.670” динара;
– у разделу 3 – Месне заједнице, позиција 81, функционална класификација 160 – Месне заједнице, економска
класификација 512 „Машине и опрема”, извор финансирања 01, износ од „1.000.000” динара, замењује износом од
„1.243.000” динара, додају се извор финансирања 04, износ
од „62.000” динара и извор финансирања 13, износ „66.153”
динара, тако да се укупан износ од „1.000.000” динара, замењује износом од „1.371.153” динара.
Извори финансирања за раздео 3 – Месне заједнице –
01 – Приходи из буџета, износ од „10.000.000” динара, замењује се износом од „13.799.000” динара, додају се извор
финансирања 04 – Сопствени приходи, износ од „1.682.000”
динара и извор финансирања 13 – Вишак прихода, износ од
„2.626.899” динара, тако да се укупан износ од „10.000.000”
динара, замењује износом од „18.107.899” динара.
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
84, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 414 „Социјална давања запосленима”, извор финансирања 01, износ од „1.300.000” динара,
замењује се износом од „1.500.000” динара, извор финансирања 03, износ од „1.500.000” динара, замењује се износом од „1.700.000” динара, извор финансирања 04, износ од
„400.000” динара, замењује се са „200.000” динара, тако да
се укупан износ од „3.200.000” динара, замењује износом од
„3.400.000” динара;
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
86, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 416 „Награде, бонуси и остали посебни расходи”, извор финансирања 01, износ од
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„600.000” динара, замењује се износом од „800.000” динара, извор финансирања 04, износ од „1.300.000” динара,
замењује се са „1.100.000” динара, тако да укупан износ од
„1.900.000“динара, остаје непромењен;
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
88, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 421 „Стални тр. енергетске услуге – редовна делатност, извор финансирања 01, износ
од „7.405.000” динара, замењује се износом од „7.915.000”
динара, извор финансирања 04, износ од „1.200.000” динара, замењује се износом од „950.000” динара, тако да се
укупан износ од „8.605.000” динара, замењује износом од
„8.865.000” динара;
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 90,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 423 „Услуге по уговору – редовна делатност“, извор финансирања 04, износ од „600.000 динара,
замењује се износом од „500.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од
„14.410.000” динара, замењује износом од „14.310.000” динара;
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
93, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 424 „Услуге очувања животне
средине и геодетске услуге”, извор финансирања 01, износ
од „8.144.308” динара, замењује се износом од „8.594.308”
динара, остали извори финансирања остају непромењени,
тако да се укупан износ од „10.144.308” динара, замењује износом од „10.594.308” динара;
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
95, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање – саобраћајнице”, извор финансирања 01, износ од
„50.147.692” динара, замењује се износом од „42.847.692”
динара, остали извори финансирања остају непромењени,
тако да се укупан износ од „166.170.000” динара, замењује
износом од „158.870.000” динара;
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
97, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање електро мреже“, извор финансирања 01, износ од
„6.900.000” динара, замењује се износом од „13.180.000”
динара, извор финансирања 02, износ од „38.390.653” динара, замењује износoм од „30.390.653” динара, тако да се
укупан износ од „45.290.653” динара, замењује износом од
„43.570.653” динара;
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
99, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање – редовна делатност” извор финансирања 01, износ
од „3.500.000” динара, замењује се износом од „4.890.000”
динара, тако да се укупан износ од „3.500.000” динара, замењује износом од „4.890.000” динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
99/а, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање стамбених зграда” извор финансирања 01, износ
од „8.500.000” динара, замењује се износом од „10.000.000”
динара, тако да се укупан износ од „8.500.000” динара, замењује износом од „10.000.000” динара.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
100, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 426 „Материјал – редовна делатност” извор финансирања 01, износ од „8.744.000” динара, замењује се износом од „8.344.000” динара, тако да се
укупан износ од „8.744.000” динара, замењује износом од
„8.344.000” динара;
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– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
112, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 512 „Машине и опрема” извор
финансирања 01, износ од „3.290.000” динара, замењује се
износом од „3.390.000” динара, остали извори финансирања
остају непромењени, тако да се укупан износ од „3.290.000”
динара, замењује износом од „3.390.000” динара;
– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, иза позиције 112, додаје се позиција 112/а, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација
522 „Залихе материјала” извор финансирања 01, износ од
„1.220.000” динара.
Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за
изградњу –01- Приходи из буџета, износ од „480.000.000”
динара, замењује се износом од „484.150.000” динара, 02Трансфери истог нивоа власти, износ од „232.840.653” динара, замењује се износом од „224.840.653” динара, 03 – Социјални доприноси, износ од „1.500.000” динара, замењује
се износом од „1.700.000” динара, 04 – Сопствени приходи, износ од „3.600.000” динара, замењује се износом од
„2.850.000” динара, остали извори финансирања остају непромењeни, тако да се укупан износ од „795.824.961” динара, замењује износом од „791.424.961” динара.
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 117, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 413 „Накнаде у
натури”, извор финансирања 01, износ од „60.000” динара,
замењује се износом од „80.000” динара, тако да се укупан
износ од „60.000” динара, замењује износом од „80.000” динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 118, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима“, извор финансирања 01, износ од
„360.000” динара, замењује се са „335.000” динара, извор
финансирања 03, износ од „577.000” динара, замењује се
износом од „969.000” динара, остали извори финансирања
остају непромењени, тако да се укупан износ од „1.021.431”
динара, замењује износом од „1.388.431” динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 119, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 415 „Накнаде
за запослене /превоз/”, извор финансирања 01, износ од
„350.000” динара, замењује се са „250.000” динара, тако да
