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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
Скупштинa Градске општине Палилула на 20. седници одржаној 12. јуна 2015. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и
54/11), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине Градске
општине Палилула изабраног на изборима за одборнике
Скупштине Градске општине Палилула одржаним 6. маја 2012.
године и то: Емици Цветковић са изборне листе „Покренимо
Палилулу – Томислав Николић” (Српска напредна странка,
Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста,
Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији).
2. Мандат одборника Скупштине Градске општине Палилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје
до истека мандата одборника којем је престао мандат.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-2/2015-I-6-20-1, 12. јуна 2015. године
Председник
Аца Јевтић, ср.
Скупштина Градске општине Палилула на 20. седници
одржаној 12. јуна 2015. године, на основу чл. 77. – 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 108/13 и 142/14), члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07)
и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

Члан 3.
У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2014. године (образац 2) утврђени су:
(у хиљадама динара)
ОПИС

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА ЗА 2014. ГОДИНУ

593.976

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине

498.363

3. Вишак прихода – буџетски суфицит (редни број 2 – редни број 1)
-некориговани

Члан 1.
Укупно остварени текући приходи и примања, извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета
Градске општине Палилула за 2014. годину износе:
(у хиљадама динара)
614.507
507.349
107.158

95.613

4. Кориговани вишак прихода и примања – буџетски суфицит
а) Увећан за укључивање:
– дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који
је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
– дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине;
– дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године;
– износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из
кредита;
б) Умањен за укључивање издатака:
– утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;
– утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинан–
сијске имовине за набавку финансијске имовине;

107.158
19.521

1.010
8.986

Члан 4.
Буџетски суфицит, и укупни фискални резултат буџета
утврђени су:
(у хиљадама динара)

1
I УКУПНИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА (1+2+3+4)
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)

1. ОПШТИ ДЕО

Износ

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу
продаје нефинансијске имовине

ОПИС

ОД Л У КУ

1. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
3. Разлика укупних примања и укупних издатака (I – II)

Члан 2.
У билансу стања на дан 31. децембра 2014. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу
од по 4.699.023 хиљада динара.

Економска
Буџетска
класификација средства
2

3

Укупна
Додатна
средства
средства
(3+4)
4

5

3+7+8+9

569.152

45.355

614.507

7+8+9

569.152

25.834

594.986

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

569.152

24.386

593.538

од којих су 1.1. камате

7411

4.428

-

4.428

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8

-

438

438

3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9

-

1.010

1.010

3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

-

1.010

1.010

4. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

3

-

19.521

19.521

Број 34 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
1

2

III УКУПНИ ИЗДАЦИ (5+6+7)

3

4

5

4+5+6

479.292

28.057

507.349

5. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

451.046

26.619

477.665

од којих су 5.1 отплате камата

44

4.598

0

4.598

6.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

19.260

1.438

20.698

7. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

8.986

-

8.986

7.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

62

-

-

-

IV УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА МИНУС УКУПНИ
ИЗДАЦИ (I– III)

(3+7+8+9)
-(4+5+6)

89.860

17.298

107.158

V БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(5+6)

(7+8)-(4+5)

98.846

-3.233

95.613

VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ
РЕЗУЛТАТ /V+(3.1-7.1)/

(7+8)-(4+5) +
(92-62)

98.846

-2.223

96.623

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа
текућих прихода, примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и пренетих средстава и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске
имовине, утврђен је у износу од 95.613 хиљада динара. (некориговани)
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене
у циљу спровођења јавних политика, или набавке финансијске имовине који се сматрају расходима, и утврђен у износу од 96.623 хиљада динара.
Члан 5.
Кориговани вишак прихода – буџетски суфицит из члана 3. ове одлуке у износу од 107.158.149 динара, преноси се
у наредну годину и састоји се из:
(у динарима)
1. дела вишка прихода – буџетског суфицита

89.860.120

2. дела коригованог вишка прихода из осталих извора

17.298.029

Буџетски суфицит у износу од 89.860.120 динара распоређује се за следеће намене:
Неутрошени, наменски нето приход од закупа, у износу
од 13.035.645 динара динара дели се на два дела:
– износ од 4.557.050 динара, који се као нераспоређени
вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2015.
годину,
– износ 8.478.595 динара преноси се у наредну годину и
распоређује за следеће намене:
(у динарима)
Редни
број

Намена

Износ

1.

Акција „Палилулски мајстор”

2.

Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила

6.337.943

3.

Текуће одржавање парковских мобилијара

1.000.000

4.

УК „Палилула” – пројекат котларнице

479.000

5.

Текуће поправке и одржавање зграде Општине

399.122

6.

Текуће поправке и одржавање опреме
УКУПНО

178.526

84.004
8.478.595

Остварени вишак прихода из извора финансирања
прихода буџета Градске општине Палилула у износу од
76.824.475 динара дели се на два дела:
– износ од 51.979.519 динара, који се као нераспоређени
вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2015.
годину,

18. јун 2015.

– износ 24.844.956 динара преноси се у наредну годину и
распоређује за следеће намене:
(у динарима)
Редни
број

Намена

Износ

1.

Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ”

15.974.025

2.

Превоз ученика основних школа на територији ГО Палилула

595.536

3.

Пружање подршке особама са инвалидитетом

304.590

4.

Јачање толеранције / азиланти – амбуланта

24.000

5.

Јачање толеранције / азиланти – игралиште

24.000

6.

Медијско праћење активности Општине

7.

Услуге коришћења интернета

8.

Остале опште услуге (чишћење, обезбеђење итд.)

289.452
188.414
1.843.662

9.

Материјали за саобраћај

263.522

10.

Трошкове коришћења компјутерског софтвера – Mega
Solutions

477.600

11.

Акцију „Пливај и уживај” – закуп базена

666.880

12.

Електронски дневник – услуге одржавања софтвера

500.000

13.

Поклони МУП-у (ОУП Палилула)

14.

Трошкови чишћења снега

1.246.000

15.

Санацију пружних прелаза

1.064.800

16.

Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи

77.520

1.304.955

УКУПНО

24.844.956

Вишак прихода из осталих извора у износу од 17.298.029
динара распоређује се за следеће намене:
Средства неутрошена из буџета Града опредељена за
исте намене:
(у динарима)
Редни
број

Намена

Износ

1.

Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији
општине

377.000

2.

Унапређење безбедности саобраћаја

3.

Трошкове рада матичне службе

629.743

3.

Трошкове рада матичне службе – средства опредељена за
повраћај буџету Града

575.713

3.000.000

УКУПНО

4.582.456

Средства неутрошена из буџета Републике опредељена
за исте намене:
(у динарима)
Редни
број

Намена

Износ

1.

Јачање толеранције / азиланти – амбуланта

450.000

2.

Јачање толеранције / азиланти – игралиште

450.000

3.

Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода – поплава

924.000

4.

Рушење бесправно подигнутих објеката на територији
Општине

8.600.000

5.

Текући суфицит наменских средстава за породиље од Министарства рада и социјалне политике

1.290.393

УКУПНО

11.714.393

Неутрошена Примања од отплате датих кредита са угашеног рачуна стамбеног фонда, распоређују се за следеће
намене:
(у динарима)
Редни
број
1.

Намена

Износ

Отплата главнице по основу уговора са Уникредит банком

1.000.134

УКУПНО

1.000.134

18. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Неутрошена Примања од продаје нефинансијске имовине распоређују се за следеће намене:
(у динарима)
Редни
број
1.

Намена

Средства неутрошена из буџета Републике, из ранијих
година опредељена за исте намене:
(у динарима)

Износ

Текуће поправке и одржавање опреме

1.046

Редни
број

УКУПНО

1.046

1.

Пројекат „Рециклажа није бламажа” – пренето од Фонда за
заштиту животне средине

1.840

2.

Оверу пуномоћја за регулисање држављанства Републике
Србије – пренето од Комесаријата за избеглице

7.100

3.

Геодетске услуге – Катастарске општине Овча, Борча, Падинска Скела – за потребе нове саобраћајнице према мосту
Земун– Борча
– пренето од Министарства за заштиту животне средине
просторно планирање

Члан 6.
Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 13.710.029 динара, преносе се у наредну годину и састоје се из:
(у динарима)
1.
2.

дела неангажованог вишка прихода – буџетског суфицита

7.329.267

дела неангажованог вишка прихода из осталих извора

6.380.762

Буџетски неангажовани суфицит у износу од 7.329.267
динара распоређује се за следеће намене:
Неутрошени, наменски нето приход од закупа из ранијих година:

Намена

4.

УК „Палилула” – инсталација прикључка за грејање

5.

Текући дефицит наменских средстава за породиље од Министарства рада и социјалне политике

Износ

156.000

1.158.799
-205.715

УКУПНО

1.118.024

Део вишка прихода од донација из ранијих година распоређује се за:
(у динарима)

Редни
број
1.

Број 34 – 3

Намена

Износ

Текуће поправке и одржавање зграде Општине

43.985

Редни
број

УКУПНО

43.985

1.

Превоз ученика

24.085

2.

Средства за унапређење рада инспекцијских служби Управе
Општине – пренето од ЈП „Паркинг сервис”, Београд – за
фотографску опрему

12.863

УКУПНО

36.948

Остатак вишка прихода из ранијих година из извора
финансирања прихода буџета Градске општине Палилула у
износу од 7.285.282 динара дели се на два дела:
– износ од 3.743.595 динара, који се као нераспоређени
вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2015.
годину,
– износ 3.541.687 динара преноси се у наредну годину и
распоређује за следеће намене:
(у динарима)
Редни
број

Намена

Износ

1.

Финансирање пројеката невладиних организација из 2013.
године

100.000

2

УК „Палилула” – инсталација прикључка за грејање

537.542

3.

Санацију пружних прелаза

4.

Акцију „Пливај и уживај” – закуп базена

75.131

5.

Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи

6.

Дефицит за износ исплаћених трошкова превоза ЈП „Пословни
центар” општине Палилула

7.

Резервисана средства за покриће из ранијих година
УКУПНО

116.000
2.571.948
-58.934
200.000
3.541.687

Вишак прихода из осталих извора у износу од 6.380.762
динара распоређује се за следеће намене:
Део вишка прихода чине средства дестинирана из Буџета
града из ранијих година која се опредељују за исте намене:
(у динарима)
Редни
број

Намена

Износ

1.

Рушење бесправно подигнутих објеката на територији
Општине

2.

Уклањање бесправно подигнутих објеката на територији
Општине

3.

Дренажа канала у Крњачи

12.382

4.

Средства за рад Комисије за комасацију

30.188

5.

УК „Палилула” – електронска опрема за позориште

4.000

6.

Трошкове рада матичне службе

28.874

7.

Отпремнине приликом одласка у пензију
УКУПНО

Намена

Износ

Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година
из осталих извора у укупном износу од 214.280 динара, који
се као такав преноси у наредну годину:
(у динарима)
Редни
број
1.

Намена

Износ

Нераспоређени вишак прихода индиректног корисника ЈП
„Пословни центар” општине Палилула

214.280

УКУПНО

214.280

Члан 7.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године (образац
3) утврђени су укупна примања у износу од 1.448 хиљада
динара, укупни издаци у износу од 29.684 хиљада динара и
мањак примања у износу од 28.236 хиљада динара.
Члан 8.
У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године (образац 4) утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 594.986 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 507.349 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 120.654
хиљаде динара.

4.551.790
339.542

44.734
5.011.510

Члан 9.
У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
до 31. децембра 2014. године (образац 5), утврђена је укупна
позитивна разлика у износу од 87.637 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 594.986 хиљаде динара и укупних расхода и издатака од 507.349 хиљада
динара по нивоима финансирања из републике, града –
општине, донација и осталих извора.
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Члан 10.
Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за
2014. годину, садржи:
1. Биланс стања;
2. Биланс прихода и расхода;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима
4. Извештај о новчаним токовима;
5. Извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења;
6. Образложење великих одступања између одобрених
средстава и извршења;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама кредита,
усаглашених са информацијама садржаним у извештајима
о новчаним токовима;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве;
9. Детаљан извештај о реализацији средстава програма
и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се на:
– трошење наменских јавних прихода.

18. јун 2015.

Завршни рачун буџета Градске општине Палилула за
2014. годину не садржи извештај екстерне ревизије.
Члан 11.
Планирани и остварени текући приходи и примања по
изворима, као и планирани и извршени текући расходи и
издаци буџета у 2014. години, по наменама и корисницима,
исказани су у табеларним прегледима и образложењу извршења буџета за 2014. годину, који су саставни део ове одлуке.
Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2014. годину, доставити Граду Београду најкасније до 15. јуна 2015. године.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

ИЗВЕШТАЈ
о извршењу буџета Градске општине Палилула за период јануар–децембар 2014. године
ПРИМАЊА
Економска
класификација

Врста прихода

1

2

Буџетска средства

Други извори

Укупна средства

Планирано

Остварено

Планирано

Остварено

Планирано

Остварено

3

4

5

6

7

8

%
9

321

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2013 ГОДИНЕ

-

-

32.914.827

19.521.229

32.914.827

19.521.229

311

КАПИТАЛ – ЈП „Пословни центар општине
Палилула”

-

-

-

-

-

-

Свега 3

-

-

32.914.827

19.521.229

32.914.827

19.521.229

59,3

316.919.511

323.197.637

-

-

316.919.511

323.197.637

102,0

-

28.977

-

-

-

28.977

-

330.000

352.100

-

-

330.000

352.100

106,7

7

59,3
-

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

71

Порези

711

Порез на зараде

711

Порези на доходак, добит и капиталне добитке
(од пољопривреде и шумарства)

711

Порези на доходак и капиталну добит (на
земљиште)

711

Самодоприноси

-

7.964

-

-

-

7.964

713

Порез на имовину (од непокретности)

140.779.664

155.918.016

-

-

140.779.664

155.918.016

110,8

Свега 71

458.029.175

479.504.694

-

-

458.029.175

479.504.694

104,7

-

73

Донације и трансфери

732

Донације од међународних организација

-

-

-

-

-

-

733

Други текући трансфери од Републике у корист
нивоа општина

-

-

930.220

930.220

930.220

930.220

100,0

733

Текући наменски трансфери од републике у корист
нивоа општина

-

-

10.424.000

15.424.000

10.424.000

15.424.000

148,0
100,0

733

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

-

-

6.603.538

6.603.538

6.603.538

6.603.538

733

Капитални трансфери градова у корист нивоа
општина

-

-

-

-

-

-

Свега 73

-

-

17.957.758

22.957.758

17.957.758

22.957.758

74

-

127,8

Други приходи

741

Приходи од камата на средства буџета општине

2.000.000

4.427.919

-

-

2.000.000

4.427.919

221,4

742

Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа
општина

22.800.000

24.281.035

-

-

22.800.000

24.281.035

106,5

742

Приход од давања у закуп објеката општине
(са ПДВ-ом)

52.147.391

53.490.407

-

-

52.147.391

53.490.407

102,6

742

Општинске административне таксе

1.810.000

2.237.640

-

-

1.810.000

2.237.640

123,6

742

Приходи од делатности општинских органа и
организација

600.000

678.925

-

-

600.000

678.925

113,2

743

Приходи од новчаних казни у корист нивоа
општина

200.000

167.000

-

-

200.000

167.000

83,5

743

Приходи од мандатних казни у корист нивоа
општина

55.000

100.000

-

-

55.000

100.000

181,8

744

Текући добровољни трансфери од правних лица

745

Остали приходи у корист нивоа Општина
Свега 74

-

-

-

-

-

-

2.400.000

4.264.519

-

-

2.400.000

4.264.519

177,7

-

82.012.391

89.647.445

-

-

82.012.391

89.647.445

109,3

18. јун 2015.
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1

2

3

4

5

Број 34 – 5
6

7

8

9

77

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771

Меморандумске ставке

-

-

1.921.976

-

1.921.976

-

772

Меморандумске ставке из претходне године

-

-

1.428.292

1.428.292

1.428.292

1.428.292

Свега 77
Свега 7

100,0

-

-

3.350.268

1.428.292

3.350.268

1.428.292

42,6

540.041.566

569.152.139

21.308.026

24.386.050

561.349.592

593.538.189

105,7
100,0

812

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

-

-

437.700

437.700

437.700

437.700

911

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

-

-

-

-

-

-

921

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

-

-

984.000

1.010.324

984.000

1.010.324

102,7

540.041.566

569.152.139

55.644.553

45.355.303

595.686.119

614.507.442

103,2

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

-

ИЗДАЦИ – Општи део
Економска
класификација

Опис

1

2

4

Из буџета

Из других извора

Укупно

Планирано

Извршено

Планирано

Извршено

Планирано

Извршено

%

3

4

5

6

7

8

9

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

41

Издаци за запослене

411

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

412

Социјални доприноси
на терет послодавца

413

Накнаде у натури

5.420.000

5.378.412

-

-

414

Социјална давања

2.010.599

1.708.989

3.395.002

137.899

415

Накнаде трошкова за запослене

3.694.996

3.612.178

-

-

3.694.996

3.612.178

97,8

416

Награде запосленима
и остали посебни расходи

1.188.000

1.127.246

581.400

580.511

1.769.400

1.707.757

96,5

264.460.069

256.634.740

3.976.402

718.410

268.436.471

257.353.150

95,9

37.122.491

31.327.344

4.713.537

338.552

41.836.028

31.665.896

75,7

4.440.900

3.769.705

1.161.423

1.080.522

5.602.323

4.850.227

86,6

Свега 41
42

213.275.528

207.571.078

-

-

213.275.528

207.571.078

97,3

38.870.946

37.236.837

-

-

38.870.946

37.236.837

95,8

5.420.000

5.378.412

99,2

5.405.601

1.846.888

34,2

Коришћење роба и услуга

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

62.846.313

55.982.266

4.664.748

4.121.189

67.511.061

60.103.455

89,0

424

Специјализоване услуге

11.264.113

8.173.185

15.050.961

996.728

26.315.074

9.169.913

34,8

425

Текуће поправке и одржавање

12.680.627

8.175.741

3.615.864

2.711.870

16.296.491

10.887.611

66,8

426

Материјал

12.361.094

10.295.065

1.127.180

964.088

13.488.274

11.259.153

83,5

140.715.538

117.723.306

30.333.713

10.212.949

171.049.251

127.936.255

74,8

Свега 42
43

Амортизација и употреба средстава за рад

431

Амортизација некретнина
и опреме

-

-

-

-

-

-

-

Свега 43

-

-

-

-

-

-

-

4.735.000

4.597.619

-

-

4.735.000

4.597.619

5.000

-

-

-

5.000

-

4.740.000

4.597.619

-

-

4.740.000

4.597.619

97,0

2.086.461

232.740

8.954.752

5.725.929

11.041.213

5.958.669

54,0

44

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања
Свега 44

97,1
-

46

Донације, дотације и трансфери

463

Трансфери осталим
нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери

16.534.756

15.722.560

-

-

16.534.756

15.722.560

95,1

Свега 46

18.621.217

15.955.300

8.954.752

5.725.929

27.575.969

21.681.229

78,6

47

Социјално осигурање
и социјална заштита

472

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

1.286.720

882.896

930.220

5.517.014

2.216.940

6.399.910

288,7

Свега 47

1.286.720

882.896

930.220

5.517.014

2.216.940

6.399.910

288,7
82,7

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

15.664.194

14.543.194

6.793.082

4.033.082

22.457.276

18.576.276

482

Порези, обавезне таксе и казне

40.442.680

40.176.585

13.211

37.018

40.455.891

40.213.603

99,4

483

Новчане казне и пенали
по решењу судова

900.000

412.231

374.841

374.841

1.274.841

787.072

61,7

484

Накнада за штету насталу
од елементарних непогода

-

-

924.000

-

924.000

-

485

Накнада за штету насталу
од стране државних органа

240.000

120.000

-

-

240.000

120.000

50,0

57.246.874

55.252.010

8.105.134

4.444.941

65.352.008

59.696.951

91,3

Свега 48

-

49

Средства резерве

499

Средства резерве
(стална и текућа)