се укупан износ од „350.000” динара, замењује износом од
„250.000” динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 121, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 421 „Стални
трошкови“, извор финансирања 01, износ од „2.250.000” динара, замењује износом од „2.180.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од „2.261.201” динара, замењује износом од „2.191.201”
динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 123, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 423 „Услуге по
уговору“, извор финансирања 01, износ од „3.310.000” динара, замењује се износом од „3.350.000” динара, тако да се
укупан износ од „3.310.000” динара, замењује износом од
„3.350.000” динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 124, функционална класификација 130
– Опште услуге, економска класификација 424 „Специјализоване услуге“, извор финансирања 01, износ од „480.000”
динара, замењује се износом од „615.000” динара, тако да
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се укупан износ од „480.000” динара, замењује износом од
„615.000” динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 130, функционална класификација 530
– Заштита животне средине, економска класификација
423 „Услуге по уговору“, извор финансирања 02, износ од
„1.950.000” динара, замењује се износом од „957.920” динара, извор финансирања 07, износ од „200.000” динара,
замењује се износом од „100.000” динара, тако да се укупан износ од „2.150.000” динара, замењује износом од
„1.057.920” динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 131, функционална класификација 530
– Заштита животне средине, економска класификација 424
„Специјализоване услуге“, извор финансирања 02, износ
од „37.618.448” динара, замењује се износом од „46.794.044”
динара, извор финансирања 07, износ од „600.000” динара, замењује се износом од „700.000” динара, додаје се извор финансирања 13, износ од „170.290” динара, тако да се
укупан износ од „38.218.448” динара, замењује износом од
„47.664.334” динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 132, функционална класификација 530
– Заштита животне средине, економска класификација 425
„Текуће поправке и одржавање“, извор финансирања 02, износ од „600.000” динара, замењује се износом од „343.030”
динара, извор фонансирања 13, износ од „170.290” динара
се брише, тако да се укупан износ од „770.290” динара, замењује износом од „343.030” динара;
– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне
средине, позиција 133, функционална класификација 530
– Заштита животне средине, економска класификација
511 „Зграде и грађевински објекти“, извор финансирања
02, износ од „4.639.122” динара, замењује се износом од
„4.712.576” динара, тако да се укупан износ од „4.639.122”
динара, замењује износом од „4.712.576” динара.
Извори финансирања за раздео 5 – Јавно предузеће за
заштиту животне средине –02- Трансфери истог нивоа
власти, износ од „44.807.570” динара, замењује се износом
од „52.807.570” динара, 03- Социјални доприноси, износ од
„577.000” динара, замењује се износом од „969.000” динара,
остали извори финансирања остају непромењени, тако да
се укупан износ од „67.888.604” динара, замењује износом
од „76.280.604” динара.
– у разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, позиција 141, функционална класификација 130 – Опште услуге,
економска класификација 421 „Стални трошкови“, извор
финансирања 01, износ од „7.300.000” динара, замењује се
износом од „7.500.000” динара, извор финансирања 04, износ од „200.000” динара се брише, тако да укупан остаје
непромењен.
– у разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор,
позиције 146, функционална класификација 411- Општи
економски послови, економска класификација 425 „Текуће
поправке и одржавање“, извор финансирања 01, износ од
„2.500.000” динара, замењује се износом од „4.500.000” динара, тако да се и укупан износ од „2.500.000” динара, замењује са износом „4.500.000” динара.
– у разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, позиције 147, функционална класификација 411- Општи економски послови, економска класификација 482 „Порези,
обавезне таксе и казне“, извор финансирања 01, износ од
„12.000.000” динара, замењује се износом од „11.000.000”
динара, тако да се и укупан износ од „12.000.000” динара,
замењује са износом „11.000.000” динара.
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– у разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, позиције 148, функционална класификација 411- Општи економски послови, економска класификација 511 „Зграде
и грађевински објекти“, извор финансирања 01, износ од
„5.000.000” динара, замењује се износом од „4.000.000” динара, тако да се и укупан износ од „5.000.000” динара, замењује са износом „4.000.000” динара.
Извори финансирања за раздео 6 – Јавно предузеће
пословни простор – 01 – Приходи из буџета, износ од
„44.800.000” динара, замењује се износом од „45.000.000“,
04- Сопствени приходи, износ од „200.000” динара се брише, тако да и укупан износ од „45.000.000” динара остаје непромењен.
***
Изменама у структури Извора финансирања за раздео 1,
мења се и укупна структура Извора финансирања за раздео
од 1-6:
01 – Приходи из буџета, износ од „1.816.823.860” динара,
замењује се износом од „1.824.872.860” динара;
03 – Социјални доприноси, износ од „4.577.000” динара,
замењује се износом од „5.669.000” динара;
04 – Сопствени приходи, износ „3.800.000” динара, замењује се износом од „4.532.000” динара;
07 – Донације од осталих нивоа власти, износ од
„19.022.308” динара, замењује се износом од „37.622.308”
динара;
13 – Вишак прихода, износ од „163.964.518” динара, замењује се износом од „166.591.417” динара;
Остали извори финансирања остају непромењени, тако
да се укупан износ од „2.285.835.909” динара замењује износом од „2.316.935.808” динара.
Члан 6.
У члану 13, одлуке, речи „Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности”, мењају се речима
„Одељење за буџет, финансије и привреду”.
Члан 7.
У члану 18, став 1, износ средстава текуће буџетске
резерве од „5.700.000” динара, замењује се износом
„19.700.000” динара.
Члан 8.
У члану 24, у ставу 2, алинеја 3, „ако корисници буџетских средстава не остваре сопствене приходе, утврђене
овом одлуком, апропријације утврђене из тих прихода неће
се извршавати на терет средстава буџета” се брише.
У члану 24, став 3, „Ако корисници буџетских средстава остваре сопствене приходе у износу већем од износа утврђеног одлуком могу користити средства остварена
из сопствених прихода до нивоа до кога су та средства и
остварена, а за намене утврђене овом одлуком” се брише.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 400-8, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 14. става
4. и члана 24. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана
102 Пословника Скупштине градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је

ОД Л У КУ
О УСТАНОВЉАВАЊУ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ
ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком установљавају се награде и друга јавна признања које додељује градска општина Обреновац и
уређује надлежност, услови и поступак за њихову доделу.
Члан 2.
Градска општина Обреновац (у даљем тексту: градска
општина) уставновљава Награду и друга специјална јавна признања градске општине (у даљем тексту: награда)
која се додељује за значајна и вредна остварења и достигнућа у привреди, пољопривреди, образовању, науци, култури, уметности, медицини и хуманости, архитектури и
урбанизму, спорту, стваралаштву младих, противпожарној
заштити и јавној безбедности, локалној самоуправи, као и
у другим областима стваралаштва и доприноса развоју и
афирмацији градске општине, као и у знак захвалности.
Награда градске општине или специјално признање додељује се за:
– херојско дело (награде: „полицајац месеца”, „полицајац
године” и „ватрогасац године” и за друга херојска дела);
– дугогодишњи рад и трајан допринос развоју градске
општине (награда заслужни грађанин) и
– изузетан допринос у реализацији догађаја од заначаја
за градску општину (специјално признање).
Градска општина може доделити звање почасног грађанина градске опшине.
Звање почасни грађанин градске општине додељује се за
изванредан допринос у укупном развоју градске општине и
унапређењу пријатељства и сарадње са градовима и општинама у земљи и иностранству.
Награде и друга јавна признања и звање почасног грађанина по правилу додељују се поводом прославе и обележавања Дана градске општине (20. децембра), осим награде
„полицајац месеца” и сличних које се могу доделити другом
приликом.
Члан 3.
Награду може добити лице које има пребивалиште на
територији градске општине најмање годину дана.
Изузетно награду може добити и лице које нема пребивалиште на територији градске општине уколико је значајно допринео развоју градске општине, у реализацији
догађаја од значаја за градску општину и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима и општинама у земљи и
иностранству.
Члан 4.
Награда може бити додељена физичком или правном
лицу за рад или резултат изузетне вредности којима је дат
значајан допринос развоју и унапређењу области у којим
се награда додељује и који је допринео афирмацији градске
општине у протеклом периоду.
Награда може бити додељена поједницу или групи за
заједничко дело.
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Награда се може доделити истом лицу више пута, за
различита остварења и достигнућа, али не у истој календарској години.
Број награда које ће се доделити у једној години,
утврђује се на основу пристиглих предлога за ту годину.
Члан 5.
Право предлагања кандидата за награду имају физичка
(појединци и групе грађана) и правна лица која имају пребивалиште односно обављају делатност на територији градске општине.
Награде за „полицајца месеца” или „полицајца године”
додељују се на предлог Полицијске станице Обреновац и
грађана Обреновца, а награда „ватрогасац године” на предлог Ватрогасне станице Обреновац, Добровољног ватрогасног друштва Обреновац и грађана Обреновца.
Предлози за награду достављају се Комисији за доделу
награде градске општине Обреновац (у даљем тексту: Комисија) током целе године.
Члан 6.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем
и садржи податке о кандидату и делу које се предлеже, као и
назнаку области за коју се предлагање врши.
Уз предлог се доставља и дело које се предлаже или одговарајућа документација ако по природи ствари дело није
могуће доставити, која се после одлучивања о награди не
враћа предлагачу.
Члан 7.
Одлуку о додељивању награде на предлог комисије а
по прибављеном мишљењу Већа градске општине доноси
председник градске општине, осим звања почасни грађанин
градске општине.
Звање почасни грађанин градске општине својом одлуком додељује Скупштина градске општине.
Одлука о додељивању награде садржи имена добитника
и достигнућа и заслуге за које се додељује јавно признање.
Јавно признање уручује председник градске општине
или лице које он овласти.
Члан 8.
Веће градске општине именује комисију за доделу награда из реда афирмисаних јавних личности, за мандатни период за који је изабрана Скупштина градске општине.
Актом о образовању Комисије утврђује се број чланова,
састав и задаци.
Комисија утврђује ближе критеријуме и услове за доделу, као и број награда који се додељује.
У поступку разматрања иницијатива и утврђивања
предлога одлуке о награђивању, комисија може ангажовати
стручна лица за одговарајуће области ради консултовања
или прибављања мишљења.
Комисија утврђује предлог одлуке о додели награда и
јавних признања.
Члан 9.
Добитнику награде уручује се повеља или захвалница, а
за почасног грађанина градске општине и медаља.
Добитнику награде из става 1. овог члана додељује се и
одређени новчани износ.
Веће градске општине утврђује висину новчане награде
за сваку годину, односно месец у оквиру средстава утврђених буџетом градске општине за годину у којој се награда
додељује.
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Члан 10.
Комисија ће одредити изглед и садржину повеље, захвалнице и медаље.
Ликовно решење награда из става 1. овог члана садржи у
себи симбол градске општине.
Средства за израду награде обезбеђују се у оквиру средстава утврђених буџетом општине за годину у којој се награда додељује.
Члан 11.
Комисија је самостална у свом раду.
Комисија ради у седници којој присуствује већина чланова комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова укупног броја
чланова комисије.
Комисија о свом раду подноси извештај Већу и Скупштини градске општине.