1.433.929

-

-

-

1.433.929

-

-

Свега 49

1.433.929

-

-

-

1.433.929

-

-

Број 34 – 6
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1

2

3

Свега 4
5

Издаци за нефинансијску
имовину

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

4

5

488.504.347

451.045.871

33.002.808

17.023.712

2.198.511

1.803.898

-

-

997.900
36.199.219

Свега 51

18. јун 2015.
6

52.300.221

7

8

9

26.619.243

540.804.568

477.665.114

88,3

164.850

164.850

33.167.658

17.188.562

51,8

2.219.482

1.273.181

4.417.993

3.077.079

69,6

-

-

-

-

432.456

-

-

997.900

432.456

43,3

19.260.066

2.384.332

1.438.031

38.583.551

20.698.097

53,6

-

54

Природна имовина

541

Земљиште

6.338.000

-

-

-

6.338.000

-

Свега 54

6.338.000

-

-

-

6.338.000

-

Свега 5

42.537.219

19.260.066

2.384.332

1.438.031

44.921.551

20.698.097

46,1

6

-

Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине

61

Отплата главнице

611

Отплата главнице
домаћим кредиторима

9.000.000

8.986.082

960.000

-

9.960.000

8.986.082

90,2

Свега 61

9.000.000

8.986.082

960.000

-

9.960.000

8.986.082

90,2

62

Набавка финансијске имовине

621

Набавка домаће
финансијске имовине

-

-

-

-

-

-

Свега 62

-

-

-

-

-

-

9.000.000

8.986.082

960.000

-

9.960.000

8.986.082

90,2

540.041.566

479.292.019

55.644.553

28.057.274

595.686.119

507.349.293

85,2

Свега 6
УКУПНИ РАСХОДИ

-

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

ИЗДАЦИ – Посебни део

Опис

1

2

3

4

5

6

I

Из буџета

Из других извора

Укупно

Планирано

Извршено

Планирано

Извршено

Планирано

Извршено

%

7

8

9

10

11

12

13

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
070

Социјална помоћ угроженом становништву
421

Стални трошкови

-

-

-

4.238

-

4.238

-

423

Услуге по уговору

-

-

7.100

-

7.100

-

-

424

Специјализоване услуге

1.350.000

898.170

198.744

198.744

1.548.744

1.096.914 70,8

425

Текуће поправке и одржавање

1.400.000

695.666

-

-

1.400.000

695.666 49,7

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

408.968

-

408.968

-

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

-

-

-

-

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

959.032

597.893

930.220

5.517.014

1.889.252

6.114.907 323,7

3.228.000

2.728.000

2.477.778

2.377.778

5.705.778

5.105.778 89,5

-

-

-

-

-

-

-

48.000

-

900.000

-

948.000

-

-

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

6.985.032

4.919.729

-

-

6.985.032

4.919.729 70,4

13

Приходи из претходних година

-

-

2.683.622

2.576.522

2.683.622

2.576.522 96,0

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

1.830.220

5.930.220

1.830.220

5.930.220 324,0

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

6.985.032

4.919.729

4.513.842

8.506.742

11.498.874

13.426.471 116,8

3.395.109

3.392.393

-

-

3.395.109

3.392.393 99,9

622.830

607.239

-

-

622.830

607.239 97,5

Укупно за функцију 070
110

-

-

Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

-

-

-

-

-

-

-

414

Социјална давања запосленима

-

-

425.506

-

425.506

-

-

415

Накнаде трошкова за запослене

6.462

6.386

-

-

6.462

6.386 98,8

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

335.000

274.667

90.000

89.111

425.000

363.778 85,6

421

Стални трошкови

886.691

699.513

-

-

886.691

699.513 78,9

422

Трошкови путовања

200.000

180.000

-

-

200.000

180.000 90,0

423

Услуге по уговору

5.643.086

4.950.491

1.538.050

1.504.301

7.181.136

6.454.792 89,9

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

444

Пратећи трошкови задуживања

-

-

-

-

-

608.000

586.631

-

-

608.000

5.000

-

-

-

5.000

-

-

586.631 96,5
-

-
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2
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4

5
463

6
Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери

481

Дотације невладиним организацијама

1

дотације политичким странкама

2

дотације осталим
непрофитним институцијама
482

Порези, обавезне таксе и казне

484

Накнада за штету насталу услед елементарних
непогода

499

Средства резерве

7

8

Број 34 – 7

9

10

11

12

13

60.000

60.000

-

-

60.000

60.000 100,0

145.000

74.200

-

-

145.000

74.200 51,2

624.194

624.194

45.304

45.304

669.498

669.498 100,0

8.492.000

8.492.000

500.000

200.000

8.992.000

8.692.000 96,7

2.000

-

-

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

стална резерва

1.000.000

-

-

-

1.000.000

-

-

2

текућа резерва

433.929

-

-

-

433.929

-

-

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

22.459.301

19.947.714

-

-

22.459.301

19.947.715 88,8

13

Приходи из претходних година

-

-

2.171.238

1.838.715

2.171.238

1.838.715 84,7

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

425.506

-

425.506

-

-

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних
година

-

-

2.116

-

2.116

-

-

22.459.301

19.947.714

2.598.860

1.838.716

25.058.161

21.786.430 86,9

491.400 100,0

Укупно за функцију 110
160

Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
416

Награде запосленима и остали посебни расходи

-

-

491.400

491.400

491.400

421

Стални трошкови

-

-

-

-

-

-

-

422

Трошкови путовања

-

-

-

-

-

-

-

423

Услуге по уговору

-

-

-

-

-

-

-

426

Материјал

-

-

-

-

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

106.500

106.500

106.500

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

-

-

-

-

106.500 100,0

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

-

-

-

-

-

-

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

597.900

597.900

597.900

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

Укупно за функцију 160

-

-

597.900

597.900

597.900

597.900 100,0

330

597.900 100,0
-

-

Судови
411

Плате, додаци и накнадезапослених (зараде)

5.824.700

5.297.671

-

-

5.824.700

5.297.671 91,0

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.158.552

948.283

-

-

1.158.552

948.283 81,9

415

Накнаде трошкова за запослене

40.000

33.963

-

-

40.000

33.963 84,9

423

Услуге по уговору

1.066.000

610.000

-

-

1.066.000

610.000 57,2

465

Остале дотације и трансфери

107.100

99.987

-

-

107.100

99.987 93,4

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

900.000

412.231

374.841

374.841

1.274.841

787.072 61,7

9.096.352

7.402.135

-

-

9.096.352

7.402.135 81,4

-

-

374.841

374.841

374.841

374.841 100,0

9.096.352

7.402.135

374.841

374.841

9.471.193

7.776.976 82,1

-

-

-

-

-

415.150

166.278

34.032

34.032

449.182

-

-

-

-

-

550.000

491.040

-

-

550.000

Извори финансирања за функцију 330
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година
Укупно за функцију 330

360

Јавни ред и мир некласификован
на другом месту
416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

-

-

423

Услуге по уговору

463

Трансфери осталим нивоима власти

200.310 44,6

465

Остале дотације и трансфери

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

-

-

-

-

512

Машине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

-

-

491.040 89,3

Извори финансирања за функцију 360
01

Приходи из буџета

965.150

657.318

-

-

965.150

657.318 68,1

13

Приходи из претходних година

-

-

34.032

34.032

34.032

34.032 100,0

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

965.150

657.318

34.032

34.032

999.182

Укупно за функцију 360
421

-

-

691.350 69,2

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге

-

-

-

-

-

425

Текуће поправке и одржавање

-

-

2.551.004

2.551.004

2.551.004

Машине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

512

-

-

2.551.004 100,0

Извори финансирања за функцију 421
01

Приходи из буџета

Број 34 – 8
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

9
-

10

2.551.004

11

2.551.004

12

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

Укупно за функцију 421

-

-

2.551.004

2.551.004

2.551.004

450

-
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2.551.004

13

2.551.004 100,0
-

-

2.551.004 100,0

Саобраћај
423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

-

-

300.000

-

300.000

-

-

1.061.000

-

835.888

-

1.896.888

-

463

-

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

1.500.000

-

1.500.000

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

1.200.000

-

1.200.000

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања за функцију 450
01

Приходи из буџета

1.061.000

-

-

-

1.061.000

-

13

Приходи из претходних година

-

-

835.888

-

835.888

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

3.000.000

-

3.000.000

-

-

1.061.000

-

3.835.888

-

4.896.888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

255.900

255.900

-

-

255.900

Укупно за функцију 450
560

Заштита животне средине некласификована
на другом месту
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

463

255.900 100,0

-

-

-

-

-

-

1.537.968

37.968

13.302

-

1.551.270

37.968

2,4

-

310.000

10.000

-

-

310.000

10.000

3,2

522.766

522.765

-

-

522.766

522.765 100,0

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

-

-

-

-

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

-

-

-

-

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

482

-

-

-

-

-

90.000

-

300.000

180.000

390.000

180.000 46,2

Порези, обавезне таксе и казне

-

-

-

-

-

-

-

484

Накнада за штету насталу услед елементарних
непогода

-

-

924.000

-

924.000

-

-

512

Машине и опрема

-

-

920

-

920

-

-

541

Земљиште

-

-

-

-

-

-

-

2.716.634

826.633

-

-

2.716.634

826.633 30,4
180.000 57,3

Извори финансирања за функцију 560
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

-

-

314.222

180.000

314.222

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

924.000

-

924.000

2.716.634

826.633

1.238.222

180.000

3.954.856

Укупно за функцију 560
620

-

-

1.006.633 25,5

Развој заједнице
421

Стални трошкови

-

-

-

-

-

423

Услуге по уговору

400.000

396.000

-

-

400.000

424

Специјализоване услуге

-

437.215

240.219

14.160.857

136.525

14.598.072

376.744

1.000.000

-

-

-

1.000.000

-

-

Материјал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

425

Текуће поправке и одржавање

426
463

-

396.000 99,0

Трансфери осталим нивоима власти

-

485

Накнада за штету насталу од стране државних
органа

-

-

-

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

32.453.808

16.479.364

157.438

157.438

32.611.246

2,6

16.636.802 51,0

512

Машине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

6.338.000

-

-

-

6.338.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.629.023

17.115.583

-

-

40.629.023

-

5.341.295

293.963

5.341.295

293.963

541
621

Земљиште
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 620

01
13

Приходи из буџета

17.115.583 42,1

Приходи из претходних година

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

8.977.000

-

8.977.000

-

-

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних
година

-

-

-

-

-

-

-

40.629.023

17.115.583

14.318.295

293.963

54.947.318

Укупно за функцију 620

5,5

17.409.546 31,7
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2

3
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4

5

660

6

7

8

Број 34 – 9

9

10

11

12

13

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
421
482

Стални трошкови

-

-

24.000

131.032

24.000

131.032

-

Порези, обавезне таксе и казне

-

-

-

24.853

-

24.853

-

Извори финансирања за функцију 660
01

Приходи из буџета

-

-

-

-

-

-

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

145.695

-

145.695

-

12

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

-

-

24.000

10.190

24.000

Укупно за функцију 660

-

-

24.000

155.885

24.000

37.500

37.500

-

-

37.500

37.500 100,0

165.000

165.000

-

-

165.000

165.000 100,0

810

10.190 42,5
155.885

-

Услуге рекреације и спорта
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

465

Остале дотације и трансфери

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

695.000

575.760

-

-

695.000

575.760 82,8

3.968.930

3.238.117

377.211

377.211

4.346.141

3.615.328 83,2

206.328

144.357

-

-

206.328

144.357 70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.853.000

2.599.000

1.550.000

770.000

4.403.000

3.369.000 76,5

Извори финансирања за функцију 810
01

Приходи из буџета

7.925.758

6.759.734

-

-

7.925.758

6.759.734 85,3

13

Приходи из претходних година

-

-

1.927.211

1.147.211

1.927.211

1.147.211 59,5

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних
година

-

-

-

-

-

-

-

7.925.758

6.759.734

1.927.211

1.147.211

9.852.969

Укупно за функцију 810
820

7.906.945 80,2

Услуге културе
421

Стални трошкови

-

-

4.348.955

-

4.348.955

-

-

423

Услуге по уговору

-

-

619

-

619

-

-

424

Специјализоване услуге

300.000

300.000

300.847

284.248

600.847

426

Материјал

-

-

-

-

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

-

-

-

-

465

Остале дотације и трансфери

11.654.156

11.089.156

-

-

11.654.156

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

481

Дотације невладиним организацијама

511

Зграде и грађевински објекти

-

512

Машине и опрема

-

513

Остале некретнине и опрема

-

621

Набавка домаће финансијске имовине

584.248 97,2

11.089.156 95,2

-

-

-

-

-

240.000

100.000

330.000

230.000

570.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000

-

4.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330.000 57,9
-

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

12.194.156

11.489.156

-

-

12.194.156

11.489.156 94,2

13

Приходи из претходних година

-

-

4.983.452

514.248

4.983.452

514.248 10,3

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних
година

-

-

969

-

969

-

-

12.194.156

11.489.156

4.984.421

514.248

17.178.577

-

-

-

-

-

4.971.440

4.621.038

-

-

4.971.440

4.621.038 93,0

5.031.440

4.651.038

-

-

5.031.440

4.651.038 92,4

-

-

-

-

-

5.031.440

4.651.038

-

-

5.031.440

Укупно за функцију 820
830

12.003.404 69,9

Услуге емитовања и издаваштва
421

Стални трошкови

423

Услуге по уговору

1

гласило „Палилула”

-

-

Извори финансирања за функцију 830
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација
и појединаца
Укупно за функцију 830

980

-

-

4.651.038 92,4

Образовање некласификовано на другом месту
421

Стални трошкови

-

-

-

-

-

422

Трошкови путовања

3.388.000

2.792.464

681.423

681.422

4.069.423

3.473.886 85,4

423

Услуге по уговору

1.560.000

1.226.364

243.840

236.160

1.803.840

1.462.524 81,1

424

Специјализоване услуге

-

-

-

-

-

425

Текуће поправке и одржавање

2.377.073

1.877.073

-

-

2.377.073

426

Материјал

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

-

-

2.026.461

172.740

6.772.539

5.210.461

8.799.000

-

-

-

-

1.877.073 79,0
-

-

5.383.201 61,2

Број 34 – 10
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

465

Остале дотације и трансфери

472

7

8

18. јун 2015.

9

10

11

12

13

50.000

-

-

-

50.000

-

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

327.688

285.003

-

-

327.688

285.003 87,0

-

481

Дотације невладиним организацијама

137.000

-

-

-

527.000

230.000 43,6

482

Порези, обавезне таксе и казне

-

-

-

-

-

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

-

-

-

-

512

Машине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

515

Нематеријална имовина

-

-

-

-

-

-

-

621

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања за функцију 980
01

Приходи из буџета

9.866.222

6.353.644

-

-

9.866.222

6.353.643 64,4

13

Приходи из претходних година

-

-

8.087.802

6.358.044

8.087.802

6.358.044 78,6

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних
година

-

-

-

-

-

-

-

9.866.222

6.353.644

8.087.802

6.358.043

17.954.024

118.930.068

80.122.684

-

-

118.930.068

80.122.684 67,4

-

-

29.304.607

16.014.275

29.304.607

16.014.275 54,6
6.528.120 41,4

Укупно за функцију 980

12.711.687 70,8

Извори финансирања за раздео I
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

15.754.626

6.528.120

15.754.626

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

12

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

-

-

24.000

10.190

24.000

10.190 42,5

15

Неутрошена средства донација из претходних
година

-

-

3.085

-

3.085

-

118.930.068

80.122.684

45.086.318

22.552.585

Укупно за раздео I
II

-

-

-

164.016.386 102.675.269 62,6

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7.183.754

6.984.162

-

-

7.183.754

6.984.162 97,2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.250.654

1.250.165

-

-

1.250.654

1.250.165 100,0

415

Накнаде трошкова за запослене

180.000

141.165

-

-

180.000

141.165 78,4

423

Услуге по уговору

1.075.000

1.066.473

-

-

1.075.000

1.066.473 99,2

465

Остале дотације и трансфери

177.000

174.696

-

-

177.000

174.696 98,7

9.866.408

9.616.661

-

-

9.866.408

9.616.661 97,5

-

-

-

-

-

9.866.408

9.616.661

-

-

9.866.408

9.616.661 97,5

9.866.408

9.616.661

-

-

9.866.408

9.616.661 97,5

-

-

-

-

-

9.866.408

9.616.661

-

-

9.866.408

9.616.661 97,5

20.675.315

20.295.625

-

-

20.675.315

20.295.625 98,2

3.701.536

3.632.917

-

-

3.701.536

3.632.917 98,1

238.534

238.534

-

-

238.534

238.534 100,0

-

-

-

-

-

403.500

403.273

-

-

403.500

403.273 99,9

25.018.885

24.570.349

-

-

25.018.885

24.570.349 98,2

-

-

-

-

-

25.018.885

24.570.349

-

-

25.018.885

24.570.349 98,2

25.018.885

24.570.349

-

-

25.018.885

24.570.349 98,2

-

-

-

-

-

25.018.885

24.570.349

-

-

25.018.885

161.149.650

156.805.990

-

-

29.387.374

28.149.886

-

-

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година
Укупно за функцију 110

-

-

Извори финансирања за раздео II
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година
Укупно за раздео II

III

-

-

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

415

Накнаде трошкова за запослене

423

Услуге по уговору

465

Остале дотације и трансфери

-

-

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година
Укупно за функцију 110

-

-

Извори финансирања за раздео III
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година
Укупно за раздео III

IV

-

-

24.570.349 98,2

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

161.149.650 156.805.990 97,3
29.387.374

28.149.886 95,8

413

Накнаде у натури

5.290.000

5.258.100

-

-

5.290.000

5.258.100 99,4

414

Социјална давања запосленима

1.920.599

1.618.989

2.969.496

137.899

4.890.095

1.756.888 35,9

415

Накнаде трошкова за запослене

2.610.000

2.581.203

-

-

2.610.000

2.581.203 98,9

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

853.000

852.579

-

-

853.000

852.579 100,0

18. јун 2015.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

7

8

23.073.300

20.149.913

Број 34 – 11

9

10

340.582

203.282

11

12

23.413.882

13

20.353.195 86,9

395.000

339.341

480.000

399.100

875.000

738.441 84,4

38.047.637

33.682.794

2.541.107

2.346.696

40.588.744

36.029.490 88,8

40.000

-

-

-

40.000

3.208.554

2.332.846

228.972

160.866

3.437.526

-

-

2.493.712 72,5

426

Материјал

9.563.000

7.705.455

1.102.317

939.120

10.665.317

8.644.575 81,1

441

Отплата домаћих камата

4.450.000

4.327.500

-

-

4.450.000

4.327.500 97,2

444

Пратећи трошкови задуживања

-

-

-

-

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

575.713

-

575.713

-

-

465

Остале дотације и трансфери

3.145.000

3.092.645

-

-

3.145.000

3.092.645 98,3

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

-

-

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

-

-

-

-

482

Порези, обавезне таксе и казне

264.500

104.197

13.211

12.165

277.711

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

-

-

116.362 41,9
-

-

484

Накнада за штету насталу услед елементарних
непогода

-

-

-

-

-

-

-

485

Накнада за штету насталу од стране државних
органа

240.000

120.000

-

-

240.000

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остала основна средства

515

Нематеријална имовина

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

120.000 50,0

70.000

69.988

7.412

7.412

77.412

77.400 100,0

1.662.511

1.316.141

1.314.562

1.273.181

2.977.073

2.589.322 87,0

-

-

-

-

-

997.900

432.456

-

-

997.900

432.456 43,3

-

-

9.000.000

8.986.082

960.000

-

9.960.000

8.986.082 90,2

Извори финансирања
за функцију 130
01

Приходи из буџета

295.368.025

277.926.105

-

-

13

Приходи из претходних година

-

-

3.569.409

3.481.986

3.569.409

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

5.553.400

1.561.081

5.553.400

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

-

-

437.700

436.654

437.700

436.654 99,8

12

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

-

-

960.000

-

960.000

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних
година

-

-

12.863

-

12.863

-

-

295.368.025

277.926.105

10.533.372

5.479.721

160.000

75.215

-

-

160.000

-

-

-

-

-

-

-

4.000

-

-

-

4.000

-

-

78.000

65.941

24.863

24.968

102.863

Укупно за функцију 130
150

295.368.025 277.926.105 94,1
3.481.986 97,6
-

-

1.561.081 28,1
-

-

305.901.397 283.405.826 92,6

Опште јавне услуге - истраживање и развој
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

426

Материјал

75.215 47,0

90.909 88,4

465

Остале дотације и трансфери

-

-

-

-

-

-

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

-

-

-

-

512

Машине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања за функцију 150
01

Приходи из буџета

242.000

141.156

-

-

242.000

141.156 58,3

13

Приходи из претходних година

-

-

24.863

24.968

24.863

24.968 100,4

06

Донације од међународних организација

-

-

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

242.000

141.156

24.863

24.968

266.863

166.124 62,3

5.960.202 73,5

Укупно за функцију 150
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
421

Стални трошкови

8.114.000

5.960.202

-

-

8.114.000

422

Трошкови путовања

-

-

-

-

-

-

423

Услуге по уговору

-

-

-

-

-

-

-

424

Специјализоване услуге

-

-

-

-

-

-

-

-

425

Текуће поправке и одржавање

255.000

200.958

-

-

255.000

200.958 78,8

426

Материјал

140.000

47.929

-

-

140.000

47.929 34,2

431

Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

-

-

-

-

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

-

-

-

-

482

Порези, обавезне таксе и казне

12.180

12.180

-

-

12.180

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

-

-

-

-

484

Накнада за штету насталу услед елементарних
непогода

-

-

-

-

-

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

-

-

-

-

-

-

-

512

Машине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

515

Нематеријална имовина

-

-

-

-

-

-

-

12.180 100,0

Број 34 – 12
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

18. јун 2015.