7. децембар 2012.

13/11 и 47/12) у даљем тексту: одлука, врши се допуна члана
3. тако што се иза петог става додаје нови став, став шести
који гласи:
„Председницима Савета месних заједница на територији
градске општине Обреновац припада право на накнаду у
износу од 8.000 динара месечно, а заменицима председника
савета месних заједница у износу од 6.000 динара месечно, у
нето износу, на име покрића трошкова укупног ангажовања
у месној заједници, организације рада Савета месне заједнице и одговорности за извршавање ових послова.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се
почев од обрачуна и исплате накнада за јануар 2013. године.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-231, 4. децембра 2012. године

Члан 12.
Административно техничке и стручне послове за потребе рада комисије врши Служба за скупштинске послове и
прописе Управе градске општине Обреновац.
Члан 13.
Доношењем ове одлуке престају да важе:
– Одлука о установљавању општинске награде „полицајац месеца” („Службени лист града Београда”, бр. 18/05,
6/06 и 48/08) и
– Одлука о установљавању општинске награде „ватрогасац године” („Службени лист града Београда”, број 18/05)
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-233, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 24. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 74 став 8 Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА
И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника
и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа
градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 25/09, 34/10,

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 33. став
1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05,
107/09 и 78/11), члана 100. става 3. Статута града Београда
(„Сл. лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 24. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансије и привреде – Управе за јавни дуг бр. 401-1361/2012-001 од 22. октобра 2012.
године и сагласности градоначелника града Београда бр.
4-4068/2012 од 14. септембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ
РАСХОДА
Члан 1.
Градска општина Обреновац задужиће се у земљи на домаћем тржишту у страној валути за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу до 7.000.000 евра и то
за реализацију следећих инвестиционих пројеката:
– за изградњу фекалне канализационе мреже и црпних
станица за насеље Уровци;
– за изградњу фекалне канализационе мреже и црпних
станица за насеље Кртинска;
– за изградњу фекалне канализационе мреже и црпних
станица за насеље Звечка;
– за решавање имовинско правних односа за изградњу
магистралног топловода – III магистрале и
– за решавање имовинско правних односа за изградњу
дистрибутивне топловодне мреже за насеље Звечка.
Члан 2.
Градска општина Обреновац ће у циљу реализације инвестиционих пројеката из члана 1. ове Одлуке провести
јавну набавку услуге финансијског кредита у свему сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08).
Члан 3.
Градска општина Обреновац задужиће се код домаћих
пословних банака/банке под најповољнијим условима, с
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тим да рок отплате неће бити краћи од пет година, не рачунајући период мировања од две године.
Члан 4.
Задуживање из члана 1. ове одлуке извршиће се закључивањем уговора са домаћим пословним банкама/банком
(уговор о зајму).
Одељење за буџет, финансије и привреду доставиће
Већу градске општине Обреновац извештај о спроведеном
поступку јавне набавке са предлогом уговора о зајму.
Овлашћује се председник градске општине Обреновац да уз сагласност Већа градске општине у име градске
општине Обреновац потпише уговор о зајму са одабраним
пословним банкама/банком.
Председник и Веће градске општине известиће
Скупштину градске општине Обреновац о закљученом уговору о зајму са пројекцијом динамичког плана повлачења и
отплате дугорочних кредитних средстава (главнице и камате) по годинама.
Члан 5.
Средства прибављена од банака/банке на основу закључених/ог уговора из члана 4. ове одлуке користиће се наменски за финансирање пројеката из члана 1. ове одлуке.
Пројекте из члана 1. ове одлуке спроводиће ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац и ЈКП „Топловод” Обреновац уз координацију Управе градске општине Обреновац,
Одељења за буџет, финансије и привреду.
Члан 6.
Градска општина Обреновац ће приликом доношења
одлуке о буџету градске општине, обезбедити средства за
благовремено и уредно измирење обавеза по закљученим
уговорима/уговору.
Градска општина ће у прописаној форми и роковима извештавати надлежно министарство, Управу за јавни дуг о
извршеном задуживању, износу и отплати дуга, вредности
и нивоу каматних стопа.
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новембра 2012. године потписали Канцеларија за Косово и
Метохију Владе Републике Србије и седамдесет представника општина и градова из централне Србије и Војводине.
Повеља из става 1 овог члана саставни је део ове одлуке.
Члан 2.
Градска општина Обреновац ће на основу Повеље из
члана 1. ове одлуке потписати протокол о братимљењу и
успоставити сарадњу са општинама на Косову и Метохији
Исток и Вучитрн (Прилужје).
Протокол о братимљењу и споразум о сарадњи потписаће председник градске општине или лице које он овласти.
Члан 3.
Братимљење и сарадња са општинама Исток и Вучитрн
се успоставља у циљу присуства српских институција на
Косову и Метохији и непосредног дугорочног повезивања
и сарадње у области привреде, пољопривреде и туризма,
образовања, културе, спорта, здравствене заштите, заштите
животне средине, локалне самоуправе и других сегмената
друштвеног живота, о чему ће се закључити посебан споразум, којим ће се конкретизовати облици сарадње и реализација договорених пројеката.
Члан 4.
У складу са закљученим Споразумом о сарадњи средства за спровођење пројеката од заједничког интереса обезбедиће се у буџету градске општине Обреновац.
Члан 5.
Ову одлуку доставити Канцеларији за Косово и Метохију Владе Републике Србије и општинама Исток и Вучитрн.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-229, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-228, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 13.. става 1.
Закона о локалној самуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), чл. 17. и 24. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и
члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је

ОД Л У КУ
О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ СА ОПШТИНАМА
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ИСТОК И ВУЧИТРН
Члан 1.
Прихвата се Повеља о повезивању српских општина Косова и Метохије са унутрашњошћу Србије коју су 4.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. децембра 2012. године на основу члана 4. став
3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 19. тачке 22 и члана 24. тачке
21. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 77. тачке 20
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10) и члана 102 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”,
број 6/11) донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „ОБРЕНОВАЦ” У
ОБРЕНОВЦУ У ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ
Члан 1.
Иза члана 20. Одлуке о организовању Јавног предузећа
за информисање „Обреновац” у Обреновцу у Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу
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– „Службени лист града Београда”, бр. 16/06 и 55/12 (у
даљем тексту: одлука) додаје се члан „20 а” који гласи:
„Јавном предузећу поверава се на управљање непокретност у јавној својини града Београда, чији је корисник градска општина Обреновац и то зграда Дома културе – Соколски дом у Обреновцу у улици Војводе Мишића бр. 220,
постојећој на кп. бр. 111/2 означеној као земљиште под
зградом – објектом у површини од 0.07.45 ha и земљиште уз
зграду – објекат у површини од 0.04.16 ха, укупне површине
0.11.61 ha, све уписано у лист непокретности број 2499 КО
Обреновац, ради наменског коришћења за обављање делатности предузећа или давања у закуп, у складу са Законом и
наменом објекта.”
Члан 2.
Истовремено мења се назив Одлуке о организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу
у Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац”
у Обреновцу – „Службени лист града Београда”, бр. 16/06 и
55/12 тако да гласи:
„Одлука о организовању Јавног предузећа Спортско
културни центар „Обреновац” у Обреновцу”.
Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине градске
општине Обреновац да утврди пречишћен текст Одлуке о
организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу у Јавно предузеће Спортско-културни
центар „Обреновац” у Обреновцу и исти објави у „Службеном листу града Београда”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-230, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 и 54/11) и члана 24. Статута градске општине
Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10
и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
I. Мења се Решење Скупштине градске општине Обреновац VI-01 бр. 020-158 од 31. августа 2012. године („Службени лист града Београда”, број 47/12) о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу,
тако што се у Изборној комисији:
1) утврђује престанак дужности заменику председника
Изборне комисије
– Ђорђу Комленском, дипломираном правнику из
Стублина, представнику одборничке групе Коалиција покренимо Обреновац – Томислав Николић (Српска напредна

7. децембар 2012.

странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага
Србије – БК, Партија уједињених пензионера Србије ОО
Обреновац) са 10. октобром 2012. године, на основу поднете оставке;
2) за заменика председника Изборне комисије именује
– Зорица Цупара, дипломирани правник из Обреновца, представник одборничке групе Коалиција покренимо
Обреновац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије
– БК, Партија уједињених пензионера Србије ОО Обреновац).
3) утврђује престанак дужности заменика секретара
Изборне комисије
– Саши Сремчевићу, дипломираном правнику из Обреновца, са 1. новембром 2012. године, на основу поднете оставке;
4) за заменика секретара Изборне комисије именује
– Нада Митрашиновић, дипломирани правник из Обреновца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-218, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, сходно члану 15. ставу
1. тачка 4, члану 33. ставу 1. тачка 5. и члану 42. ставу 6. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр.
111/09, 92/11 и 93/12) а на основу члана 24. став 1. тачке 42
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. У Решењу Скупштине градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-205 од 1. октобра 2012. године о образовању
Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац – „Службени лист града Београда”, број 55/12
(у даљем тексту: решење) у тачки I ставу 2. реч: „девет” замењује се речју: „десет” а у ставу 3. додаје се подтачка „10)”
која гласи:
„Божидар Михаиловић, директор Мотосавеза Србије”.
2. У истом Решењу тачка IV мења се и гласи:
„Штаб обавља следеће послове:
– предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне
ситуације;
– руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
– руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
– разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
– прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
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– наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
– стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа;
– разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите и оспособљених правних лица;
– сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
– извештава градски и републички Штаб за ванредне
ситуације и надлежну службу о стању, спровођењу мера и
извршавању задатака заштите и спасавања;
– процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– именује поверенике цивилне заштите и заменике повереника цивилне заштите у насељеним местима;
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији
заштите и спасавања на територији градске општине;
– ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за потребе градске општине;
– руководи и координира спровођењем мера и задатака
обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и
ризика од будућих ванредних ситуација;
– наређује приправност – спремност за ванредне ситуације;
– израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
– спроводи годишњи план рада;
– обавља и друге послове у складу са законом.”
3. Ово ршење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-217, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. децембра 2012. 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 ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се Вера Покорни, дипломирани правник
из Обреновца за заменика јавног правобраниоца градске
општине Обреновац, почев од 5. децембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-214, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Број 64 – 25

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 14. става
1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 24. тачке 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”,
бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 27. Одлуке о организовању ЈП
за информисање „Обреновац” у Обреновцу у Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу
(„Службени лист града Београда”, бр. 16/06 и 55/12) и чланова 28, 33. и 34. Статута ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” број 2877 од 8. новембра 2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У
ОБРЕНОВЦУ
1. Разрешава се Срђан Милосављевић, дипломирани
правник из Обреновца, дужности директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу,
са 4. децембром 2012. године, на лични захтев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-215, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, на основу члана 14. става 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 24. тачке 28. Статута
градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 27. Одлуке о организовању ЈП за информисање „Обреновац” у Обреновцу у Јавно
предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист града Београда”, бр. 16/06 и 55/12) и
члана 28. Статута ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” број 2877 од 8. новембра 2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ”
1. Именује се за директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу Милош
Грујић, дипломирани еколог из Обреновца, на период од четири године, почев од 5. децембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-216, 4. децембра 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Број 64 – 26
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Председник градске општине Обреновац, 7. децембра 2012. године, по прибављеном мишљењу Већа градске општине са седнице одржане 7. децембра 2012. године,
на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС”, број 88/11), члана 27. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 22. става 1. Одлуке о оснивању ЈКП
„Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда”,
бр. 26/06 и 55/12), члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и
15/10) поступајући по захтеву ЈКП „Топловод” Обреновац
бр. 9005/12 од 20. новембра 2012. године – за давање сагласности на Одлуку Управног одбора о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга УО број 8704/12 од 9. новембра 2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку ЈКП „Топловод” Обреновац УО број VIII-1/2012 од 9. новембра 2012. године о
измени и допуни Ценовника основних и осталних комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа
„Топловод” Обреновац.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. Цене комуналних производа и услуга на које се даје
сагласност овим решењем примењиваће се од 1. јануара
2013. године.
3. О ценама комуналних производа и услуга из тачке I
овог решења ЈКП „Топловод” из Обреновца обавестиће
Градски секретаријат за привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.
4. Ово решење са Одлуком на коју се даје сагласност и
Ценовником основних и осталих комуналних производа и
услуга ЈКП „Топловод” Обреновац објавити у „Службеном
листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/98, 7. децембра 2012. године
Председник
Мирослав Чучковић, с. р.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 28. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011), члана 22. и 26. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац VI-13 бр. 020-105
од 01.12.2006 године („Службени лист града Београда”, бр.
26/06 и 55/12) и члана 21. и 26. Статута Јавног комуналног
предузећа „Топловод” Обреновац, Управни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац је на VIII седници одржаној 9. новембра
2012. године донео следећу