9

10

11

12

13

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

8.521.180

6.221.269

-

-

8.521.180

13

Приходи из претходних година

-

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

8.521.180

6.221.269

-

-

8.521.180

6.221.269 73,0

15.047.000

14.795.237

-

-

15.047.000

14.795.237 98,3

2.750.000

2.648.347

-

-

2.750.000

2.648.347 96,3

130.000

120.312

-

-

130.000

120.312 92,5

Укупно за функцију 160
4.1

6.221.269 73,0
-

Јавно предузеће „Пословни центар
Општине Палилула”
410

Општи економски и комерцијални послови
и послови по питању рада
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

90.000

90.000

-

-

90.000

90.000 100,0

415

Накнаде трошкова за запослене

620.000

610.927

-

-

620.000

610.927 98,5

-

-

-

-

-

4.851.000

4.405.001

-

-

4.851.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

37.000

37.000

-

-

37.000

37.000 100,0

423

Услуге по уговору

8.909.000

8.657.068

-

-

8.909.000

8.657.068 97,2

424

Специјализоване услуге

3.630.000

3.458.711

-

-

3.630.000

3.458.711 95,3

425

Текуће поправке и одржавање

3.069.000

3.059.198

-

-

3.069.000

3.059.198 99,7

426

Материјал

1.243.000

1.221.987

-

-

1.243.000

1.221.987 98,3

431

Амортизација некретнина и опреме

441

Отплата домаћих камата

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

-

-

-

-

-

285.000

270.119

-

-

285.000

-

-

-

-

-

303.000

297.563

-

-

303.000

-

-

-

-

-

40.164.000

40.060.208

-

-

40.164.000

-

-

4.405.001 90,8

-

-

270.119 94,8
-

-

297.563 98,2
-

-

40.060.208 99,7

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

-

-

-

-

484

Накнада за штету насталу услед елементарних
непогода

-

-

-

-

-

-

-

511

Зграде и грађевински објекти

479.000

474.360

-

-

479.000

474.360 99,0

512

Машине и опрема

488.000

487.757

-

-

488.000

487.757 100,0

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

621

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

-

-

-

-

Извори финансирања за функцију 410
01

Приходи из буџета

82.095.000

80.693.795

-

-

82.095.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

-

-

-

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

82.095.000

80.693.795

-

-

82.095.000

80.693.795 98,3
80.693.795 98,3

Укупно за функцију 410

80.693.795 98,3
-

Извори финансирања за главу 4.1
01

Приходи из буџета

82.095.000

80.693.795

-

-

82.095.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

-

-

-

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

82.095.000

80.693.795

-

-

82.095.000

Укупно за главу 4.1

-

80.693.795 98,3

Извори финансирања за раздео IV
01

Приходи из буџета

386.226.205

364.982.325

-

-

13

Приходи из претходних година

-

-

3.594.272

3.506.954

386.226.205 364.982.325 94,5
3.594.272

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

5.553.400

1.561.081

5.553.400

08

Донације од невладиних организација
и појединаца

-

-

-

-

-

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

-

-

437.700

436.654

437.700

436.654 99,8

12

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

-

-

960.000

-

960.000

-

3.506.954 97,6
-

-

1.561.081 28,1
-

-

-

06

Донације од међународних организација

-

-

-

-

-

-

-

15

Неутрошена средства донација из претходних
година

-

-

12.863

-

12.863

-

-

386.226.205

364.982.325

10.558.235

5.504.689

Укупно за раздео IV

396.784.440 370.487.014 93,4

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-2/2015-I-6-20-2, 12. јуна 2015. године
Председник
Аца Јевтић, ср.

18. јун 2015.
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Скупштинa Градске општине Палилула на 20. седници одржаној 12. јуна 2015. године, на основу члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Палилула („Службени
лист Града Београда”, бр. 93/14 и 16/15) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је
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Скупштинa Градске општине Палилула на 20. седници
одржаној 12. јуна 2015. године, на основу члана 5. Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Палилула („Службени лист Града
Београда”, бр. 93/14 и 16/15) и члана 25. Статута Градске
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 16/10 и 35/13), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Биљана Трифуновић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, именује се за заменика
општинског правобраниоца Градске општине Палилула, на
период од пет година.
2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
настављању рада Биљане Трифуновић на функцији заменика општинског правобраниоца Градске општине Палилула
(„Службени лист Града Београда”, број 101/14).
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Слободанка Тлачинац, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, именује се за заменика
општинског правобраниоца Градске општине Палилула, на
период од пет година.
2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
настављању рада Слободанке Тлачинац на функцији заменика општинског правобраниоца Градске општине Палилула („Службени лист Града Београда”, број 101/14).
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-2/2015-I-6-20-5, 12. јуна 2015. године
Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-2/2015-I-6-20-3, 12. јуна 2015. године
Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштинa Градске општине Палилула на 20. седници
одржаној 12. јуна 2015. године, на основу члана 5. Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Палилула („Службени лист Града
Београда”, бр. 93/14 и 16/15) и члана 25. Статута Градске
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 16/10 и 35/13), донела је

БАРАЈЕВО
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007 ), чл. 77–79. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –
испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 19. Статута Градске
општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр.
30/2010, 40/2013), а на предлог Већа општине Барајево,
Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 12. јуна 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Милена Рогић, дипломирани правник са положеним
правосудним испитом, именује се за заменика општинског
правобраниоца Градске општине Палилула, на период од
пет година.
2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о настављању рада Милене Рогић на функцији заменика
општинског правобраниоца Градске општине Палилула
(„Службени лист Града Београда”, број 101/14).
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-1-2/2015-I-6-20-4, 12. јуна 2015. године
Председник
Аца Јевтић, ср.

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
I Средства из буџета
1. Остварени приходи и примања:
– Текући приходи (7)
– Примања од продаје нефинансијске имовине (8)
– Пренета неутрошена средства из ранијих
година (3)
Укупни приходи и примања (7+8+13)
2. Извршени расходи и издаци
– Текући расходи (4)
– Издаци за набавку нефинансијске имовине (5)
Укупно извршени расходи и издаци (4+5)
3. Разлика укупних прихода, примања и пренетих средства и укупних расхода и издатака (1-2)

у (000)
385.247
505
43.416
429.168
391.774
9.484
401.258
27.910
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Члан 2.
У завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске
општине Барајево за 2014. годину (у даљем тексту завршни
рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2014. године
утврђена је укупна актива у износу од 129.843 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 129.843 хиљаде динара.
Структура активе и пасиве исказана према економској
класификацији:

Економска
класификација

Опис

011

Некретнине и опрема

014

Природна имовина

015

Нефинансијаска имовина у припреми
и аванси
Нематеријална имовина
01

Залихе

022

Залихе ситног инвентара и потрошног
материјала
0

76.241

122

Краткорочна потраживања

123

Краткорочни пласмани

426

Обавезе према добављачима

253

Обавезе за издате чекове и обвезнице

254

Активна временска разграничења
Активна временска разграничења

1

Финансијска имовина

291

Домаће дугорочне обавезе

212

Стране дугорочне обавезе

213

Дугорочне обавезе по основу гаранција

214

Обавезе по основу отплате главнице за
финансијски лизинг

215

Обавезе по основу отплата гаранција
по комерцијалним трансакцијама

1.310
21

Обавезе из пословања

1.331

Пасивна временска разграничења

11.869

29

Пасивна временска разграничења

11.869

2

Обавезе

13.533

31

Капитал

Извори капитала

87.633
87.633

Вишак прихода и примања – суфицит
(индиректних буџетских корисника)

549

321121

Вишак прихода и примања – суфицит
(на Извршењу буџета)

27.361

321311

Нераспоређени вишак прихода и
примања
Из ранијих година
3

131
2.933
3.064
88.300
27.912
1.381
10.337
39.630

1.913
1.913
41.543
129.843

Пасива
211

Укупно
у (000)

321121

85.236

Укупна актива:

Износ
у (000)

Остале обавезе
25

7.081

Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности потраживања и
краткорочни пласмани

13

21

252

1.488

Нефинансијска имовина
Новчана средства, племенити метали,
хартије од вредности

131

Укупно
у (000)

Нефинансијска имовина у залихама

121

12

Износ
у (000)

Нефинансијска имовина у сталним
средствима

021

02

Опис

311

Актива

016

Економска
класификација

18. јун 2015.

767

Капитал,утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција

116.310

Укупна пасива:

129.843

Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна
трезора Општине Барајево.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2014. године укупни приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине утврђени су у износу од
385.752 хиљада динара, а укупни извршени расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 401.258 хиљада
динара:
1. Текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
385.752
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину
401.258
3. Мањак прихода и примања – буџетски
дефицит
15.506
4. Кориговање вишка,односно мањка прихода
и примања
43.416
5. Вишак прихода и примања – суфицит
27.910
Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

Дугорочне обавезе

231

Обавезе за плате и додатке

232

Обавезе по основу накнада запосленима

233

Обавезе за награде и остале посебне
расходе

234

Обавезе по основу социј. доприноса на
терет послодавца

I Укупна примања

7+8+9

385.752

1. Текући приходи

7

385.247

235

Обавезе по основу накнада у натури

1.1 Камате

236

Обавезе по основу социјалне помоћи
запосленима

2. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

3. Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине

9

237

Службена путовања и услуге по
уговору

238

Обавезе по основу посланичких
додатака

239

3.1 Примања од продаје финансијске имовине
II Укупни идаци

Обавезе по основу судијских додатака
23

241

Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе по основу отплате камата и
пратећих трошкова задуживања

242

Обавезе по основу субвенција

243

Обавезе по основу донација, дотација
и трансфера

244

Обавезе за социјално осигурање

245

Обавезе за остале расходе
24

251

Опис

Обавезе по основу субвенција
Примљени аванси,депозити и кауције

68

333

1.260
505

92
401.258

4. Текући расходи

4

391.774

4.1 Отплате камата

4.4

5. Издаци за нефинансијску имовину

5

6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

6

III Буџетски дефицит

18

7411

Укупна
средства

4+5+6

6.1 Набавка финансијске имовине

247

Економска
класификација

9.484

62
(7+8)-(4+5)

-15.506

IV Примарни дефицит (укупни приходи умањени за
наплаћене камате минус укупни расходи умањени за
плаћене камате)

(7-7411+8)-(444+5)

-16.766

Укупан фискални резултат (III+(3.1 – 6.1))

(7+8)(4+5)+(92-62)

-15.506

18. јун 2015.
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Буџетски дефицит као разлика између укупног износа
текућих прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода
и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у
износу од 15.506 хиљада динара.
Примарни дефицит представља буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 16.766 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате
датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине,
утврђен је у износу од 15.506 хиљада динара.
Члан 4.
Остварени буџетски дефицит из члана 4. одлуке у износу од 15.506 хиљада динара коригује се за вишак прихода
из ранијих година у износу од 43.416 хиљада динара, тако
да кориговани вишак прихода у 2014. години износи 27.910
хиљада динара. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну годину, a састоји се из:
I Буџетског суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 27.361 хиљада динара
II Буџетског суфицита на осталим подрачунима буџета у
износу од 549 хиљада динара.
I Буџетски суфицит на рачуну извршења буџета у износу од 27.361 хиљада динара састоји се из:
1.1 Вишка прихода наменског карактера утврђеног у износу од 7.157 хиљада динара, који се распоређује за следеће
намене:
– за побољшање безбедности саобраћаја на територији
општине Барајево у износу од 1.700 хиљада динара,
– за финансирање израде детаљног урбанистичког плана за градску општину Барајево, као и за побољшање услова становања распоређују се средства Дирекцији за развој и
изградњу Градске општине Барајево у износу 3.589 хиљада
динара,
– за покриће трошкова одржавања ГИС система и набавку неопходне опреме потребне за његово функционисање у износу од 793 хиљада динара,
– за покриће трошкова извршења Решења грађевинске
инспекције у износу од 436 хиљада динара,
– за покрића дела трошкова изласка службеног лица
на терен ради закључења брака у износу од 42 хиљаде
динара,
– за покриће трошкова извршења Решења комуналне
инспекције у износу од 34 хиљадe динара,
– на име накнаде трошкова насталих услед штете изазване мајском елементарном непогодом – поплаве у износу
од 562 хиљаде динара.
1.2 Дела нераспоређеног вишка прихода из 2014. године
утврђеног у износу од 20.204 хиљада динара, који ће бити
распоређен Ребалансом Одлуке о буџету Градске општине
Барајево за 2015. годину.
Буџетски суфицит на осталим подрачунима буџета у износу од 549 хиљада динара биће распоређен на предлог органа управљања корисника.
Члан 5.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, утврђени су укупни издаци у износу од 9.484 хиљада динара.
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Структура издатака је ( у хиљадама динара):
Примања
823

Примања од продаје робе за даљу продају

505

82

Примања од продаје залиха

505

8

Примања од продаје нефинансијске имовине

505

Издаци
511

Зграде и грађевински објекти

1.681

512

Машине и опрема

7.275

515
51
523

Нематеријална имовина

255

Основна средства

9.211

Залихе робе за даљу продају

273

52

Залихе

273

5

Издаци за нефинансијску имовину

9.484

Мањак примања

8.979

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 385.752 хиљада динара, укупни
новчани одливи у износу од 401.258 хиљада динара. Структура новчаних токова је :
I – Новчани прилив се састоји:
7

Текући приходи

8

Примања од продаје нефинансијске имовине

385.247

9

Примања од задуживања и продаје нефинансијске
имовине

505

Новчани приливи (7+8+9)

385.752

II – Новчани одлив се састоји:
4

Текући расходи

5

Издаци за нефинансијску имовину

391.774

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

9.484

Новчани одливи (4+5+6)

401.258

III – Мањак новчаних прилива ( I – II )

15.506

IV – Салдо готовине на почетку године

43.416

На подрачуну Извршење буџета

42.252

Остали подрачуни

1.164

V – Корекција новчаних одлива
за износ плаћених расхода средства
који се не евидентирају преко класе (4,5 и 6)

27.910

Салдо готовине на крају године
На подрачуну Извршење буџета

27.361

Остали подрачуни

549

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
до 31. децембра 2014. године, утврђена је укупна разлика у
износу од 15.506 хиљада динара, између укупних прихода и
примања у износу од 385.752 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 401.258 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града – општине и осталих
извора.
Структура прихода и примања:
у (000)
Екон.
клас.

Приходи и примања

71

Порези

72

Социјални доприноси

73

Донације, помоћи и трансфери

74

Други приходи

77

Меморанд. Ставке

7

Текући приходи

Република

Град –
Остали
Укупно
Општина извори
345.019 345.019

1.402

1.402

25.893

27.295

11.238

122

11.360

870

703

1.573

383.020

825 385.247

82

Примања од продаје залиха

505

505

8

Примања од продаје нефинансијске
имовине

505

505

Укупни приходи и примања

1.402

383.020

1.330 385.752
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Структура расхода и издатака:
Приходи и примања

41

Расходи за запослене

42

Коришћење услуга и роба

Република

45

Субвенције

46

Донације, дотације трансфери

47

Социјално осигурање и соц.
Заштита

48

Остали расходи

4

Укупни текући расходи

51

Основна средства

52

Залихе

5

Издаци за нефинансијску имовину
Укупни расходи и издаци

Порез на пренос апсолутних
права

Град –
Остали
Укупно
Општина извори

1.297

157.292

158.589

145.944

500 146.444

43.153

43.153

9.354

662

18.629

18.629

14.918 25

14.943

1.297

389.290

713420

1.2 Изворни приходи

9.211

Извршење
01.01-31.12.2014

%

13.151

13.767 105

153.343

150.769 98

711147

552

113 20

Порез на имовину

713120

82.300

89.172 108

714.716.741

17.215

17.057 99

Еко накнада

714562

5.639

7.387 131

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

733154

711180

Локалне комуналне таксе

1.187 391.774

План
2014

Порез на земљиште
Самодоприноси

10.016

9.211

Економска
класификација

Примања

у (000)
Екон.
клас.

18. јун 2015.

2

562

273

273

Текући трансфер градoва у
корист нивоа општина

733157

36.462

25.893 71

9.211

273

9.484

Приходи буџета од камата

741100

1.000

1.260 126

1.297

398.501

1.460 401.258

Општинске административне
таксе

742251

1.000

1.005 101

Члан 8.
Остварени приходи и примања на подрачуну извршење
буџета Градске општине Барајево износе 382.793 хиљада динара што предтавља 101% у односу на план. Укупна средства на Консолидованом рачуну трезора Градске општине
Барајево износе 385.752 хиљада динара.

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741534

2.400

2.918 122

Приходи од давања у закуп
пословног простора

742152

2.000

2.022 101

Приходи општинских органа

742351

1.000

Новчане и мандатне казне

743350

25

8 32

Мешовити и неодређени
приходи

745151

2.500

1.905 76

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

771, 772

1.250

1.391 111

(у 000 динара)
Економска
класификација

Примања
I

Приходи и примања буџета

1

Текући приходи

7

1.1 Уступљени приходи

План
2014

Извршење
01.01-31.12.2014

%

380.186

384.608 101

380.186

384.103 101

226.843

233.334 103

Порез на зараде

711111

189.945

195.137 103

Порез на приходе од самосталних делатности

711120

22.957

23.712 103

Порез на приход од пољопривреде

711146

Порез на фонд зарада

712112

Порез на наслеђе и поклон

713311

-5

2

Примања од продаје нефинансијске имовине

8

II

Вишак прихода из претходне
године

3

42.252

43.416

1.

Вишак прихода подрачун
извршења буџета

3

42.252

42.252

2.

Вишак прихода-остали подрачуни буџета

3

1.164

III Сопствени приходи индиректних корисника

04

119

722 91

7

505

IV Наменски подрачуни буџета

1
790

74

1.025

УКУПНО I+II+III+IV

422.438

429.168 102

Члан 9.
Извршени расходи и издаци на подрачуну Извршење буџета Градске општине Барајево износе 397.683 хиљада динара,
што представља 94% у односу на план. Укупни издаци на Консолидованом рачуну трезора Градске општине Барајево износе 401.258 хиљада динара:
(у 000 динара)
Економска
класификација

Врста расхода

1
I

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Економска
класификација

Средства из осталих
извора

Средства из буџета
План

Извршење

План

Извршење

3

4

5

4

370.120

352.009

42.231

6
1.372

Укупно

%

План

Извршење

7

8

9

10

37.070

412.351

389.079

94
96

41

Расходи за запослене

41

163.459

156.622

1.168

164.831

157.790

411

Плате и додаци запослених

411

127.495

123.728

295

127.495

124.023

97

412

Социјалани доприноси на терет послодавца

412

23.169

22.085

53

23.169

22.138

96

413

Накнаде у натури

413

790

790

0

0

414

Социјалана давања запосленима

414

1.226

815

1.250

698

2.476

1.513

61

415

Накнаде запосленима

415

6.073

5.838

6.073

5.838

96

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

416

774

774

122

122

896

896

100

417

Посланички додатак

417

3.932

3.382

3.932

3.382

86

42

Коришћење услуга и роба

42

143.361

134.024

16.448

11.966

159.809

145.990

91

421

Стални трошкови

421

52.816

51.500

5.000

5.000

57.816

56.500

98

422

Трошкови путовања

422

220

4

220

4

2

423

Услуге по уговору

423

20.500

19.126

376

406

20.876

19.532

94

424

Специјализоване услуге

424

47.671

46.701

10.729

6.206

58.400

52.907

91

425

Текуће поправке и одржавање

425

14.231

9.645

14.231

9.645

68

426

Материјал

426

7.923

7.048

343

354

8.266

7.402

90

45

Субвенције

45

31.500

31.332

11.822

11.822

43.322

43.154

100

451

Субвенције јавним нефинансијским

451

31.500

31.332

11.822

11.822

43.322

43.154

100

46

Трансфери

46

7.370

7.354

2.000

2.000

9.370

9.354

100

463

Трансфери осталим нивоима власти

463

7.370

7.354

2.000

2.000

9.370

9.354

100

18. јун 2015.
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1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

47

Права из социјалног осигурања

47

8.059

7.936

10.329

9.937

18.388

17.873

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

8.059

7.936

10.329

9.937

18.388

17.873

97
97

48

Остали расходи

48

15.589

14.741

260

177

15.849

14.918

94

260

177

481

Дотације невладиним организацијама

481

12.496

12.009

12.756

12.186

96

482

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

482

763

511

763

511

67

483

Новчана казна по решењу суда

483

1.390

1.281

1.390

1.281

92

484

Накнада штетеза повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

484

940

940

940

940

100

49

Резерве

49

782

499

Средства резерве

499

782

91

782
782

II

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

8.296

8.028

1.791

1.183

10.087

9.211

51

Основна средства

51

8.296

8.028

1.791

1.183

10.087

9.211

91

511

Зграде и грађевински објекти

511

1.685

1.681

1.685

1.681

100

512

Машине и опрема

512

6.356

6.092

8.147

7.275

89

515

Софтвер

515

255

255

255

255

100

378.416

360.037

422.438

398.290

94

III

Индиректни корисници-извршење сопствених
средстава

УКУПНИ ИЗДАЦИ I+II

IV

1.791
44.022

1.183
38.253
1.346

Наменски подрачуни буџета

1.346

1.622

УКУПНИ РАСХОДИ I+II+III+IV

378.416

360.037

44.022

1.622

41.221

422.438

401.258

95

ПОСЕБАН ДЕО
У посебном делу приказани су укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији, укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и укупно планирани и
извршени текући издаци према корисницима.

Раздео

Глава

Функција

Економска
класификација

Члан 10.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци приказани су у следећој табели у складу са Одлуком о ребалансу буџета Града Београда за 2014. годину („Службени лист Града Београда’’, број 102/14) и то према организационој класификацији, функционалној, економској класификацији и изворима финансирања на подрачуну Извршење буџета Градске
општине Барајево:
у динарима

1

2

3

5

1

Средства из буџета
ОПИС

6

План

Извршење

7

8

Додатни приходи
%

9

План

Извршење

10

11

Укупно
%

12

План

Извршење

13

14

%

15

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци и накнаде запослених

98

25.500.000

25.089.255 98

412

Социјални доприноси на терет послодавца

25.500.000 25.089.255
4.676.200

4.490.977

96

4.676.200

4.490.977 96

423

Услуге по уговору

3.155.000

3.112.779

99

3.155.000

3.112.779 99

481

Дотације невладиним организацијама

2.168.000

1.900.002

88

2.428.000

2.076.903 86

483

Новчане казне по решењу суда

1.300.000

1.281.256

99

1.300.000

1.281.256 99

484

Накнада штете за повреде или штетe настале услед
елементарних непогода

940.000

940.000 100

940.000

940.000 100

499

Средства сталне резерве

260.000

260.000

499

Средства текуће резерве

521.799

521.799

260.000

176.901 68

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 110

090

38.520.999 36.814.270
38.520.999 36.814.270

96
96

38.520.999
260.000

176.901 68

260.000

176.901

36.814.270 96

260.000

176.901 68

38.780.999

36.991.171 95

450.000

385.280 86

Социјална заштита некласификована на другом месту
423

Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових
пратиоца

450.000

385.280

86

426

Материјал

150.000

143.196

95

463

Трансфери осталим нивоима власти

472

Једнократна помоћ материјално и здравствено угроженим грађанима

440.000

410.000

93

1.040.000

938.476

90

150.000

143.196 95

2.000.000

2.000.000 100

2.000.000

2.000.000 100

10.328.700

9.937.181 96

10.768.700

10.347.181 96

1.040.000

938.476 90

12.328.700

11.937.181 97

12.328.700

11.937.181 97

12.328.700

11.937.181 97

13.368.700

12.875.657 96

Извори финансирања за функцију 090
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

1.040.000

938.476

90

Број 34 – 18
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

180

6

7

8

9

18. јун 2015.
10

11

12

13

14

15

Трансфери општег карактера између различитих нивоа
власти
463

1.700.000

1.699.925 100

1.700.000

1.699.925 100

Приходи из буџета

1.700.000

1.699.925 100

1.700.000

1.699.925 100

Укупно за функцију 180

1.700.000

1.699.925 100

1.700.000

1.699.925 100

Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 180

01
330

Општинско јавно правобранилаштво
411

Плате и додаци запослених

5.500.000

5.330.817

97

5.500.000

5.330.817 97

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.009.500

954.216

95

1.009.500

954.216 95

Приходи из буџета

6.509.500

6.285.033

97

6.509.500

6.285.033 97

Укупно за функцију 330

6.509.500

6.285.033

97

6.509.500

6.285.033 97

Извори финансирања за функцију 330
01
421

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге

481

Дотације невладиним организацијама

600.000

395.570

66

600.000

395.570 66

2.200.000

2.031.492

92

2.200.000

2.031.492 92

Приходи из буџета

2.800.000

2.427.062

87

2.800.000

2.427.062 87

Укупно за функцију 421

2.800.000

2.427.062

87

2.800.000

2.427.062 87

100.000

52.500

53

100.000

52.500 53

Приходи из буџета

100.000

52.500

53

100.000

52.500 53

Укупно за функцију 473

100.000

52.500

53

100.000

52.500 53

Извори финансирања за функцију 421
01
473

Туризам
423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473

01
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

451

Субвенције ЈКП ‚‘10.Октобар‘‘

2.053.200

2.053.187 100

31.500.000 31.331.526

99

33.553.200 33.384.713

99

11.821.811

11.821.811 100

11.821.811

11.821.811 100

11.821.811

11.821.811 100

2.053.200

2.053.187 100

43.321.811

43.153.337 100

33.553.200

33.384.713 99

11.821.811

11.821.811 100

45.375.011

45.206.524 100

8.128.067

8.077.333 99

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

860

33.553.200 33.384.713

99

Рекреација, спорт, култура и вере
481

Дотације невладиним организацијама

8.128.067

8.077.333

99

Извори финансирања за функцију 860
01
950

Приходи из буџета

8.128.067

8.077.333

99

8.128.067

8.077.333 99

Укупно за функцију 860

8.128.067

8.077.333

99

8.128.067

8.077.333 99

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери школама

5.670.000

5.654.445 100

5.670.000

5.654.445 100

472

Накнаде из буџета за образовање

7.619.000

7.525.756

99

7.619.000

7.525.756 99

Приходи из буџета

13.289.000 13.180.202

99

13.289.000

13.180.202 99

Укупно за функцију 860

13.289.000 13.180.202

99

13.289.000

13.180.202 99

105.640.766 102.859.514

97

Извори финансирања за функцију 950
01

Укупно за Раздео 1
2

24.410.511

23.935.892 98

130.051.277 126.795.406 97

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
411

Плате, додаци и накнаде запослених

73.800.000 72.710.649

99

73.800.000

72.710.649 99

412

Социјални доприноси на терет послодавца

13.437.000 13.015.276

97

13.437.000

13.015.276 97

413

Накнаде у натури

750.000

0

750.000

414

Социјална давања запосленима

986.107

713.144

72

415

Накнаде за запослене ( превоз)

5.100.000

4.899.642

96

416

Награде, бонуси и остали расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

1.699.770

425

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме

4.160.000

426

Материјал

482
511

190.330

190.329 100

1.250.000
122.100

697.576 56
122.100

84

0

–

2.236.107

1.410.720 63

5.100.000

4.899.642 96

312.430

312.429 100

5.916.700

4.961.422 84

5.916.700

4.961.422

220.000

3.600

2

13.150.000 12.091.388

92

5.500

5.500 100

13.155.500

12.096.888 92

1.371.015

81

3.753.502

2.983.786 79

5.453.272

4.354.801 80

3.175.415

76

3.829.000

3.128.990

82

Порези, обавезне таксе и казне

555.000

329.683

Зграде и грађевински објекти

685.000

681.243

512

Опрема

880.000

626.866

71

515

Софтвери

255.000

255.000 100

220.000

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

2

4.160.000

3.175.415 76

4.172.174

3.430.121 82

59

555.000

329.683 59

99

685.000

681.243 99

2.671.686

1.625.154 61

255.000

255.000 100

343.174

1.791.686

301.131 88

998.288 56

132.879.869 123.262.044

Извори финансирања за функцију 130
01

3.600

125.613.907 118.153.663

94

125.613.907 118.153.663 94
1.250.000

697.576 56

1.250.000

697.576 56

18. јун 2015.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

13

14

07

Остали извори

519.895

443.912 85

519.895

443.912 85

13

Вишак прихода

3.872.829

3.137.053 81

3.872.829

3.137.053 81

15

Неутрошена средства донације из претходних година

1.623.238

Укупно за функцију 130
2,1

7

8

9

Број 34 – 19

125.613.907 118.153.663

94

11.683.650 10.013.211

10

7.265.962

11

12

15

829.840
5.108.382 70

132.879.869 123.262.044 93

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО
620

Стамбени развој и развој заједнице
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

86

11.683.650

10.013.211 86

2.091.375

1.792.365

86

2.091.375

414

1.792.365 86

Социјална давања запосленима

200.000

62.000

31

200.000

62.000 31

415

Накнаде за запослене

545.000

511.034

94

545.000

511.034 94

416

Награде, бонуси и остали расходи

314.814

314.814 100

421

Стални трошкови

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

7.256.627

3.842.304

426

Материјал

3.180.400

3.105.192

482

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

94.000

483

Новчане казне по решењу суда

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000

999.408 100

1.000.000

999.408 100

512

Машине и опрема

3.397.000

3.389.208 100

3.397.000

3.389.208 100

314.814

314.814 100

5.000.000

5.000.000 100

50.932.000

50.772.109 100

2.374.400

2.277.654 96

6.975.525

3.222.382 46

47.272.110

43.198.183 91

53

7.256.627

3.842.304 53

98

3.180.400

3.105.192 98

66.845

71

94.000

66.845 71

0

0

45.932.000 45.772.109 100
2.277.654

96

40.296.585 39.975.800

2.374.400

99

40.000

40.000

0

–

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

118.405.851 112.121.943
118.405.851 112.121.943

95
95

118.405.851 112.121.943 95
11.975.525

8.222.382 69

11.975.525

8.222.382 69

11.975.525

8.222.382 69

11.975.525

8.222.382 69

11.975.525

8.222.382 69

130.381.376 120.344.325 92

Извори финансирања за главу 2.1:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за главу 2.1:

2,2

118.405.851 112.121.943

118.405.851 112.121.943 95

118.405.851 112.121.943

11.975.525

8.222.382 69

130.381.376 120.344.325 92

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
421

Стални трошкови

220.000

423

Услуге по уговору

50.000

39.934

424

Специјализоване услуге

150.000

35.440

425

Текуће поправке и одржавање зграде

170.000

10.000

426

Материјал

250.000

189.465

483

Новчане казне и пенали по решењу суда

50.000

18

220.000

0

50.000

24

39.934 18

150.000

35.440 24

170.000

10.000

76

250.000

0

50.000

189.465 76

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

890.000

274.839

31

890.000

274.839 31

Укупно за функцију 160

890.000

274.839

31

890.000

274.839 31

Приходи из буџета

890.000

274.839

31

890.000

274.839 31

Укупно за главу 2.2:

890.000

274.839

31

890.000

274.839 31

Извори финансирања за главу 2.2:
01
2,3

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‚‘БАРАЈЕВО‘‘
860

Рекреација,спорт,култура и вере
411

Плате, додаци и накнаде запослених

5.811.054

5.717.577

98

5.811.054

5.717.577 98

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.042.936

1.023.445

98

1.042.936

1.023.445 98

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запослених

415

Накнаде за запослене

421

Стални трошкови

716.000

423

Услуге по уговору

1.209.420

1.206.648 100

424

Специјализоване услуге

2.871.205

425

Текуће поправке и одржавање

2.644.308

426

Материјал

482

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

512

Машине и опрема

40.000

40.000

40.000

40.000 100

40.000

40.000 100

427.903

427.689 100

427.903

427.689 100

704.064

98

716.000

704.064 98

1.579.420

1.576.648 100

2.870.193 100

2.871.205

2.870.193 100

2.617.531

99

2.644.308

2.617.531 99

504.000

481.503

96

504.000

481.503 96

114.374

114.374 100

114.374

114.374 100

2.078.800

2.076.354 100

2.078.800

2.076.354 100

17.500.000

17.279.378 99

370.000

370.000 100

17.500.000

17.279.378 99

370.000

370.000 100

Извори финансирања за главу 2.3 функције 860:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

17.500.000 17.279.378

99
370.000

370.000 100

Укупно за функцију 860
Извори финансирања за главу 2.3:
01

Приходи из буџета

17.500.000 17.279.378

99

Број 34 – 20
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5
13

3

6

7

8

9

18. јун 2015.
10

370.000

Вишак прихода

11

12

13

14

370.000

370.000 100

17.870.000

17.649.378 99

370.000 100

Укупно за главу 2.3:

17.500.000 17.279.378

99

370.000

370.000 100

Укупно за Раздео 2

262.409.758 247.829.824

94

19.611.487

13.700.764 70

15

282.021.245 261.530.587 93

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

5.200.000

4.866.300

94

5.200.000

911.850

810.134

89

911.850

417

Посланички доадатак

4.866.300 94
810.134 89

3.932.115

3.382.006

86

3.932.115

3.382.006 86

Приходи из буџета

10.043.965

9.058.440

10.043.965

9.058.440 90

Укупно за функцију 110

10.043.965

9.058.440

10.043.965

9.058.440 90

269.000

269.000 100

Извори финансирања за функцију 110:
01
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

269.000
32.000

423

Услуге по уговору

426

Материјал

269.000 100
30.000

94

32.000

11.000

0

11.000

10.000

0

10.000

30.000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

322.000

299.000

93

322.000

Укупно за функцију 160

322.000

299.000

93

322.000

299.000 93

10.365.965

9.357.440

90

10.365.965

9.357.440 90

Укупно за раздео 3
Укупно раздели 1+2+3

378.416.489 360.046.777

95

1

Приходи из буџета

378.416.489 360.046.777

95

3

Социјални доприноси

7

299.000 93

44.021.998

37.636.656 85

1.250.000

697.576 56

1.250.000

Остали извори

519.895

443.912 85

519.895

443.912 85

13

Вишак прихода

40.628.865

35.665.328 88

40.628.865

35.665.328 88

15

Неутрошена средства донасије из претходних година

1.623.238

829.840 51

УКУПНО

378.416.489 360.046.777

95

422.438.487 397.683.433 94
378.416.489 360.046.777 95

1.623.238

829.840 51

44.021.998

37.636.656 85

697.576 56

422.438.487 397.683.433 94

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Завршни рачун буџета општине Барајево садржи:
1) Биланс стања на дан 31. децембра 2014. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године;
3) Извештај о капиталним расходима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године;
6) Објашњење већих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1. јануара 2014. до 31. децембра
2014. године
7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2014.
године
Завршни рачун буџета општине Барајево не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период
од 1. јануара 2014 до 31. децембра 2014. године.
Члан 12.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Барајево за 2014. годину је саставни део ове одлуке.
Члан 13.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2014. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Барајево за период 1. јануар – 31. децембар 2014. године доставити Секретаријату за финансије Скупштине Града Београда, најкасније до 15. јуна 2015. године.
Члан 14.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-14/2015-243, 12. јуна 2015. године
Председник
Саша Костић, ср.

18. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 12. јуна 2015. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.) 108/2013),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/2007) и члана 19. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда” бр. 30/2010, 40/2013),
донела је

Број 34 – 21

Економска
класификација

ОД Л У КУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2015. годину мења се и гласи:
Овом Одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и
издаци Градске општине Барајево за 2015. годину, његово извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских средстава.
Буџет Градске општине Барајево за 2015. годину састоји се од:

Буџет за 2015.
годину

ОПИС

711147

Порез на земљиште

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

200.000,00

713120

Порез на имовину

713311

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на пренос апсолутних права

714431

Комунална такса за коришћење рекламних
паноа

714513

Комунална такса за коришћење моторних
друмских и прикључних возила

716111

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

6.000.000,00

741100

Камате

1.250.000,00

741531

Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама

2.000.000,00

741532

Комунална такса за коришћење простора за
паркирање

259.507,00

100.024.988,00
720.000,00
14.402.924,00

Административне таксе

1.000.000,00

Приходи органа управе

238.982,00

743350

Новчане казне

745151

Мешовити и неодређени приходи

733154

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

733157

Текући трансфери Градова у корист нивоа
општина

50.000,00
2.628.804,00

1.2 Наменски приходи
Порез на зараде

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 396.252.840,00

741534

Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

742152

Приходи од закупа пословног простора

733157

Текући трансфери Градова у корист нивоа
општина

у чему:

– донације

5.964.608,18

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

600.000,00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

430.925.939,75

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

396.823.390,83

8

у чему:
– текући буџетски расходи

390.008.782,65

– расходи из сопствених прихода
– донације

5.964.608,18

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:

34.102.548,92

– текући буџетски издаци

34.102.548,92

– издаци из сопствених прихода
– донације
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

– 27.858.491,57

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

– 27.858.491,57

200.000,00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

321

II

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ

770

III МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

745

IV СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА

850.000,00

8.025.468,54

106.256.316,00

2

823000

70.969,64

132.316.065,00

711111

250.000,00

12.000.000,00

742351

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
403.067.448,18

– сопствени приходи

100.000,00

742251

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

– буџетска средства

24.031.941,00

Примања од продаје робе за даљу продају

УКУПНО I+II+III

2.085.941,00
23.773.808,00
600.000,00
600.000,00
27.858.491,57
1.500.000,00
250.000,00
430.925.939,75

Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2015. годину мења се и гласи:
Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по
основним наменама, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине

Ек
клас

Примања од задуживања
Процена суфицита (неутрошених средстава) из претходних година

ОПИС

27.858.491,57

Издаци за отплату главнице дуга

4

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

27.858.491,57

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2015. годину мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине Барајево утврђују
се у следећим износима:

7

ОПИС

412 Социјалани доприноси на
терет послодавца

20.330.679,00

84.900,00 111.961.503,00
15.225,00

20.345.904,00

1.674.786,92

7.504.383,92

150.000,00

415 Накнаде запосленима

6.230.000,00

6.230.000,00

555.000,00

555.000,00

557.202,00

557.202,00

416 Награде,бонуси и остали
посебни расходи
42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

401.317.448,18

421 Стални трошкови

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

400.717.448,18

422 Трошкови путовања

268.401.383,18
95.397.799,00

1.774.911,92 147.303.992,92

5.829.597,00

I

Порез на зараде

Укупна
средства

414 Социјалана давања запосленима

1

1.1 Класични приходи
711111

Буџет за 2015.
годину

145.529.081,00
111.876.603,00

413 Накнаде у натури

Издаци из
осталих
извора

365.332.880,00 31.490.510,83 396.823.390,83

411 Плате и додаци запослених

417 Посланички додатак
Економска
класификација

Средства из
буџета

144.554.647,00 25.728.084,03 170.282.731,03
34.149.000,00 18.118.650,00

52.267.650,00

430.000,00

430.000,00

423 Услуге по уговору

26.094.090,00

26.094.090,00

424 Специјализоване услуге

29.144.557,00

1.754.697,64

30.899.254,64

Број 34 – 22
Ек
клас

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
ОПИС

425 Текуће поправке и одржавање

Средства из
буџета

Издаци из
осталих
извора

Укупна
средства

Ек
клас

18. јун 2015.

43.640.000,00

5.638.801,74

49.278.801,74

483 Новчана казна и пенали по
решењу суда

426 Материјал

11.097.000,00

215.934,65

11.312.934,65

45

13.500.000,00

13.500.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима

13.500.000,00

13.500.000,00

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

46

29.431.152,00

СУБВЕНЦИЈЕ

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

14.675.000,00

465 Остале дотације и трансфери

14.756.152,00

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

9.412.000,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

9.412.000,00

48

33.185.507,18

3.754.355,18

18.429.355,18
14.756.152,00

83.159,70

9.495.159,70

РЕЗЕРВЕ

83.159,70

9.495.159,70

19.164.000,00

150.000,00

19.314.000,00

481 Дотације невладиним организацијама

11.300.000,00

150.000,00

11.450.000,00

5.544.000,00

5.544.000,00

Укупна
средства

2.120.000,00

2.120.000,00

200.000,00

200.000,00

3.742.000,00

3.742.000,00

3.742.000,00

3.742.000,00

5

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

29.419.960,00

4.682.588,92

34.102.548,92

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

25.399.960,00

4.382.588,92

29.782.548,92

511 Зграде и грађевински објекти

18.578.000,00

3.589.190,92

22.167.190,92

6.341.960,00

793.398,00

7.135.358,00

512 Машине и опрема

ОСТАЛИ РАСХОДИ

482 Порези, обавезне таксе, казне
и пенали

49

499 Средства резерве

463 Трансфери осталим нивоима
власти
47

3.754.355,18

Издаци из
осталих
извора

Средства из
буџета

ОПИС

515 Софтвер
52

480.000,00

480.000,00

ЗАЛИХЕ

300.000,00

523 Залихе робе за даљу продају
54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541 Земљиште
УКУПНИ РАСХОДИ

300.000,00

300.000,00
300.000,00

4.020.000,00

4.020.000,00

4.020.000,00

4.020.000,00

394.752.840,00 36.173.099,75 430.925.939,75

Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2015. годину мења се и гласи:
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

1

2

1101

Назив
3
Програм 1. Локални развој и просторно планирање

1101-0001
0601

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Програм 2. Комунална делатност

Средства из буџета
4

Средства
из осталих извора
5

4.278.000,00

3.589.190,92

Укупна средства
6
7.867.190,92

4.278.000,00

3.589.190,92

7.867.190,92

76.950.000,00

18.000.000,00

94.950.000,00

0601-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање

7.500.000,00

7.500.000,00

0601-0007

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,одржавање и коришћење пијаца

1.000.000,00

1.000.000,00

0601-0008

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена

3.000.000,00

3.000.000,00

0601-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање и одржавање зеленила

8.600.000,00

8.600.000,00

0601-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета

0601-0011

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге

0601-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге

1502

23.850.000,00

18.000.000,00

41.850.000,00

8.320.000,00

8.320.000,00

24.680.000,00

24.680.000,00

Програм 4. Развој туризма

100.000,00

100.000,00

1502-1001

ПРОЈЕКАТ „Дани европске баштине‘‘

100.000,00

100.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

0101-1001

ПРОЈЕКАТ Награда стрелцима у систему противградне заштите

0101-1002

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација

0101-1003

ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама

0101

Програм 5. Развој пољопривреде

400.000,00

400.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

150.000,00

150.000,00

Програм 6. Заштита животне средине

3.000.000,00

3.000.000,00

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природних
вредности

1.000.000,00

1.000.000,00

0401-1001

ПРОЈЕКАТ: Набавка контејнера

0401

0701
0701-0002
2001
2001-0001
2002

5.538.801,74

38.788.801,74

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева

33.250.000,00

5.538.801,74

38.788.801,74

Програм 8. Предшколско васпитање

225.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа

225.000,00

225.000,00

20.082.000,00

20.082.000,00

2002-1001

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика

2002-1002

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа

2002-1003

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика

2002-1006

ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку
Програм 11. Социјална и дечја заштита