ОД Л У КУ
1. Усваја се предлог измене и допуне Ценовника основних комуналних услуга које плаћају непосредни корисници
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ЈКП „Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 42/2010), тако што се на:
– позицији бр. 1. „Испорука топлотне енергије за домаћинства”, „основна цена“ мења и гласи „38,74 динара”,
„ПДВ 8%” мења и гласи „3,10 динара” и „укупна цена” мења
и гласи „41,84 динара”;
– позицији бр. 2. „Испорука топлотне енергије за установе (ЈП СКЦ, установа за МНРО и црквени објекти на територији општине Обреновац), „основна цена” мења и гласи „38,74 динара”, „ПДВ 8%” мења и гласи „3,10 динара” и
„укупна цена” мења и гласи „41,84 динара”;
– позиција бр. 3. остаје непромењена.
Испод табеларног дела ценовника додаје се текст: „Износ за испоручену топлотну енергију за време трајања грејне сезоне се фактурише корисницима у 12 (дванаест) месечних рата”.
2. Усваја се предлог измене и допуне Ценовника осталих
услуга комуналне инфраструктуре („Службени лист града
Београда”, број 8/2009), тако што се позиција бр. 1. мења
и гласи: „Искључење са система топлификационе мреже
по захтеву корисника или због нередовног плаћања након
измирења пуног износа дуговања за испоручену топлотну
енергију – обрачун по прикључку”.
3. Измењени ценовник, на основу ове одлуке, ступа на
снагу наредног дана од дана објављивања, а примењиваће
се по добијеној сагласности од оснивача – ГО Обреновац,
од дана који оснивач одреди својим актом.
4. Налаже се стручним службама предузећа да сачине
пречишћен текст деновника основних комуналних услуга које плаћају непосредни корисници и исти ће бити саставни део ове одлуке.
5. Одлуку и пречишћени текст, по добијању сагласности
из тачке 3. ове одлуке објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Управни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
Број VIII-1/2012, 9. новембра 2012. године
Председник
Драган Чолић, с. р.
ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ за дванаестомесечно плаћање
Ред.
број

Назив

Јед.
мере Основна
цена

ПДВ
8%

Укупно

Испорука топлотне енергије
1.

За домаћинства

m2

38.74

3.10

41.84

2.

За установе (ЈП СКЦ, установа за МНРО и
Црквени објекти на територији општине
Обреновац)

m2

38.74

3.10

41.84

3.

За пословни простор

m2

58.12

4.65

62.77

Износ за испоручену топлотну енергију за време трајања
грејне сезоне се фактурише корисницима у 12 (дванаест)
месечних рата.
Управни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
УО бројVIII-1/2012, 9. новембра 2012. године
Председник
Драган Чолић, с. р.
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ЦЕНОВНИК

ОСТАЛИХ УСЛУГА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Ред.
број

Јед.
мере

Назив

Основна
цена

ПДВ
20%

Укупно

1

Искључење са система
топлификационе мреже по захтеву
корисника или због нередовног
плаћања, након измирења пуног
износа дуговања за испоручену
топлотну енергију - обрачун по
прикључку

7,702.50

1,540.50

9,243.00

2

Укључење искључених корисника
на систем топлификационе мреже
по захтеву корисника и укључење
за легалне кориснике који су
искључени због нередовног плаћања
- обрачун по прикључку

2,084.75

416.95

2,501.70

Мерење протока на
топлификационој мрежи са
инструментом - обрачун по мерном
месту

1,694.92

4

Давање потврда о расположивим
притисцима на топлификационој
мрежи и других података

1,000.00

200.00

1,200.00

5

Давање потврда о постојању
легалног прикључка на топловодну
мрежу

200.00

40.00

240.00

6

Неоснована жалба утврђена
изласком на терен

1,295.21

259.04

1,554.25

3
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– за изузетну посвећеност на послу домара – Ђорђу Михајловић;
– најбољем учитељу – Милици Пеурачи;
– најбољем наставнику – Шуша Љубици;
– најбољем свршеном ученику средње школе – Ивани
Петковић;
– најбољем ученику средње школе – Теодори Петровић;
– за изузетан успех ученицима основних школа – Ани
Златковић, Ивони Кривокапић, Душану Ристићу, Кристини
Мутавџић;
– за изузетан успех у основном и средњем образовању –
Милици Спасић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-292/2012, 24. новембра 2012. година

338.98

2,033.90

Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на свечаној седници одржаној 24. новембра 2012. године, на основу члана 18.
став 1. тачка 20. Статута ГО Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 27/08, 44/10 ) једногласно је донела

ОДЛУКУ
Управни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
УО број VIII-1/2012, 9. новембра 2012. године
Председник
Драган Чолић, с. р.

СУРЧИН
Скупштина градске општине Сурчин на свечаној седници одржаној 24. новембра 2012. године на основу члана 18.
став 1. тачка 20. Статута ГО Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08 и 12/10), на предлог Комисије за доделу
општинских признања, сходно члану 1. и члану 9. Правилника о додели општинског признања ГО Сурчин број I-0106-247/2012, једногласно је донела

ОД Л У КУ
1. Додељују се за 2012. годину признање и новчани износ
од 20.000,00 динара за постигнуте резултате:
– за животно дело – др Владану Јанићијевићу;
– за изузетан рад на послу лекара – др Светлани Глишић
Јовановић;
– за изузетан рад у здравству – Љубици Милосављевић;
– за најбоље пољопривредно газдинство – Ранку и Браниславу Гогићу;
– најбољем полицајцу – Николи Црвенков;
– најуспешнијем спортском клубу – ФК „Будућност” –
Добановци;
– за најлепши угоститељски објекат – „С. клуб” Јаково;
– најуспешнијим спортистима – Браниславу Аћимовићу,
Момчилу Лазић;
– најбољем свршеном студенту – Максимилијану Дорословачком;
– најбољем студенту – Бојани Спасић;
– најбољем студенту на постдипломским студијама –
Дејану Плећашу;
– најбољем директору основне школе – Зорици Митровић;