0901-0001
1201
1201-0001
1301
1301-0001

2.000.000,00

33.250.000,00

Програм 9. Основно образовање

0901

2.000.000,00

Програм 7. Путна инфраструктура

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи

225.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

582.000,00

582.000,00

1.980.000,00

2.137.514,88

4.117.514,88

1.980.000,00

2.137.514,88

4.117.514,88

Програм 13. Развој културе

16.062.000,00

850.000,00

16.912.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе

16.062.000,00

850.000,00

16.912.000,00

Програм 14. Развој спорта и омладине

7.700.000,00

7.700.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

5.500.000,00

5.500.000,00

18. јун 2015.
1301-0002
1301-0003
0602

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, предшколском и рекреативном
спорту и масовној физичкој култури
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре

Број 34 – 23
1.600.000,00

1.600.000,00

600.000,00

600.000,00

Програм 15. Локална самоуправа

228.375.840,00

6.057.592,21

234.433.432,21

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

209.975.840,00

3.768.262,21

213.744.102,21

589.330,00

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне заједнице

1.250.500,00

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правобранилаштво

9.039.500,00

9.039.500,00

1.839.830,00

0602-1001

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација

1.600.000,00

1.600.000,00

0602-1002

ПРОЈЕКАТ Електронска архива и дигитализација докумената Управе ГО Барајево

0602-1003

730.000,00

730.000,00

ПРОЈЕКАТ Санација постојећих архивских депоа у подруму зграде градске општине
Барајево

2.900.000,00

2.900.000,00

0602-1004

ПРОЈЕКАТ Канцеларије за младе „Учим да бих радио‘‘

1.000.000,00

1.000.000,00

0602-1005

ПРОЈЕКАТ Дигитализација катастра клизишта на подручју Градске општине Барајево
– Комплексна геолошка карта (КГК-10)

480.000,00

480.000,00

0602-1006

ПРОЈЕКАТ „Јачање образовне структуре чланова пољопривредних газдинстава на
територији ГО Барајево“

1.400.000,00

1.400.000,00

0602-1007

ПРОЈЕКАТ „Побољшање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево „
УКУПНИ РАСХОДИ

Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2015. годину мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита
у износу од 27.858.491,57 динара из члана 1. ове одлуке планирано је да се обезбеде из процењеног суфицита из 2014.
године у износу од 27.858.491,57 динара.
Члан 6.
Члан 7. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2015. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. Председник општине
одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве,
за намене утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему на предлог органа управе надлежног за финансије.
Члан 7.
Члан 8. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2015. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од 2.742.000,00 динара. Председник општине
одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за
намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском
систему на предлог органа управе надлежног за финансије.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Члан 10. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за
2015. годину мења се и гласи:
Укупна средства буџета утврђена су у износу од
430.925.939,75 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора :
1. Tекући приходи у износу од 394.752.840,00 динара –
утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова
Града и градских општина и утврђивању прихода и примања која припадају Граду, односно градским општинама у
2015. години – извор финансирања 01. Приходи остварени
од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, закупа
пословног простора, дела прихода од пореза на зараде и
трансфера из буџета Града Београда усмеравају се Дирекцији за развој и изградњу Градске општине Барајево, за
финансирање програма на који сагласност даје Скупштина
Градске општине Барајево.

394.752.840,00

1.700.000,00

1.700.000,00

36.173.099,75

430.925.939,75

2. Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина – извор финансирања 07, у
износу од 70.969,64 динара, распоређују се у оквиру раздела
3,програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге, за покриће
трошкова рада Комисије за повраћај земљишта.
3. Текући трансфери Градова у корист нивоа општина у
износу од 5.893.638,54 динара – извор финансирања 07, распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 5.538.801,74 динара распоређују
се у оквиру раздела 3, глава 3.1, програмска активност 0701 –
0002 Одржавање путева, функција 620, економска класификација 425, за покриће трошкова уређења атарских путева,
– Средства у износу од од 350.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3,глава 3.2, програмска активност 06020002 Месне заједнице, функција 160, за покриће трошкова реализације пројекта „Три храста лужњака” у Месној
заједници Шиљаковац,
– Средства у износу од 4.836,80 динара распоређују се у
оквиру Раздела 3, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 426, за покриће дела
трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења
брака ,
4. Средства вишка прихода наменског карактера из ранијих година утврђеног у износу од 6.363.461,77 динара –
извор финансирања 13, распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 436.288,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 3, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 424 – Специјализоване
услуге, за покриће трошкова за извршење Решења грађевинске инспекције Управе Градске општине Барајево,
– Средства у износу од 42.042,85 динара распоређују
се у оквиру раздела 3, програмска активност 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130, економска класификација 426 – Материјал, за
покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради
закључења брака,
– Средства у износу од од 1.700.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 2, пројекат 0602-1007 „Побољшање безбедности саобраћаја на територији ГО Барајево”
функција 180, економска класификација 463, за побољшање
безбедности саобраћаја на територији општине Барајево у
2014. години,
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– Средства у износу од 562.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3, глава 3.1, програмска активност
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 620, економска класификација 424,
на име накнаде трошкова насталих услед штете изазване
мајском елементарном непогодом – поплаве,
– Средства у износу од 3.589.190,92 динара распоређују се оквиру раздела 3, глава 3.1, програмска активност 1101-0001 Страрешко, просторно и урбанистичко
планирање,функција 620, економска класификација 511,
за финансирање израде детаљног урбанистичког плана за
градску општину Барајево, као и за побољшање услова становања,
– Средства у износу од 33.940,00 динара распоређују се у
у оквиру раздела 3, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 424, за покриће трошкова за извршење Решења комуналне инспекције Управе
Градске општине Барајево,
5. Неутрошена средства донација из ранијих година
(процењени суфицит) у износу од 793.398,00 динара – извор финансирања 15, распоређују се у оквиру раздела 3,
програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130, економска
класификација 512, за покриће трошкова одржавања ГИС
система и набавку неопходне опреме потребне за његово
функционисање,
6. Средства нераспоређеног вишка прихода из 2014. године утврђеног у износу од 20.204.355,18 динара – извор
финансирања 13, распоређују се на следеће кориснике:
– Средства у износу од 150.000,00 динара распоређују се
у оквиру раздела 2, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функ-
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ција 110, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, на име финансирања редовног рада
политичких партија у 2013 и 2014. години,
– Средства у износу од 2.054.355,18 динара распоређују
се у оквиру раздела 2, програмска активност 0901 – 0001
Социјалне помоћи, функција 090, економска класификација
463, на име повраћаја неутрошених средстава Комесаријату
за избеглице и миграције,
– Средства у износу од 18.000.000,00 динара распоређују
се у оквиру раздела 3, глава 3.1, програмска активност 06010010 , функција 640, економска класификација 421, за покриће трошкова јавне расвете.
7. Вишак прихода у износу од 497.276,62 динара представља неутрошена средства на осталим подрачунима буџета у
износу и то:
– Средства у износу од 174.786,92 динара представљају
неутрошена средства на подрачуну буџета Буџет СО Барајево боловање и распоређују се у оквиру раздела 3, програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска
класификација 414 – Социјална давања.
– Средства у износу од 83.159,70 динара представљају неутрошена средства на подрачуну буџета ГО Барајево за избеглице и распоређују се у оквиру раздела 2, програмска активност активност 0901-0001 Социјалне помоћи, функција 090,
економска класификација 472 за исплату једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице и миграције.
– Средства у износу од 239.330,00 динара представљају
неутрошена средства на подрачунима месних заједница и
распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.2, програмска активност 0602-0002 Месне заједнице, Функција 160.
7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 1.500.000,00 динара – Извор финансирања 03.

Раздео

Глава

Програмска
класификација

Функција

Економска
класификација

Извор финан.

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

1

2

3

4

5

6

1

Опис

7

Приходи из буџета
Остали извори
01

8

9

Укупни издаци

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
0602

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.563.000,00
800.148,00

4.563.000,00
800.148,00

414

Социјална давања запосленима

302.796,00

302.796,00

415

Накнаде трошкова за запослене

130.000,00

130.000,00

417

Посланички додатак

557.202,00

557.202,00

423

Услуге по уговору

3.442.798,00

3.442.798,00

465

Остале дотације и трансфери

595.905,00

595.905,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

10.391.849,00

10.391.849,00

Укупно за функцију 110

10.391.849,00

10.391.849,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

10.391.849,00

10.391.849,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

10.391.849,00

10.391.849,00

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

10.391.849,00

10.391.849,00

Укупно за програм 15

10.391.849,00

10.391.849,00

Извори финансирања за раздео 01:
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4

5

6
01

2

7
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8

9

10

Приходи из буџета

10.391.849,00

10.391.849,00

Укупно за раздео 01

10.391.849,00

10.391.849,00

22.376.250,00

22.376.250,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
0602

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.103.366,00

4.103.366,00

414

Социјална давања запосленима

1.054.405,00

1.054.405,00

415

Накнаде трошкова за запослене

550.000,00

550.000,00

423

Услуге по уговору

3.680.000,00

3.680.000,00

465

Остале дотације и трансфери

2.942.179,00

481

Дотације невладиним организацијама Ова апропријација користиће
се за: – финансирање редовног рада политичких партија у износу од
550.000,00

400.000,00

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода

200.000,00

200.000,00

2.942.179,00
150.000,00

550.000,00

49911

Средства сталне резерве

1.000.000,00

1.000.000,00

49912

Средства текуће резерве

2.742.000,00

2.742.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 110

180

39.048.200,00
39.048.200,00

39.048.200,00
150.000,00

150.000,00

150.000,00

39.198.200,00

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
463

Трансфери осталим нивоима власти

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 180 :
01

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 180

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0602-0001

0602-1001

40.048.200,00
40.048.200,00

40.198.200,00
150.000,00

150.000,00

150.000,00

40.198.200,00

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација
110

Извршни и законодавни органи
481

Дотације невладиним организацијама -дотације невладиним организацијама и удружењима грађана у износу од 1.600.000,00 динара

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за функцију 110

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1001:
01
0602-1006

Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за пројекат 0602-1001

1.600.000,00

1.600.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

ПРОЈЕКАТ „Јачање образовне структуре чланова пољопривредних
газдинстава на територији ГО Барајево“
180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 180:
01

Приходи из буџета

1.400.000,00

1.400.000,00

Укупно за функцију 180

1.400.000,00

1.400.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1006:
01
0602-1007

Приходи из буџета

1.400.000,00

1.400.000,00

Укупно за пројекат 0602-1006

1.400.000,00

1.400.000,00

ПРОЈЕКАТ „Побољшање безбедности саобраћаја на територији ГО
Барајево „
180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
463

Трансфери осталим нивоима власти

1.700.000,00

1.700.000,00

Вишак прихода

1.700.000,00

1.700.000,00

Укупно за функцију 180

1.700.000,00

1.700.000,00

Вишак прихода

1.700.000,00

1.700.000,00

Укупно за пројекат 0602-1007

1.700.000,00

1.700.000,00

Извори финансирања за функцију 180:
13

–

Извори финансирања за пројекат 0602-1007:
13

–

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

43.048.200,00

43.048.200,00

Број 34 – 26
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
13

7

8

9

Вишак прихода
Укупно за програм 15

0901

18. јун 2015.

43.048.200,00

10

1.850.000,00

1.700.000,00

1.850.000,00

44.748.200,00

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901 -0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
423

Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових пратиоца

600.000,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

600.000,00

2.054.355,18

2.654.355,18

600.000,00

472

Социјална помоћ – ова апропријација користиће се за: – једнократне
помоћи за оболеле од тешких и ретких болести у износу од 700.000,00
динара -трошкове сахране нн лица у износу од 80.000,00 динара – за
исплату једнократних помоћи по Решењима Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије у износу од 83.159,70 динара

780.000,00

83.159,70

863.159,70

2.137.514,88

2.137.514,88

2.137.514,88

4.117.514,88

2.137.514,88

2.137.514,88

2.137.514,88

4.117.514,88

2.137.514,88

2.137.514,88

2.137.514,88

4.117.514,88

Извори финансирања за функцију 090 :
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

1.980.000,00
1.980.000,00

1.980.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0901-0001

1.980.000,00
1.980.000,00

1.980.000,00

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 11

0101

1.980.000,00
1.980.000,00

1.980.000,00

ПРОГРАМ 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-1001

ПРОЈЕКАТ Награда стрелцима у систему противградне
заштите
421

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 421

400.000,00

400.000,00

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

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за пројекат 0101-1001

400.000,00

400.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација
421

Пољопривреда
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

2.200.000,00

2.200.000,00

Укупно за функцију 421

2.200.000,00

2.200.000,00

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

Приходи из буџета

2.200.000,00

2.200.000,00

Укупно за пројекат 0101-1002

2.200.000,00

2.200.000,00

150.000,00

150.000,00

ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама
421

Пољопривреда
424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Укупно за функцију 421

150.000,00

150.000,00

Извори финансирања за пројекат 0101-1003:
01

Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Укупно за пројекат 0101-1003

150.000,00

150.000,00

Извори финансирања за Програм 5:
01
1502

Приходи из буџета

2.750.000,00

2.750.000,00

Укупно за програм 5

2.750.000,00

2.750.000,00

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-1001

ПРОЈЕКАТ „Дани европске баштине‘‘
473

Туризам
422

Трошкови путовања

30.000,00

30.000,00

423

Услуге по уговору

20.000,00

20.000,00

424

Специјализоване услуге

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

18. јун 2015.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7
Укупно за функцију 473

Број 34 – 27
8
100.000,00

9

10
100.000,00

Извори финансирања за пројекат 1502-1001:
01

0601

Приходи из буџета

100.000,00

100.000,00

Укупно за пројекат 1502-1001

100.000,00

100.000,00

Укупно за програм 4

100.000,00

100.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

Приходи из буџета

13.500.000,00

13.500.000,00

Укупно за функцију 620

13.500.000,00

13.500.000,00

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге
620

Развој заједнице
451

Субвенције ЈКП „10.Октобар” – Ова апропријација користиће се за : –
Текуће субвенције ЈКП „10. Октобар” у износу од 1.500.000,00 динара за
покриће трошкова закупа Црвеном крсту – Текуће субвенције ЈКП „10.
Октобар” у износу од 12.000.000,00 динара за покриће губитка насталог
приликом изношења смећа
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:
01

Приходи из буџета

13.500.000,00

13.500.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0014

13.500.000,00

13.500.000,00

Извори финансирања за Програм 2:
01
1301

Приходи из буџета

13.500.000,00

13.500.000,00

Укупно за програм 2

13.500.000,00

13.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

5.500.000,00

5.500.000,00

Укупно за функцију 860

5.500.000,00

5.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
01
1301-0002

Приходи из буџета

5.500.000,00

5.500.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0001

5.500.000,00

5.500.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка школском, предшколском и
рекреативном спорту и масовној физичкој култури
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за функција 860

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:
01

Приходи из буџета

1.600.000,00

1.600.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0002

1.600.000,00

1.600.000,00

Извори финансирања за Програм 14:
01
2001

Приходи из буџета

7.100.000,00

7.100.000,00

Укупно за програм 14

7.100.000,00

7.100.000,00

225.000,00

225.000,00

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских
установа
911

Предшколско образовање
463

Текуће поправке и одржавање вртића
Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

225.000,00

225.000,00

Укупно за функција 911

225.000,00

225.000,00

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01

Приходи из буџета

225.000,00

225.000,00

Укупно за програмску активност 2001-0001

225.000,00

225.000,00

Извори финансирања за Програм 8:
01
2002

Приходи из буџета

225.000,00

225.000,00

Укупно за програм 8

225.000,00

225.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-1001

ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика
950

Образовање које није дефинисано нивоом
472

Накнаде из буџета за образовање
Извори финансирања за функцију 950:

Број 34 – 28
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
01

7

18. јун 2015.
8

9

10

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 950

2.000.000,00

2.000.000,00

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

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за пројекат 2002-1001

2.000.000,00

2.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

11.000.000,00

11.000.000,00

Укупно за функцију 950

11.000.000,00

11.000.000,00

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

Приходи из буџета

11.000.000,00

11.000.000,00

Укупно за пројекат 2002-1002

11.000.000,00

11.000.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

ПРОЈЕКАТ Превоз ученика
950

Образовање које није дефинисано нивоом
472

Накнаде из буџета за образовање
Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

6.500.000,00

6.500.000,00

Укупно за функцију 950

6.500.000,00

6.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1003:
01
2002-1006

Приходи из буџета

6.500.000,00

6.500.000,00

Укупно за пројекат 2002-1003

6.500.000,00

6.500.000,00

ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку
950

Образовање које није дефинисано нивоом
463

Трансфери осталим нивоима власти

450.000,00

450.000,00

472

Накнаде из буџета за образовање

132.000,00

132.000,00

Извори финансирања за функцију 950:
01

Приходи из буџета

582.000,00

582.000,00

Укупно за функцију 950

582.000,00

582.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1006:
01

Приходи из буџета

582.000,00

582.000,00

Укупно за пројекат 2002-1006

582.000,00

582.000,00

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

20.082.000,00

20.082.000,00

Укупно за програм 9

20.082.000,00

20.082.000,00

Извори финансирања за раздео 2:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 2

3

88.785.200,00
88.785.200,00

88.785.200,00
3.987.514,88

3.987.514,88

3.987.514,88

92.622.714,88

ОПШТИНСКА УПРАВА
0602

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
130

Опште услуге
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

64.759.500,00

64.759.500,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

11.790.969,00

11.790.969,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

3.180.925,00

415

Накнаде за запослене ( превоз)

4.250.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге -ова апропријација користиће се за – Специјализоване услуге у оквиру редовне делатности у износу од 1.560.000,00
динара – извршење Решења комуналне инспекције 2.033.940,00 динара
– извршење Решења грађевинске инспекције 936.288,00 динара – покриће
трошкова рада Комисије за повраћај земљишта 70.969,64

425

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме

4.820.000,00

426

Материјал

4.550.000,00

465

Остале дотације и трансфери

8.505.607,00

8.505.607,00

482

Порези и обавезне таксе

555.000,00

555.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

480.000,00

480.000,00

150.000,00

150.000,00
1.674.786,92

4.855.711,92
4.250.000,00

350.000,00

350.000,00

8.307.500,00

8.307.500,00

300.000,00

300.000,00

13.531.265,00

13.531.265,00

4.060.000,00

541.197,64

4.601.197,64

46.879,65

4.596.879,65

4.820.000,00

18. јун 2015.
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2

3
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4

5

6

512

7
Машине и опрема

Број 34 – 29
8
2.206.960,00

9
793.398,00

10
3.000.358,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Остали извори

75.806,44

75.806,44

13

Вишак прихода

687.057,77

687.057,77

15

Неутрошена средства донације из претходних година
Укупно за функцију 130

131.797.726,00

131.797.726,00
1.500.000,00

131.797.726,00

1.500.000,00

793.398,00

793.398,00

3.056.262,21

134.778.181,77

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Остали извори

75.806,44

75.806,44

13

Вишак прихода

687.057,77

687.057,77

15

Неутрошена средства донације из претходних година
Укупно за програмску активност 0602-0001

131.797.726,00

131.797.726,00
1.500.000,00

131.797.726,00

1.500.000,00

793.398,00

793.398,00

3.056.262,21

134.853.988,21

ПРОЈЕКАТ Електронска архива и дигитализација докумената Управе ГО
Барајево
Опште услуге

0602-1002
130
512

Машине и опрема

250.000,00

250.000,00

515

Софтвери

480.000,00

480.000,00

Приходи из буџета

730.000,00

730.000,00

Укупно за функцију 130

730.000,00

730.000,00

Приходи из буџета

730.000,00

730.000,00

Укупно за пројекат 0602-1002

730.000,00

730.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

Приходи из буџета

2.900.000,00

2.900.000,00

Укупно за функцију 130

2.900.000,00

2.900.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за пројекат 0602-1002:
01

ПРОЈЕКАТ Санација постојећих архивских депоа у подруму зграде
градске општине Барајево
Опште услуге

0602-1003
130

Зграде и грађевински објекти

511

Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за пројекат 0602-1003:
01

Приходи из буџета

2.900.000,00

2.900.000,00

Укупно за пројекат 0602-1003

2.900.000,00

2.900.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 130

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за пројекат 0602-1004

1.000.000,00

1.000.000,00

480.000,00

480.000,00

Приходи из буџета

480.000,00

480.000,00

Укупно за функцију 130

480.000,00

480.000,00

Приходи из буџета

480.000,00

480.000,00

Укупно за пројекат 0602-1005

480.000,00

480.000,00

ПРОЈЕКАТ Канцеларије за младе „Учим да бих радио‘‘

0602-1004

Опште услуге

130

Специјализоване услуге

424

Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за пројекат 0602-1004:
01

ПРОЈЕКАТ Дигитализација катастра клизишта на подручју Градске
општине Барајево – Комплексна геолошка карта (КГК-10)
Опште услуге

0602-1005
130

Специјализоване услуге

424

Извори финансирања за функцију 130:
01

Извори финансирања за пројекат 0602-1005:
01

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Остали извори

75.806,44

75.806,44

13

Вишак прихода

687.057,77

687.057,77

15

Неутрошена средства донације из претходних година
Укупно за програм 15
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

3.1
0602

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

136.907.726,00

136.907.726,00
1.500.000,00

136.907.726,00

1.500.000,00

793.398,00

793.398,00

3.056.262,21

139.094.783,77

Број 34 – 30
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

0602-0001

7

18. јун 2015.
8

9

10

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
620

Развој заједнице
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

10.252.403,00

10.252.403,00

1.835.182,00

414

Социјална давања запосленима

774.375,00

1.835.182,00
774.375,00

415

Накнаде за запослене

600.000,00

600.000,00

416

Награде, бонуси и остали расходи

205.000,00

205.000,00

421

Стални трошкови

1.155.000,00

1.155.000,00

423

Услуге по уговору

2.819.584,00

424

Специјализоване услуге

2.000.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

500.000,00

500.000,00

426

Материјал

628.000,00

628.000,00

2.819.584,00
562.000,00

2.562.000,00

465

Остале дотације и трансфери

1.409.521,00

1.409.521,00

482

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

4.819.000,00

4.819.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

511
512

40.000,00

40.000,00

Зграде и грађевински објекти

480.000,00

480.000,00

Машине и опрема

220.000,00

220.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

27.738.065,00
27.738.065,00

27.738.065,00
562.000,00

562.000,00

562.000,00

28.300.065,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0602-0001

27.738.065,00
27.738.065,00

28.300.065,00
562.000,00

562.000,00

562.000,00

28.300.065,00

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 15

1101

27.738.065,00
27.738.065,00

27.738.065,00
562.000,00

562.000,00

562.000,00

28.300.065,00

3.589.190,92

5.287.190,92

3.589.190,92

3.589.190,92

3.589.190,92

7.867.190,92

3.589.190,92

3.589.190,92

3.589.190,92

7.867.190,92

3.589.190,92

3.589.190,92

3.589.190,92

7.867.190,92

ПРОГРАМ 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

2.580.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

1.698.000,00

2.580.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

4.278.000,00
4.278.000,00

4.278.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 1101-0001

4.278.000,00
4.278.000,00

4.278.000,00

Извори финансирања за Програм1:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програм 1

0601

4.278.000,00
4.278.000,00

7.867.190,92

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање
630

Водоснабсевање
424

Специјализоване услуге

480.000,00

480.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

3.000.000,00

3.000.000,00

541

Земљиште

4.020.000,00

4.020.000,00

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

7.500.000,00

7.500.000,00

Укупно за функцију 630

7.500.000,00

7.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:
01
0601-0007

Приходи из буџета

7.500.000,00

7.500.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0001

7.500.000,00

7.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање,одржавање и коришћење пијаца
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

18. јун 2015.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

Број 34 – 31
8

9

10

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 620

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:
01
0601-0008

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0007

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 620

3.000.000,00

3.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна хигијена
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:
01
0601-0009

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0008

3.000.000,00

3.000.000,00

6.380.000,00

6.380.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање и одржавање зеленила
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

426

Материјал

511

Зграде и грађевински објекти

400.000,00

400.000,00

1.820.000,00

1.820.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

8.600.000,00

8.600.000,00

Укупно за Функцију 620

8.600.000,00

8.600.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:
01
0601-0010

Приходи из буџета

8.600.000,00

8.600.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0009

8.600.000,00

8.600.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавна расвета
640

Улична расвета
421

Стални трошкови

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

20.000.000,00

18.000.000,00

38.000.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

450.000,00

450.000,00

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за Функцију 640

23.850.000,00
23.850.000,00

23.850.000,00
18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

41.850.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за програмску активност 0601-0010

0601-0011

23.850.000,00
23.850.000,00

23.850.000,00
18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

41.850.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

1.000.000,00

1.000.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

7.320.000,00

7.320.000,00

Приходи из буџета

8.320.000,00

8.320.000,00

Укупно за функцију 620

8.320.000,00

8.320.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:
01
0601-0014

Приходи из буџета

8.320.000,00

8.320.000,00

Укупно за програмску активност 0601-0011

8.320.000,00

8.320.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге
620

Развој заједнице
421

Стални трошкови

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

480.000,00

480.000,00

5.520.000,00

5.520.000,00

880.000,00

880.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Приходи из буџета

11.180.000,00

11.180.000,00

Укупно за Функцију 620

11.180.000,00

11.180.000,00

11.180.000,00

11.180.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:
01

Приходи из буџета

Број 34 – 32
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7
Укупно за програмску активност 0601-0014

18. јун 2015.
8

9

11.180.000,00

10
11.180.000,00

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

63.450.000,00

Укупно за програм 2

63.450.000,00

63.450.000,00
18.000.000,00

63.450.000,00

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и
природних вредности

0401-0001

Развој заједнице

620

Специјализоване услуге

424

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Функција 620

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за програмску активност 0401-0001

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Функција 620

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за пројекат 0401-1001

2.000.000,00

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ: Набавка контејнера

0401-1001

Развој заједнице

620

Машине и опрема

512

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за пројекат 0401-1001:
01

Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за програм 6

3.000.000,00

3.000.000,00

ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање путева

0701-0002

Развој заједнице

620
424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

1.050.000,00
28.600.000,00

1.050.000,00
5.538.801,74

3.600.000,00

34.138.801,74
2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Остали извори
Укупно за Функцију 620

33.250.000,00

33.250.000,00
5.538.801,74

33.250.000,00

5.538.801,74

38.788.801,74

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01

Приходи из буџета

07

Остали извори
Свега за програмску активност 0701-0002

33.250.000,00
33.250.000,00

33.250.000,00
5.538.801,74

5.538.801,74

5.538.801,74

38.788.801,74

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

07

Остали извори
Укупно за програм 7

33.250.000,00
33.250.000,00

38.788.801,74
5.538.801,74

5.538.801,74

5.538.801,74

38.788.801,74

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре

1301-0003

Развој заједнице

620
425

Текуће поправке и одржавање

200.000,00

200.000,00

426

Материјал

400.000,00

400.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Укупно за Функцију 620

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0003

600.000,00

600.000,00

Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Укупно за програм 14

600.000,00

600.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01

Извори финансирања за Програм 14:
01

Извори финансирања за главу 3.1 :
01

Приходи из буџета

07
13

Остали извори

5.538.801,74

5.538.801,74

Вишак прихода

22.151.190,92

22.151.190,92

132.316.065,00

132.316.065,00

18. јун 2015.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7
Укупно за главу 3.1

Број 34 – 33
8

9

132.316.065,00

10

27.689.992,66

160.006.057,66

84.900,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3.2

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Месне заједнице

0602-0002

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

84.900,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

15.225,00

15.225,00

421

Стални трошкови

18.650,00

315.150,00

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

250.000,00

451.500,00

701.500,00

425

Текуће поправке и одржавање зграде

100.000,00

426

Материјал

319.000,00

482

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

70.000,00

70.000,00

483

Новчане казне по решењу суда

80.000,00

80.000,00

512

Машине и опрема

65.000,00

65.000,00

296.500,00
70.000,00

70.000,00
100.000,00
19.055,00

338.055,00

Извори финансирања за функцију 160 :
01

Приходи из буџета

07

Остали извори

350.000,00

13

Вишак прихода

239.330,00

239.330,00

589.330,00

1.839.830,00

Укупно за функција 160

1.250.500,00

1.250.500,00

1.250.500,00
350.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01

Приходи из буџета

07

Остали извори

350.000,00

13

Вишак прихода

239.330,00

239.330,00

589.330,00

1.839.830,00

Укупно за програмску активност 0602-0002

1.250.500,00

1.250.500,00

1.250.500,00
350.000,00

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

07

Остали извори

350.000,00

13

Вишак прихода

239.330,00

239.330,00

589.330,00

1.839.830,00

Укупно за програм 15

1.250.500,00

1.250.500,00

1.250.500,00
350.000,00

Извори финансирања за главу 3.2 :
01

Приходи из буџета

07

Остали извори

350.000,00

350.000,00

13

Вишак прихода

239.330,00

239.330,00

589.330,00

1.839.830,00

Укупно за главу 3.2

1.250.500,00

1.250.500,00

1.250.500,00

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „БАРАЈЕВО‘‘

3.3

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа
културе
Рекреација, спорт, култура и вере

1201-0001
860
411

Плате додаци и накнаде запослених (зараде)

5.099.200,00

5.099.200,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

915.177,00

915.177,00

414

Социјална давања запосленима

254.359,00

254.359,00

415

Накнаде за запослене

500.000,00

421

Стални трошкови

1.390.000,00

500.000,00
100.000,00

1.490.000,00

423

Услуге по уговору

1.930.443,00

424

Специјализоване услуге

3.764.557,00

200.000,00

3.964.557,00

425

Текуће поправке и одржавање

500.000,00

100.000,00

600.000,00

426

Материјал

650.000,00

150.000,00

465

Остале дотације и трансфери

668.264,00

482

Порези и обавезне таксе

512

Машине и опрема

523

Залихе робе за даљу продају

1.930.443,00

800.000,00
668.264,00

90.000,00

90.000,00

300.000,00

300.000,00
300.000,00

Извори финансирања за функцију 860 :
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 860

16.062.000,00
16.062.000,00

16.062.000,00
850.000,00

850.000,00

850.000,00

16.912.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 1201-0001

16.062.000,00
16.062.000,00

16.912.000,00
850.000,00

850.000,00

850.000,00

16.912.000,00

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

16.062.000,00

16.912.000,00

Број 34 – 34
1

2

3
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8

9

Сопствени приходи
Укупно за програм 13

16.062.000,00

10

850.000,00

850.000,00

850.000,00

16.912.000,00

Извори финансирања за главу 3.3:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за главу 3.3

16.062.000,00
16.062.000,00

16.062.000,00
850.000,00

850.000,00

850.000,00

16.912.000,00

Извори финансирања за раздео 03:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

1.500.000,00

07

Остали извори

5.964.608,18

5.964.608,18

13

Вишак прихода

23.077.578,69

23.077.578,69

15

Неутрошена средства донације из претходних година
Укупно за Раздео 3

4

286.536.291,00

286.536.291,00

286.536.291,00
1.500.000,00

793.398,00

793.398,00

31.335.584,87

317.871.875,87

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно
правобранилаштво
330

Судови
411

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

885.837,00

885.837,00

414

Социјална давања запосленима

262.737,00

262.737,00

415

Накнаде трошкова за запослене

200.000,00

200.000,00

422

Трошкови путовања

100.000,00

100.000,00

424

Специјализоване услуге

20.000,00

20.000,00

426

Материјал

100.000,00

100.000,00

465

Остале дотације и трансфери

634.676,00

634.676,00

482

Порези и обавезне таксе и казне

483

Новчане казне по решењу суда

4.826.250,00

4.826.250,00

10.000,00

10.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 330:
01

Приходи из буџета

9.039.500,00

7.039.500,00

Укупно за функцију 330

9.039.500,00

7.039.500,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01

Приходи из буџета

9.039.500,00

9.039.500,00

Укупно за програмску активност 0602-0004

9.039.500,00

9.039.500,00

Извори финансирања за Програм15:
01

Приходи из буџета

9.039.500,00

9.039.500,00

Укупно за програм 15

9.039.500,00

9.039.500,00

Приходи из буџета

9.039.500,00

9.039.500,00

Укупно за раздео 04

9.039.500,00

9.039.500,00

Извори финансирања за раздео 04:
01

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

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи

07

394.752.840,00

394.752.840,00
1.500.000,00

1.500.000,00

850.000,00

850.000,00

Остали извори

5.964.608,18

5.964.608,18

13

Вишак прихода

27.065.093,57

27.065.093,57

15

Неутрошена средства донације из претходних година
Укупно за Разделе 1+2+3+4

793.398,00

793.398,00

394.752.840,00

36.173.099,75

430.925.939,75

4.278.000,00

3.589.190,92

7.867.190,92

76.950.000,00

18.000.000,00

94.950.000,00

ПРОГРАМИ
1101

Укупно Програм 1 Локални развој и просторно
планирање

0601

Укупно Програм 2 Комунална делатност

1502

Укупно Програм 4 Развој туризма

0101

Укупно Програм 5 развој пољопривреде

0401

Укупно Програм 6 Заштита животне средине

0701

Укупно Програм 7 Путна инфраструктура

2001

Укупно Програм 8 Предшколско васпитање

2002

Укупно Програм 9 Основно образовање

0901

Укупно Програм 11 Социјална и дечја заштита

1201

Укупно Програм 13 Развој културе

100.000,00

100.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

3.000.000,00
33.250.000,00

3.000.000,00
5.538.801,74

38.788.801,74

225.000,00

225.000,00

20.082.000,00

20.082.000,00

1.980.000,00

2.137.514,88

4.117.514,88

16.062.000,00

850.000,00

16.912.000,00

1301

Укупно Програм 14 Развој спорта и омладине

0602

Укупно Програм 15 Локална самоуправа

228.375.840,00

6.057.592,21

234.433.432,21

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ

394.752.840,00

36.173.099,75

430.925.939,75

7.700.000,00

7.700.000,00

18. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 34 – 35

III. ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ
Члан 9.
Члан 11. Одлуке о буџету Градске општине Барајево за 2015. годину мења се и гласи:
Средства буџета у износу од 394.752.840,00 динара и средства из осталих извора у износу од 36.173.099,75 динара,
утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:
ПРОГРАМ / Програмска активност
и пројекат
Шифра
1
1101

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Вредност
у базној
години

4

5

Назив
2
Програм 1 ЛОКАЛНИ
РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3
1. Плански и урбанистички
развој локалне заједнице

1. Повећање покривености 60%
територије планском документацијом (%)

Циљана
вредност
2015

Циљана
вредност
2016

6
80%

Циљана
вредност 2017

7
100%

8
100%

1. Израда планске и урбанис- 1.Усвојен план генералне
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
регулације
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ тичко-техничке докуменОПШТИНЕ БАРАЈЕВО тације
0601

Програм 2 КОМУНАЛ- 1.Максимална могућа
покривеност корисника и теНА ДЕЛАТНОСТ
риторије услугама комуналне
делатности

0601-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Водоснабдевање

1. Степен покривености
корисника (домаћинства,
установе, привредни
субјекти и др.) услугама
комуналне делатности

0

1

1

1

7.867.190,92

70,00%

85,00%

100,00%

100,00%

94.950.000,00

7.500.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
1. Максимална могућа покри- 1. Проценат покривености 60,00%
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ веност корисника услугама и територије услугама водосОПШТИНЕ БАРАЈЕВО територије водоснабдевања, набдевања (мерено кроз
број насеља у односу на
укупан број насеља)

7.500.000,00

160

170

180

1.000.000,00

3.000.000,00
Степен покривености тери- 20%
торије услугама одржавања
чистоће јавно-прометних
површина (број улица које
се чисте у односу на укупан
број улица у општини)

25%

30%

35%

3.000.000,00

8.600.000,00

Програмска активност
Уређивање и одржавање зеленила

2. Ефикасно и рационално
спровођење одржавања
јавних зелених површина и
минималан негативан утицај
на животну средину

1.Укупан број урбаних
1
целина/паркова у којима се
уређује и одржава зеленило

1

2

2.Остварени расходи за
пружање услуга уређења и
одржавања јавних зелених
површина

8.600.000,00

11.500.000,00 13.000.000,00

2

Програмска активност
Јавна расвета
1. Укупан број светиљки
1. Оптимална покривеност
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ насеља и територије услугама
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО јавне расвете

0601-0011

100,00%

Програмска активност
Јавна хигијена

1.Максимална могућа покриЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ веност насеља и територије
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО услугама уређења и одржавања зеленила

0601-0010

80,00%

1.000.000,00

1.Максимална могућа покриЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ веност насеља и територије
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО услугама одржавања чистоће
јавних површина

0601-0009

70,00%

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ
Уређивање,одржавање
и коришћење пијаца
150
1.Адекватан квалитет пруже- 1.Број, структура и опЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ них услуга уређивања, одржа- ремљеност пијачних места
у складу са општинском
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО вања и коришћења пијаца
одлуком

0601-0008

9
7.867.190,92

7.867.190,92

1101– 0001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стратешко,
просторно и урбанистичко планирање

0601-0007

Укупна
средства

41.850.000,00
12.500

12.800

13.000

13.300

41.850.000,00

8.320.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
гробаља и погребне
услуге
1.Број гробаља у општини
1.Оптимална покривеност
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ територије јединице локалне
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО самоуправе одржавањем гробаља и погребним услугама

8.600.000,00

18

19

20

20

8.320.000,00

Број 34 – 36
0601-0014

1502

1502-1001

24.680.000,00

1.Обезбеђивање услова за за- 1.Остварени расходи за
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ довољење других комуналних пружање осталих комуналних услуга
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО потреба грађања

11.180.000,00

11.180.000,00

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

13.500.000,00

13.500.000,00

Програм 4 РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

ПРОЈЕКАТ „Дани
европске баштине‘‘

0101

Програм 5 РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-1001

ПРОЈЕКАТ Награда
стрелцима у систему
противградне заштите
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1. Обезбеђивање услова за за- 1.Висина субвенција за по- 37.321.811,00
довољење других комуналних криће губитака оствареног
потреба грађања
код изношења смећа

100.000,00
1.Повећање препознатљивости туристичке понуде
града/општине на циљаним
тржиштима

200.000,00

2. Број спроведених
пројеката

1.Упознавање различитих кул- 1. Број посетилаца
турно-историјских вредности
и туристичких потенцијала
2. Број организација које
Барајева
се укључују у реализају
Програма

1.000.000,00
4

1.000

1.000

100.000,00

5

6

100.000,00

2.750.000,00

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

400.000,00

Број стрелаца
1. Материјална стимулација
лицима која су ангажована на
Износ награда
противградним станицама

10

12

400.000,00

400.000,00

12

12
400.000,00
2.200.000,00

Број пројеката
1. Подстицај и развој
привредних делатности (
Број удружења која учестпољопривреда) кроз финанвују на конкурсу
сирање пројеката невладиних
организација са територије
Општине Барајево

2

2

1

2

2.200.000,00

150.000,00

ПРОЈЕКАТ Посете
пољопривредника сајмовима и изложбама
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1. Организоване посете сајмо- Број одлазака
вима и изложбама
Број пољопривредника

0401

Програм 6 ЗАШТИТА 1. Унапређење квалитета
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ животне средине

0401-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање
заштитом животне
средине и природних
вредности

1
1. Усвојени стратешки и
оперативни планови из
области заштите животне
средине (ЛЕАП, План
управљања отпадом, План
заштите од буке, План
и програм мониторинга
елемената животне средине, Годишњи програм
заштите животне средине
итд.)

3

4

100

130

2

2

150.000,00

2

3.000.000,00

1.000.000,00

1.Испуњење обавеза у
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ складу са законима у домену
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО постојања стратешких и
оперативних планова као и
мера заштите
0401-1001

1. Износ буџета за промоцију општине

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних
организација
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0101-1003

18. јун 2015.