О БРАТИМЉЕЊУ СА ОПШТИНОМ ВУЧИТРН
1. Одобрава се потписивање повеље о братимљењу ГО
Сурчин и општине Вучитрн на Косову и Метохији.
2. Овлашћује се председница општине Сурчин да потпише повељу о братимљењу ГО Сурчин и општине Вучитрн.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-293/2012, 24. новембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на свечаној седници одржаној 24. новембра 2012. године, на основу члана 18.
став 1. тачка 20. Статута ГО Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 27/08, 44/10) једногласно је донела

ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ СА ОПШТИНОМ ЗВЕЧАН
1. Одобрава се потписивање повеље о братимљењу ГО
Сурчин и општине Звечан на Косову и Метохији.
2. Овлашћује се председница општине Сурчин да потпише повељу о братимљењу ГО Сурчин и општине Звечан.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-294/2012, 24. новембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
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Скупштина градске општине Сурчин на свечаној седници одржаној 24. новембра 2012. године, на основу члана 18.
став 1. тачка 20. Статута ГО Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 27/08, 44/10) једногласно је донела

ОД Л У КУ
О БРАТИМЉЕЊУ СА ОПШТИНОМ ЗУБИН ПОТОК
1. Одобрава се потписивање повеље о братимљењу ГО
Сурчин и општине Зубин поток на Косову и Метохији.
2. Овлашћује се председница општине Сурчин да потпише
повељу о братимљењу ГО Сурчин и општине Зубин поток.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-295/2012, 24. новембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

7. децембар 2012.

2. Овлашћује се председница општине Сурчин да потпише повељу о братимљењу ГО Сурчин и општине Косовска
Митровица.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-296/2012, 24. новембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на свечаној седници одржаној 24. новембра 2012. године, на основу члана 18.
став 1. тачка 20. Статута ГО Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 27/08, 44/10) једногласно је донела

ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ СА ОПШТИНОМ ЛЕПОСАВИЋ

ОД Л У КУ

1. Одобрава се потписивање повеље о братимљењу ГО
Сурчин и општине Лепосавић на Косову и Метохији.
2. Овлашћује се председница општине Сурчин да потпише повељу о братимљењу ГО Сурчин и општине Лепосавић.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

О БРАТИМЉЕЊУ СА ОПШТИНОМ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-297/2012, 24. новембра 2012. године

Скупштина градске општине Сурчин на свечаној седници одржаној 24. новембра 2012. године, на основу члана 18.
став 1. тачка 20. Статута ГО Сурчин („Службени лист града
Београда”, бр. 27/08, 44/10) једногласно је донела

1. Одобрава се потписивање повеље о братимљењу ГО Сурчин и општине Косовска Митровица на Косову и Метохији.

Председник
Стеван Шуша, с. р.

7. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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САДРЖАЈ
Страна
Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог са стварним стањем – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
измени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Центру за културу Гроцка, из Гроцке– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

4

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Вождовац – – – – – –
Одлука о утврђивању закупнине за пословни
простор на коме право коришћења има ЈП „Пословни простор – Вождовац” – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика директора
Спортског центра „Вождовац” – – – – – – – – – – –
Решење о именовању в.д. директора Спортског
центра „Вождовац” – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању чланова
Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Младеновац за 2012. годину – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о установљењу
општинске стипендије за студенте – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину
финансирања пројеката невладиних организација
и млађих селекција спортских клубова из буџета
градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији
градске
општине
Младеновац
из
буџета градске општине Младеновац– – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата заменику јавног правобраниоца градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Младеновац – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Обреновац– – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборницима
Скупштине градске општине Обреновац– – – – – –

4
5
6
6
6

6
13

13

14
15
15

15
15

Страна
Шеста одлука о ребалансу буџета градске
општине Обреновац за 2012. годину – – – – – – – –
Одлука о установљавању награда и других јавних признања градске општине Обреновац – – – –
Одлука о допуни Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама
изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац – – – – – – – – –
Одлука о задужењу градске општине Обреновац
за финансирање капиталних инвестиционих расхода– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о братимљењу и успостављању сарадње
градске општине Обреновац са општинама на Косову и Метохији Исток и Вучитрн – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о организовању Јавног
предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу у Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу– – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном
саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији
градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”– – –
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга
са Одлуком и ценовницима – – – – – – – – – – – – –

16
21

22
22
23

23
24
24
25
25
25

26

СУРЧИН
Одлука – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о братимљењу са општином Вучитрн –
Одлука о братимљењу са општином Звечан – –
Одлука о братимљењу са општином Зубин
Поток – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о братимљењу са општином Косовска
Митровица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о братимљењу са општином Лепосавић

27
27
27
28
28
28
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7. децембар 2012.

7. децембар 2012.
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7. децембар 2012.

„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 БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
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