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ Остале
комуналне услуге

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0101-1002

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Усвојен локални акциони
и/или санациони план

1

1

1

1

ПРОЈЕКАТ: Набавка
контејнера

1.000.000,00

2.000.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
1.Повећање покривености
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ територије
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Број контејнера

849

925

1.000

0701

Програм 7 ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

1. Дужина изграђених
саобраћајница које су
у надлежности општине
(у км)

100

150

200

0701-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
путева

1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса
социо економском развоју

2.000.000,00

200

38.788.801,74

38.788.801,74

18. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
1. Одржавање квалитета пут- Број километара санираних 40
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ не мреже кроз реконструкцију и/или реконструисаних
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО и редовно одржавање асфалт- путева
ног покривача

50

2001

Програм 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

633

2001-0001

Програмска активност
ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА

2002

1.Правичан обухват предшколским васпитањем и
образовањем

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1.Ефикасно предшколско
1.број предшколски
6
васпитање и образовање и ра- установа
ционална употреба средстава
2.број предшколски устано- 6
ва на којима ће се вршити
радови

Програм 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2.000
1. Потпуни обухват основним 1.Број деце која су
обухваћена основним
образовањем и васпитањем
образовањем (разложен по
разредима и полу)

ПРОЈЕКАТ Превоз
ученика

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
2002-1006

6

225.000,00

6

2.100

2.Број ученика који су
уписали први разред у
односу на број деце који је
завршио четврти, тј. осми
разред

232/243

245/257

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

14

14

20.082.000,00

2.000.000,00
5

6

Број деце смештених у вас- 4
питно образовне установе
за децу ометену у развоју

5

Број деце која користе
услуге исхране

2

Број деце са сметњама у
1. Потпуна доступност
основног образовања деци са развоју на територији ГО
Барајево која похађају
сметњама у развоју
основну школу

1

2.000.000,00

11.000.000,00

1.Ефикасно и безбедно основ- број школа на којима ће се 4
но образовање и рационална вршити радови
употреба средстава
% буџета издвојен за текуће 1,34%
поравке и одржавање
школа

5

број деце која похађају
1. потпуна доступност
основног образовања деци на основну школу
удаљености већој од 4 км од
број деце која користе
седишта школе
организовани превоз

2.200

2.300

160

170

2,76%

11.000.000,00
6.500.000,00

6.500.000,00

ПРОЈЕКАТ набавка
књига за одличне
ученике и школску
библиотеку
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0901

Програм 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901-0001

Програмска активност
Социјалне помоћи
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

38.788.801,74

225.000,00

ПРОЈЕКАТ Текуће
поправке и одржавање
школа
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2002-1003

50

ПРОЈЕКАТ Исхрана и
смештај ученика
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2002-1002

50

225.000,00

2.Унапређење доступности
основног образовања
2002-1001

Број деце који је уписан у
предшколске установе

Број 34 – 37

582.000,00

1.Мотивација ученика за
постизање бољег успеха у
школи

1.број деце са одличним
успехом у основној школи

900

910

2.Квантитативан и квалитативан приступ школској
литератури

1.укупан број корисника
школске литературе

500

550

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

1.200.000,00
1. Број мера материјалне подршке грађанима
предвиђених Одлуком о
социјалној заштити
% (или номинални износ)
буџетских издвајања за
мере материјалне подршке
грађанима

1.400.000,00

582.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.117.514,88

4.117.514,88
1. Унапређење заштите сиромашних

1. Висина буџетских из1.200.000,00
двајања за мере матријалне
подршке

1.980.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.117.514,88

Број 34 – 38
1201

0001

1301

1301-0001

Програм 13 РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ

1.Подстицање развоја културе Број манифестација у
63
кроз јачање капацитета кул- установи културе
турне инфраструктуре
Укупно издвајање за
17.870.000
културу у оквиру локалног
буџета

80

85

90

15.162.000

15.400.000

15.600.000

27,00

29,60

37,00

Проценат учешћа трошко- 38,35
ва зарада у буџету установа
културе

39,67

45,20

44,99

Проценат буџета општине
намењен за спорт

3,18%

Програм 14 РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

16.912.000,00

16.912.000,00

16,74
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 1.Подстицање развоја културе Проценат учешћа
„БАРАЈЕВО‘‘
кроз јачање капацитета уста- издвајања за културне
нова културе
програме у буџету установа
културе

1. Планско подстицање и
креирање услова за бављење
спортом за све грађане и
грађанке општине

1,37%

Донешен Правилник о фи- 1
нансирању спорта у граду/
општини

1

16.912.000,00

7.700.000,00
1

1

Програмска активност
Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и
савезима

5.500.000,00

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

Број установа и организација у области спорта
преко којих се остварује
јавни интерес у области
спорта

24

26

27

28

Број посебних и годишњих 29
програма спортских организација финансираних од
стране града/општине

31

32

33

Програмска активност
Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту
и масовној физичкој
култури
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

5.500.000,00

1.600.000,00

1. Добра сарадња са школским Број школских спротских
установама у циљу органисекција/број школа
зованог бављења спортом
Број школских спротских
омладине
секција/број школа

2. Максимална могућа доступност постојећих спортских
објеката предшколском,
школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој
култури

1301-0003

18. јун 2015.

Програмска активност
Функционисање локалних установа културе

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1301-0002

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

3

3

3

12

12

12

12

Број такмичења основних 1.390
и средњих школа у оквиру
програма школског спорта

1.400

1.420

1.430

Просечан број дана у
365
години када су постојећи
објекти доступни
предшколском, школском
и рекреативном спорту
и масовној физичкој
култури

365

365

365

Број објеката који је
доступан за коришћење
предшколском, школском
и рекреативном спорту
и масовној физичкој
култури

19

19

19

19

Просечан број сати по
10
дану када су постојећи
објекти доступни
предшколском, школском
и рекреативном спорту
и масовној физичкој
култури

10

10

10

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање
спортске инфраструктуре
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
1. Обезбеђивање услова
Број реновираних спортРАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ за рад и унапређење
ских терена
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области
спорта у општини

1.600.000,00

600.000,00

0

5

6

8

600.000,00

18. јун 2015.
0602

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Програм 15 ЛОКАЛНА 1. Одрживо управно и финанСАМОУПРАВА
сијско функционисање Града
у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Број 34 – 39

1.Укупан износ буџетских 378.416.489,00 394.752.840,00
средстава опредељен
Одлуком о обиму средстава за вршење послова
града и градских општина
и прихода који припадају
граду,односно градским
општинама
2.% учешћа буџетских
прихода Градске општине
Барајево у укупном
обиму средстава градских
општина

3,96

234.433.432,21

4%

Програмска активност Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

213.744.102,21

1. Обезбеђено континуирано 1. Број седница скупштине 7
функционисање органа ЈЛС општине
и органа градске општине

6

6

6

3
2. Броја функционера у
органима и службама
града/општине (разврстано
по полу)

3

3

3

30

30

30

14

14

14

4.400

4.500

4.600

4.700

2. Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и
градске општине

0,69%
Проценат буџета који
се издваја за модернизацију
рада управе (за прибављање рачунара
и друге опреме за
потребе унапређења рада
управе, набавку
софтвера, итд.)

1,10%

1,15%

1,20%

3. Ефикасна и економична
набака опреме и материјала
за потребе органа општине

Проценат спроведених
поступака јавних набавки

100%

100%

100%

100%

105

120

130

85,00%

90,00%

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1. Обезбеђено континуирано 1. Број седница општинског 33
функционисање органа ЈЛС већа
и органа градске општине
14
2. Броја функционера у
органима и службама
града/општине (разврстано
по полу)

ОПШТИНСКА
УПРАВА

1. Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС
и органа градске општине

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
90
1. Обезбеђено континуирано Број остварених услуга
РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ функционисање органа ЈЛС (укупан број потврда и
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО и органа градске општине
других докумената издатих
физичким и правним
лицима)
Проценат решениих
предмета у календарској
години (у законском року,
ван законског рока)
0602-0002

40.198.200,00

134.853.988,21

28.300.065,00

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ Месне
заједнице
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602-0004

80,00% 85,00%

10.391.849,00

1.839.830,00

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

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

0,35

0,35

0,35

0,35

Програмска активност
Општинско јавно правобранилаштво
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1.839.830,00

9.039.500,00

Заштита имовинских права и Број предмета у раду праинтереса општине
вобранилаштва

100

110

120

130

Број решених предмета
(позитивних и негативних
по општину )

50

60

70

80

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

30

40

50

60

9.039.500,00

Број 34 – 40
0602-1001

30

укупан број поднетих
захтева за финансирање

30

45

1.600.000,00
730.000,00

1. Унапређење и модернизација рада управе градске
општине Барајево

број предмета у архиви

8017

13000

17000

21000

број грађевинских пројеката

16535

17000

17500

18000

1.заштита архивираних
докумената

број предмета у подрумским депоима згарде

5000

8000

11000

14000

2.900.000,00
1.000.000,00

1.Обезбеђивање предуслова за Број незапослених са завр- 240
самосталан рад и максималне шеном основном школом
запослености младих
Укупан број незапослених 87
до 30 година са основом
школом у односу на укупан
број незапослених

230

1.000.000,00

77

480.000,00

1.Ефикаснији, економочнији и Број евидентирани (мапиправилнији рад грађевинске и раних) нових клизишта
комуналне инспекције, издавање информација о локацији,
грађевиснких и употребних
дозвола

9

10

480.000,00

1.400.000,00

Број ученика уписаних у
1. Подстицај пољопривредним газдинствима да школују Средњу пољопривредну
школу у Барајеву
своје чланове у Средњој
пољопривредној школи у
Барајеву

117

120

1.400.000,00

1.700.000,00

ПРОЈЕКАТ „Побољшање безбедности саобраћаја на територији
ГО Барајево „
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

730.000,00

2.900.000,00

ПРОЈЕКАТ „Јачање
образовне структуре
чланова пољопривредних газдинстава на територији ГО Барајево“
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0602-1007

17

ПРОЈЕКАТ Дигитализација катастра
клизишта на подручју
Градске општине
Барајево – Комплексна геолошка карта
(КГК-10)
ОПШТИНСКА УПРАВА

0602-1006

број удружења чији су
програми финансирани

ПРОЈЕКАТ Канцеларије за младе „Учим да
бих радио‘‘
ОПШТИНСКА УПРАВА

0602-1005

1. Подстицај за развој невладиног сектора кроз финансирање пројеката невладиних
организација

ПРОЈЕКАТ Санација
постојећих архивских депоа у подруму
зграде градске општине
Барајево
ОПШТИНСКА УПРАВА

0602-1004

1.600.000,00

ПРОЈЕКАТ Електронска архива и дигитализација докумената
Управе ГО Барајево
ОПШТИНСКА УПРАВА

0602-1003

18. јун 2015.

ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних
организација
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

0602-1002

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1.Унапређење квалитета
знања из области саобраћајног васпитања

број деце учесника едукације

1.700.000,00
1.000

УКУПНО

430.925.939,75

Члан 10.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда” а примењиваће се од
дана доношења.
Скупштина општине Барајево
Бр. 06-14/2015-244, 12. јуна 2015. године
Председник
Саша Костић, ср.

18. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 34 – 41

На основу члана 19. Статута Градске општине Барајево –
пречишћени текст („Службени лист Града Београда” – пречишћени текст, бр. 30/10 и 40/13), Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 12. јуна 2015. године, донела је

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 39. Статута
ЈКП „10. октобар” Барајево Надзорни одбор на XXVIII седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је следећу

РЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО
1. У Решењу о бразовању Радне групе за управљање ризицима градске општине Барајево („Службени лист Града
Београда”, број 16/15), врше се следеће измене:
– у тачки 2. за председника Радне групе, уместо Саше
Костића, именује се Весна Ранковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина општине
Број 06-14/2015-260, 12. јуна 2015. године
Председник
Саша Костић, ср.

О ЦЕНАМА ЗАКУПА ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У БАРАЈЕВУ
ЗАКУП ТЕЗГИ:
– Бувља пијаца
1 месец
660,00 дин.
2 месеца
1.100,00 дин.
3 месеца
1.650,00 дин.
– Зелена пијаца
3 месеца
1.650,00 дин.
– Млечни производи и месо у згради
3 месеца
2.200,00 дин.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука бр. 1028/1 од 12. јула 2007. године
На утврђене цене обрачунава се законска стопа ПДВ-а
од 20%.
Ова одлука ће се примењивати од 1. јула 2015. године по
добијању сагласности оснивача.
Надзорни одобор ЈКП „10. октобар” Барајево
Број 1486, 29. маја 2015. године

На основу члана 60. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 19.
тачка 10. Статута Градске општине Барајево – пречишћен
текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 и 40/13),
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 12.
јуна 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ЗАКУПА
ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА НА „ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ” У БАРАЈЕВУ, ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА И
ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ЦЕНА ЗА УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
1. Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена закупа пијачног простора на „Зеленој пијаци” у Барајеву која је
донета на седници Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, број 1486/2015 од 29. маја 2015. године.
2. Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена
пијачних услуга која је донета на седници Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, број 1487/2015 од 29. маја
2015. године.
3. Даје се сагласност на Одлуку о усклађивању цена за
услуге изношења смећа која је донета на седници Надзорног
одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, број 1485/2015 од 29.
маја 2015. године.
4. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-14/2015-216, 12. јуна 2015. године
Председник
Саша Костић, ср.

Председник
Живорад Милошевић, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 39. Статута
ЈКП „10. октобар” Барајево Надзорни одбор на XXVIII седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Цене за пијачнину:
1. Цена тезге на бувљој пијаци
220,00 дин.
2. Цена тезги на зеленој пијаци
220,00 дин.
3. Цена паркинг простора на зеленој
пијаци за камион преко 2,5 тона
550,00 дин.
4. Цена паркинг простора на зеленој пијаци
за камион до 2,5 тона
330,00 дин.
5. За трактор са приколицом
220,00 дин.
6. За трактор са корпом
132,00 дин.
7. Цена пијачног простора ван тезги (до 1 m²) 82,50 дин.
8. Тезге у згради
220,00 дин.
Сточна пијаца:
1.Услуга мерења за јунад преко 400 kg
132,00 дин.
– јунад од 250–400 kg
110,00 дин.
– телад
88,00 дин
2. Услуга мерења свиња преко 30 kg
110,00 дин.
– прасади до 30 kg
66,00 дин.
3. Такса за улаз у сточни пијац
– трактор
110,00 дин.
– теретно возило
165,00 дин.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука бр. 1028 од 12. јула 2007. године.

Број 34 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На утврђене цене обрачунава се законска стопа ПДВ-а
од 20%.
Ова одлука ће се примељивати од 1. јула 2015. године по
добијању сагласности оснивача.
Надзорни одобор ЈКП „10. октобар” Барајево
Број 1487, 29. маја 2015. године
Председник
Живорад Милошевић, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 39. Статута
ЈКП „10. октобар” Барајево, Надзорни одбор на XXVIII седници одржаној 29. маја 2015. године,донео је следећу

ну специфичност удаљености депоније за одлагање смећа.
Посебно је битно имајући у виду принципе код формирања
цена комуналних услуга које је дефинисао Закон о комуналним делатностима да исти не прате одговарајуће методологије
за израду цена различитих комуналних услуга. Јавно комунално предузеће „10. октобар” нема посебну службу која би
се бавила анализом пословања и калкулацијама трошкова већ
се руководимо информацијама и применом искустава сличних предузећа или удружења комуналних предузећа.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука бр. 1449 од 9. октобра 2013. године.
На утврђене цене обрачунава се законска стопа ПДВ-а
од 10%
Надзорни одобор ЈКП „10. октобар” Барајево
Број 1485, 29. маја 2015. године
Председник
Живорад Милошевић, ср.

ОД Л У КУ
I. Усваја се предлог одлуке о усклађивању цена изношења смећа и то:
1.1 Домаћинства – 1. зона
4,90 дин/m²
1.2 домаћинства – 2. зона
2,97 дин/m²
1.3 Домаћинства – 3. зона
1,98 дин/m²
1.4 Остали корисници
13,31 дин/m²
1.5 За привредна друштва која поседују своје контејнере у сопственом кругу и који су једини корисници истих наплата се врши
у паушалном месечном износу (пражњење контејнера једном
недељно)
– Контејнер 1,1 m³

18. јун 2015.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 12. јуна 2015. године, на основу члана 18. став 1.
тачка 15. и члана 44. ст. 1. и 5. Статута Градске општине
Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 –
пречишћен текст и 38/13), и члана 27. ст. 1. и 2. Пословника
Скупштине Градске општине Младеновац („Службени лист
Града Београда”, број 48/08), донела је

4.236,59 дин.

II. Ова одлука ће се примељивати од 1. јула 2015. године
по добијању сагласности оснивача.
Обра зложење
На основу утврђене анализе цене коштања изношења смећа по методологији пословног удружења комуналних предузећа Србије „Комдел” месечни трошкови износе
3.421.081,00 динара. За покриће ових трошкова просечна цена
изношења смећа за цело подручје општине Барајево треба
да износи 4,82 дин/m² плус ПДВ од 10%. Садашња просечна
цена узимајући у обзир зонирано подручје општине Барајево
за домаћинства, и јединствену цену за привреду и установе на
целом подручју општине Барајево износи 4,15 дин/m². Неопходно је ускладити цене услуга изношења смећа за све категорије корисника у циљу смањења разлике између стварних
месечних трошкова и фактурисаних прихода за ову услугу.
Према Закону о комуналним делатностима Републике Србије
цена ове услуге се утврђује на нивоу стварне цене коштања
услуга изношења смећа. Надзорни одбор у моменту доношења Одлуке определио се да постепено дође до цене коштања
које покрива трошкове просте репродукције. Обзиром на
напред изнето усклађивање не обезбеђује цену коштања ове
услуге на нивоу просте репродукције због чега је потребно да
Скупштина општине Барајево као оснивач обезбеди средства
за субвенцију као разлику између цене коштања услуге изношења смећа и одобрене цене за ову услугу. Утврђена просечна
цена услуга изношења смећа за домаћинства је за више од 30%
нижа од цене за исту категорију важећих цена које примењује
ЈКП „Градска чистоћа” Београд као и друга јавна предузећа,
ЈКП „Младеновац”, ЈКП „Гроцка”, ЈКП „Лазаревац”. Надзорни
одбор ЈКП „10. октобар” Барајево определио се за доношење
Одлуке о повећању цена изношења смећа која је неопходна за
даље функционисање предузећа јер се цене ових услуга нису
усклађивале од 9. октобра 2013. године и с обзиром на посеб-

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ
1. Разрешава се председник Градске општине Младеновац, Дејан Чокић, 12. јуна 2015. године пре истека времена
на које је биран.
2. Дејан Чокић остаје на дужности председника Градске
општине Младеновац и врши текуће послове до избора новог председника градске општине.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
Бroj I-00-06-1-3/1/2015, 12. јуна 2015. године
Председник
Радета Марић, ср.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 12. јуна 2015. године, на основу члана 18. став
1. тачка 15. и члана 44. ст. 4. и 5. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр.
40/10 – пречишћен текст и 38/13), и члана 28. Пословника
Скупштине Градске општине Младеновац („Службени лист
Града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Милошу Стојановићу престаје мандат заменика председника градске општине Младеновац, 12. јуна 2015. године, разрешењем председника градске општине Младеновац.

18. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Милош Стојановић остаје на дужности заменика председника градске општине Младеновац и врши текуће послове до избора новог заменика председника градске општине.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
Бroj I-00-06-1-3/2/2015, 12. јуна 2015. године
Председник
Радета Марић, ср.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 12. јуна 2015. године, на основу члана 18. став
1. тачка 15. и члана 44. ст. 4. и 5. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр.
40/10 – пречишћен текст и 38/13), и члана 28. Пословника
Скупштине Градске општине Младеновац („Службени лист
Града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Члановима Већа градске општине Младеновац престаје мандат члана Већа Градске општине Младеновац, 12.
јуна 2015. године, разрешењем председника градске општине Младеновац, и то:
– Драгани Лукач Зечевић,
– Браниславу Икићу,
– Богдану Вуксановићу,
– Добрици Недељковић,
– Миодрагу Бабићу,
– Зорану Милетићу,
– Божидару Томићевићу,
– Дејану Вићовцу и
– Горану Секулићу.
2. Чланови Већа из тачке 1. овог решења остају на дужности члана Већа градске општине Младеновац и врше текуће послове до избора нових чланова Већа.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
Брoj I-00-06-1-3/3/2015, 12. јуна 2015. године
Председник
Радета Марић, ср.

Број 34 – 43

ту: Закон) уређују се: права, обавезе и одговорности послодавца и запослених, заштита запослених на раду, зараде,
накнаде зарада и друга примања запослених, заснивање
радног односа, радно време, одмори и одсуства, престанак
радног односа, заштита на раду, учешће запослених у управљању и услови за рад синдиката.
Овај уговор закључује се између оснивача, послодавца и
репрезентативног синдиката код послодавца (у даљем тексту: потписници), у име свих запослених у Туристичкој организацији Београда.
Члан 2.
Оснивач је Град Београд.
Запослени је лице које је, у складу са законом, засновало
радни однос са послодавцем.
Послодавац је Туристичка организација Београда, кога
заступа директор.
Репрезентативним синдикатом у смислу овог уговора
сматра се синдикална организација основана код послодавца коме је у складу са законом утврђен статус репрезентативности.
Члан 3.
Овај уговор је обавезан за све запослене код послодавца
без обзира да ли су засновали радни однос на одређено или
неодређено време.
Права, обавезе и одговорности директора се уређују
уговором у складу са законом и Статутом ТОБ.
Уговор о правима о обавезама директора у име послодавца закључује Управни одбор.
Члан 4.
Оснивач се обавезује да обезбеђује материјалне,
техничке и друге услове за несметано обављање делатности послодавца, прати услове рада, предузима мере за
отклањање негативних околности које могу утицати на вршење делатности и предузима мере на унапређењу делатности.
Послодавац организују извршење посла, обезбеђују квалитет и обим услуга и производа и исплату зарада обрачунату на основу критеријума и осталих елемената за утврђивање висине зараде утврђених законом и овим уговором.
Средства за исплату зарада обезбеђује оснивач.
II. ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДА И ДРУГА ПРИМАЊА
1. Зараде

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана
30. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/2009,
88/2010, 99/2011, 93/2012) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13), Синдикална организација Туристичке организације Београда, директор Туристичке организације Београда
и градоначелник Града Београда у име оснивача Скупштине
града Београда, закључују:

КОЛЕКТИВНИ УГОВ ОР
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим колективним уговором код послодавца (у даљем
тексту: уговор) у складу са Законом о раду (у даљем текс-

Члан 5.
Запослени имају право на одговарајућу зараду која се
утврђује законом, овим уговором и уговором о раду.
Зарада се састоји из:
– зараде за обављени рад и време проведено на раду;
– зараде по основу доприноса запосленог, пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.);
– других примања по основу радног односа уговорених
овим уговором, уговором о раду и другим општим актима.
Запосленом се гарантује једнака зарада за исти рад или
рад исте вредности који остварује код послодавца.
Члан 6.
Зарада за обављени рад и време проведено на раду
састоји се од:
– основне зараде;
– дела зараде за радни учинак;
– увећане зараде.
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Основна зарада запосленог утврђује се на основу:
– коефицијента посла;
– вредности радног часа;
– времена проведеног на раду.
Вредност радног часа за запослене за текући месец
утврђује се на основу одобрене масе за одговарајући месец
и времена проведеног на раду.
Вредност радног часа за коефицијент 1 не може бити
нижа од минималне вредности радног часа која је утврђена у складу са законом, увећане за 20%, по основу специфичности послова и услова рада.
Члан 7.
Маса зарада за редован рад запослених утврђује се Програмом пословања послодавца за одговарајућу годину у
складу са политиком зарада коју утврди Влада Републике
Србије одговарајућим прописима и на који сагласност даје
Градско веће Града Београда.
Члан 8.
Маса зарада за запослене, утврђена чланом 7 овог уговора, расподељује се на принципима и критеријумима утврђеним законом и овим уговором.
Члан 9.
Основна зарада по сату утврђује се на основу вредности
радног часа и коефицијента посла.
Коефицијент посла утврђује се на основу сложености,
одговорности, услова рада и стручне спреме која је услов за
обављање одређеног посла, полазећи од специфичности послова код послодаваца.
Сви послови који се обављају код подлодавца утврђени
су и разврстани у групе (I–VIII) са коефицијентима послова
у табели Група послова, која је саставни део Правилника о
организацији и систематизацији радних места код послодавца.
Распон између најниже и највише основне зараде код
послодавца не може бити већи од 1:6
Члан 10.
Потребна квалификација, као услов за обављање послова из члана 9 овог уговора, утврђује се на следећи начин:
I степен стручне спреме – завршено основно образовање. У овај степен разврставају се и лица без стручне спреме, односно НК радници;
II степен стручне спреме – завршено основно образовање и одговарајући програм за II степен стручне спреме.
У овај степен разврставају се полуквалификовани радници
и лица са завршеним двогодишњим заједничким основама
средњег усмереног образовања;
III степен стручне спреме – завршено трогодишње
средње образовање или завршене двогодишње заједничке
основе усмереног образовања и одговарајући програм за III
степен стручне спреме. У овај степен разврставају се и лица
са завршеном двогодишњом средњом школом, пре него
што је школовање постало трогодишње;
IV степен стручне спреме – завршено четворогодишње
средње образовање или завршене двогодишње заједничке
основе усмереног образовања и одговарајући програм за IV
степен стручне спреме. У овај степен разврставају се и лица
са завршеном стручном школом у трогодишњем трајању,
пре него што је школовање постало четворогодишње;
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V степен стручне спреме – завршено једногодишње специјалистичко образовање након средњег образовања или
завршено петогодишње средње образовање. У овај степен
разврставају се и лица са завршеном школом за висококвалификоване раднике;
VI степен стручне спреме – у овај степен разврставају се лица са завршеним вишим образовањем у трајању
до три године стечено према прописима који су важили
до ступања на снагу прописа о високом образовању (10.
септембар 2005. год.), као и лица која су према важећем
пропису о високом образовању стекла високо образовање на основним струковним студијама првог степена,
као и на основним академским студијама првог степена у
трајању од најмање три године, чијим завршетком се стиче први степен високог образовања из одговарајуће области (180 ЕСПБ);
VII степен стручне спреме – у овај степен разврставају
се лица са завршеним високим образовањем (завршен факултет) стеченим према прописима који су важили до ступања на снагу прописа о високом образовању (10. септембар 2005. год.) као и лица које су према важећем пропису
о високом образовању стекла високо образовање на основним академским студијама у трајању од четири године
(240 ЕСПБ), специјалистичким струковним студијама утрајању од 4 године (240 ЕСПБ), као и дипломске академске
студије – мастер (300 ЕСПБ).
Члан 11.
Зарада из члана 6. овог уговора, утврђује се на основу
следећих критеријума:
– степена стручне спреме и оспособљености запосленог
за послове на којима ради;
– радног искуства;
– одговорности према раду и средствима рада;
– квалитета и благовремености у испуњавању радних
задатака полазећи од специфичности послова.
Члан 12.
Основна зарада запослених може се умањити до 20%,
односно увећати до 30%, по основу радног учинка у зависности од сложености, обима, квалитета и услова рада.
Умањење зарада запосленима може се вршити на основу
следећих критеријума:
– незадовољавајући квалитет рада;
– незадовољавајућа стручност у раду;
– незадовољавајући однос према средствима рада;
– незадовољавајућа радна дисциплина запосленог.
Увећање зарада (стимулација) запосленима може се извршити на основу следећих критеријума:
– квалитет рада што подразумева изузетно квалитетан рад,
– стручност у раду што подразумева поседовање изузетно високог стручног знања, што омогућава сигурна и квалитетна решења у обављању радних задатака,
– креативност и заинтересованост у раду, подразумева
да добрим идејама и квалитетним решењима доприноси реализацији задатака,
– однос према раду подразумева да поред редовних задатака прихвата и ради додатне послове и да је поуздан за
сваки неопходан посао,
– однос према средствима рада подразумева да запослени изузетно води рачуна о средствима рада, о утрошку материјала и енергије,

18. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

– радна дисциплина подразумева да је запослени редован на послу, да показује изузетну ажурност, у потпуности
се придржава прописаних рокова, спреман је увек да остане
по потреби и после радног времена, ангажован је и заинтересован.
Запослени може бити стимулисан највише три пута у
току календарске године.
Увећање, односно умањење зараде запосленог врши директор послодавца на образложени предлог непосредног
руководиоца организационог дела решењем.
Члан 13.
Увећање зарада запосленима из члана 12 став 3 може се
вршити из средстава издвојених највише до 1% од утврђене
масе зарада за текући месец.
Члан 14.
Оснивач се обавезује да заједно са послодавцем изврши
исплату зарада за запослене најкасније до 10. у текућем месецу за претходни месец.
2. Увећана зарада
Члан 15.
Запослени има право на увећану зараду и то за:
1) рад на дан празника који је нерадни дан;
2) рад у смени;
3) рад недељом
4) минули рад
5) прековремени рад.
Члан 16.
Послодавац се обавезује да запосленом увећа основну
зараду и то:
– за рад на дан празника који је нерадни – 125% од основице;
– за рад у смени ако такав рад није вреднован при
утврђивању основне зараде – 2% од основице;
– за рад недељом – 14% од основице.
Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде
у смислу става 1. овог члана по више основа, проценат не
може бити нижи од збира процената по сваком од основа
увећања.
Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са законом, овим уговором и уговором
о раду.
Члан 17.
Послодавац се обавезује да запосленом исплаћује увећану зараду по основу времена проведеног на раду, за сваку
пуну годину рада остварену у радном односу у износу од
0,4% од основице.
3. Накнада зараде
Члан 18.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду
зараде за време одсуствовања са рада у висини од 100% од
просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у коме
је наступила привремена спреченост, с тим да не може бити
нижа од минималне зараде утврђене законом и то у следећим случајевима:
– прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног органа односно овлашћеног радника;
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– ако запосленом прети непосредна опасност по живот
и здравље због тога што нису спроведене прописане мера
за безбедност и здравље на радном месту на коме запослени
ради, све док се те мере на обезбеде;
– коришћења годишњег одмора и плаћеног одсуства;
– празника за који је законом прописано да се не ради;
– привремене неспособности за рад ако је неспособност
проузрокована повредом на раду или професионалним
обољењем;
– давањем крви, ткива и другог дела тела;
– одазивању позиву војних и других органа;
– стручног оспособљавања и усавршавања ради потребе
процеса рада;
– учешћа на радно–производном такмичењу и изложби
иновација и других видова стваралаштва;
– присуствовања седници Скупштине Града Београда,
њених тела, седници органа друштвеног фонда или тела
или органа синдиката у својству члана, у складу са чланом
63 овог уговора.
Члан 19.
Запосленом припада накнада зараде за време одсуствовања са посла због привремене спречености за рад проузроковане болешћу или повредом ван рада до 30 дана у
висини од 70% од просечне зараде запосленог у претходних
12 месеци пре месеца у коме је наступила привремена спреченост.
4. Накнада трошкова
Члан 20.
Запослени има право на накнаду трошкова у складу са
овим уговором и уговором о раду и то:
– на месечну накнаду за трошкове исхране у току рада у
висини од 300,00 динара по радном дану, што је укључено у
коефицијент посла запосленог;
– на регрес за коришћење годишњег одмора у висини
1/12 месечно од просечне зараде по запосленом у Републици Србији по подацима републичког органа надлежног за
статистику за децембар претходне године, што је такође
укључено у коефицијент посла запосленог;
– накнаду трошкова превоза у јавном саобраћају ради
одласка на рад и повратка са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико послодавац није
обезбедио месечну претплатну карту за превоз, сопствени превоз запослених или на други начин обезбедио
превоз запослених. Право на трошкове превоза у јавном
саобраћају има запослени који од места становања до
места обављања делатности користи јавни градски и приградски превоз на територији града Београда као једино
средство превоза. Запослени који на посао долазе из места ван територије града Београда имају право на накнаду
трошкова за долазак на посао и одлазак са посла у висини цене превозне карте, а на основу рачуна међуградског
превозника;
– дневницу за службено путовање у земљи у висини
од 2% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку надлежног
органа за статистику, с тим што се путни трошкови признају у целини према приложеном рачуну, изузев у хотелу
категорије пет звездица. Запослени стиче право на пуну
дневницу уколико на службеном путу проведе више од 12
сати. За мање од 12 сати проведених на службеном путу
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запослени има право на ½ пуне дневнице. Уколико је запосленом обезбеђено преноћиште и исхрана, запослени
има право на 60% дневнице;
– дневницу за службено путовање у иностранству која
износи 40 евра дневно у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан исплате, сем за дестинације на
којима се процени да постоје реално увећани трошкови,
настали у функцији обављања специфичних послова – организације сајмова и изложби (увећани трошкови транспорта, превоза и преноса материјала, трошкови исхране
на дестинацијама чије су цене веће од уобичајених a према
приложеним рачунима.);
– право на дневницу се стиче после првих 12 сати проведених у иностранству, а свака следећа после проведених
наредних 24 сата. Путни трошкови се признају у целини
према приложеном рачуну а трошкови смештаја само до
хотела категорије четири звездице;
– трошкова превоза сопственим путничким аутомобилом до износа 30% цене једног литра горива по пређеном
километру;
– трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену (теренски додатак) у висини од 3% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњим
објављеним подацима надлежног органа за статистику, ако
послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану
без накнаде.

Један члан комисије из става 2. овог члана је из редова
репрезентативног синдиката.
Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене повреде
или штете на раду или у вези са радом послодавац и запослени не споразумеју, запослени има право да накнаду
штете захтева пред надлежним судом.

5. Друга примања

Члан 25.
Запослени могу бити осигурани на добровољно пензијско осигурање, до износа неопорезивог износа у складу са
Законом о порезу на доходак грађана, као и на колективно
осигурање за случај болести и хируршких интервенција, за
које премију плаћа послодавац када се стекну неопходни
финансијски услови уз претходну сагласност оснивача.
У складу са пословима основне делатности, послодавац
је дужан да на свој терет колективно осигура запослене за
случај смрти, повреде на раду, смањења или губитка радне
способности.
Послодавац може, поред осигурања из става 1. овог члана, да осигура запослене који раде на радним местима са
посебним условима рада од повреда на раду и професионалних обољења, у увећаном износу.

Члан 21.
Послодавац је дужан да запосленом исплати у складу са
општим актом и то:
– отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију у висини износа две просечне
зараде у Београду према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.
– накнаду трошкова погребних услуга члановима уже
породице у случају смрти запосленог или накнаду трошкова погребних услуга запосленом у случају смрти члана уже
породице, до неопорезивог износа утврђеног Законом о порезу на доходак грађана за помоћ у случају смрти запосленог и члана његове уже породице;
– накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења;
Члановима уже породице запосленог из тачке 2. става 1.
овог члана сматрају се брачни друг и деца запосленог.
Члан 22.
Ако запослени претрпи повреду на раду или штету на
раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му надокнади штету, у складу са законом и овим уговором.
О захтеву запосленог на накнаду штете из става 1 овог
члана одлучује директор послодавца или лице које он за
то овласти, на предлог комисије коју директор именује у
року од пет дана од дана подношење захтева за накнаду
штете. Комисија утврђује све чињенице у вези са поднетим захтевом, постојање одговорности послодавца или
другог запосленог код послодавца за насталу штету, као и
висину штете. На основу предлога комисије директор послодавца или лице које он овласти доноси решење којим се
послодавац обавезује да надокнади штету и рок у коме се
штета исплаћује, или се поднети захтев одбацује као неоснован.

Члан 23.
Послодавац може деци запосленог старости до 10 година да обезбеди поклон за Нову годину у вредности до
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 24.
Запослени има право на јубиларну награду поводом непрекидног рада код послодавца након проведених првих
десет година рада, а после тога сваке пете године, и то:
– за 10 година – 0,5 просечне зараде код послодавца;
– за 15 година – 0,625 просечне зараде код послодавца;
– за 20 година – 0,75 просечне зараде код послодавца;
– за 25 година – 0,875 просечне зараде код послодавца;
– за 30 година – 1 просечна зарада код послодавца;
– за 35 година – 1,1 просечне зараде код послодавца;
– за 40 година – 1,1 просечне зараде код послодавца.
Јубиларна награда ће се запосленом из става 1. овог члана исплатити наредног месеца у односу на месец у коме се
стиче право на јубиларну награду.

6. Солидарна помоћ
Члан 26.
Послодавац може запосленом да обезбеди право и исплати солидарну помоћ за случајеве:
– тешке болести и набавке лекова и операције запосленог или чланова уже породице;
– здравствене рехабилитације запосленог услед теже болести;
– наступања теже инвалидности;
– ублажавања последица елементарних и других непогода;
– пружања помоћи породици умрлог запосленог.
Солидарна помоћ за тешке болести запосленог или члана уже породице исплаћује се у износу од најмање једне
просечно исплаћене зараде у граду у месецу у коме се врши
исплата, а у случају смрти и набавке лекова до износа трошкова према приложеном рачуну.
Под тежим болестима у смислу овог члана се сматрају
обољења ближе дефинисана посебним законским и подзаконским прописима што се доказује налазом лекара односно лекарске комисије.
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Члановима уже породице из става 1. и 2. овог члана сматрају се брачни друг, малолетна или незапослена деца која
живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим.
7. Минимална зарада
Члан 27.
Услед утврђеног поремећаја пословања послодавца, запосленима се може исплаћивати минимална зарада.
Минимална зарада за стандардни учинак и пуно радно
време, односно време које се изједначава са пуним радним
временом, увећава се за 20% по основу специфичности послова и услова рада, у односу на висину минималне зараде
утврђене законом.
Члан 28.
Послодавац минималну зараду, из члана 27 може исплаћивати на основу посебне одлуке Управног одбора донете уз мишљење репрезентативних синдиката у периоду не
дужем од шест месеци у току календарске године.
Приликом доношења одлуке, послодавац ће заједно са
репрезентативним синдикатом, прецизирати рокове за исплате разлике између исплаћене минималне зараде и зараде
запосленог коју би остварио на пословима на које је распоређен.
III. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 29.
Радни однос може да заснује лице које испуњава опште
услове утврђене законом и општим актом послодавца о организацији и систематизацији послова код послодавца.
Запослени заснива радни однос закључивањем уговора
о раду.
На права и обавезе које нису утврђене уговором о раду,
примењиваће се одредбе закона и овог уговора.
Члан 30.
Радни однос се заснива закључивањем уговора о раду
под условима прописаним у закону, а у складу са овим уговором.
Послодавац је дужан да запосленом омогући да по условима и на начин прописан законом и овим уговором, остварује своја права која му припадају на раду и у вези са радом.
Послодавац је дужан да по захтеву запосленог за заштиту права омогући синдикалној организацији, увид у примену овог уговора и остваривање права запослених.
1. Заснивање радног односа
Члан 31.
Уговор о раду са запосленим у име послодавца закључује директор.
Уговор о раду закључују запослени и послодавац на неодређено или одређено време, као и за рад са непуним радним временом или повећаним ризиком у складу са законом.
О појединачним правима, обавезама и одговорностима
из радног односа одлучује директор послодавца.
Запосленом се доставља решење о остваривању појединачних права, обавеза и одговорности, са образложењем и
поуком о правном леку.
Члан 32.
Уговором о раду не могу се утврдити мања права и неповољнији услови од права и услова предвиђених законом
и овим уговором.

Број 34 – 47
2. Приправници

Члан 33.
Послодавац може закључити уговор о раду на одређено
или неодређено време са приправником – лицем које је стекло високу, вишу или средњу стручну спрему и које први
пут заснива радни однос.
Уговором о раду са приправником се утврђују сви услови под којима се тај рад одвија.
Приправнику приправнички стаж траје:
– за високу стручну спрему односно
– једну годину;
одговарајући степен образовања у складу
са чланом 10 овог уговора
– за вишу и средњу стручну спрему
– девет месеци.
односно одговарајуће степене образовања
у складу са чланом 10 овог уговора
За време трајања приправничког стажа приправник
остварује основну зараду у износу од 80% основне зараде
предвиђене за послове које обавља.
За време приправничког стажа приправник остварује и
сва друга права из радног односа, у складу са законом, овим
уговором и уговором о раду.
Директор послодавца месец дана пре истека приправничког стажа именује комисију за полагање приправничког испита, која је састављена од најмање три члана одговарајућег степена школске спреме, од којих најмање један
члан мора бити исте струке као и приправник који полаже
приправнички испит.
Комисија из става 6 овог члана приправнику одређује
тему коју је дужан да обради и коју је дужан да пред истом
одбрани.
Након полагања приправничког испита комисија о успешности обрађене теме и одбране извештава директора
послодавца, који приправника распоређује на послове радног места за које се у трајању приправничког стажа оспособљавао.
Приправнику који не покаже одговарајућу успешност у
обради и одбрани задате теме престаје радни однос.
2. Пробни рад
Члан 34.
На радно место за које је уговором о раду то предвиђено, запослени се прима на пробни рад.
Пробни рад, у смислу става 1. овог члана, не може се
утврдити за приправника.
Пробни рад се према стручној спреми утврђује у
трајању од:
– 3 месеца – за радна места за која се тражи висока
стручна спрема (VII степен), односно високо образовање на
основним академским студијама у трајању од 4 године (240
ЕСПБ), специјалистичким струковним студијама утрајању
од четири године (240 ЕСПБ), као и дипломске академске
студије – мастер (300 ЕСПБ);
– 2 месеца – за радна места за која се тражи виша стручна спрема (VI степен), односно високо образовање на основним струковним студијама првог степена, као и на основним академским студијама првог степена у трајању
од најмање три године, чијим завршетком се стиче први
степен високог образовања из одговарајуће области (180
ЕСПБ) и средња стручна спрема (V и IV степен);
– 1 месец – за остала радна места.
За време пробног рада запослени и послодавац могу да
откажу уговор о раду са отказним роком од 5 радних дана.
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Пробни рад прати и оцењује комисија коју именује директор, а иста је састављена од лица која имају најмање
исти степен стручне спреме одређене врсте занимања, као и
запослени који је на пробном раду.
2. Радно време
Члан 35.
Пуно радно време запослених износи 40 часова недељно.
Радни дан траје осам часова, а радна недеља траје пет
радних дана.
Према потребама процеса рада и организационих делова може се утврдити и клизно радно време на почетку односно завршетку радног времена и то највише до 1,5 (једног
и по) часа рада.
Општим актом може да се утврди радно време краће од
40 часова недељно, а не краће од 36 часова недељно у складу
са законом.
Распоред радног времена у оквиру радне недеље
утврђује директор.
Члан 36.
Радно време између 22 часа и 6 часова наредног дана
сматра се радом ноћу и представља посебан услов рада у
погледу утврђивања права и заштите запослених.
Када је рад организован у сменама мора се организовати
тако да запослени не ради више од једне радне недеље ноћу,
а дуже само уз његову писану сагласност.
Члан 37.
Запослени који заснива радни однос са непуним радним
временом своја права из радног односа остварује сразмерно времену проведеном на раду и оствареним резултатима
рада.
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– у циљу боље организације рада и рационалнијег коришћења средстава рада;
– због рационалног коришћења радног времена, у циљу
извршавања одређених послова у утврђеним роковима.
Запослени који се сагласио да у прерасподели радног
времена ради у просеку дуже од времена утврђеног у ставу
1. овог члана, часови рада дужи од просечног радног времена обрачунавају се и исплаћују као прековремени рад.
Прерасподела радног времена се не везује за календарску годину, и може трајати најдуже девет месеци.
3. Одмори и одсуства
Члан 41.
Запослени има право на одмор у току рада; дневни
одмор, недељни одмор и годишњи одмор у складу са законом и општим актом.
а) Годишњи одмор
Члан 42.
Запослени имају право на годишњи одмор, у складу са
законом, колективним уговорима и општим актом послодавца, од најмање 20 радних, а навише 30 радних дана по
свим основама.
Запосленом се годишњи одмор у трајању од 20 радних
дана увећава по основу:
1) радног искуства;
2) сложености послова радног места односно доприноса
запосленог на радном месту;
3) инвалидности рада – здравственог стања запосленог
или члана уже породице и
4) посебних отежаних услова рада.

Члан 38.
Запосленом који обавља одређене послове на радном
месту са повећаним ризиком може да се скрати радно време
и при томе има права из радног односа као да ради са пуним радним временом.
На основу извршене процене ризика и стручне анализе, за радно место са повећаним ризиком, може да се као
превентивна мера за безбедан и здрав рад утврди скраћено
радно време, додатне и једнократне паузе, као и друге мере.
Дужина скраћеног радног времена утврђује се на основу извршене процене ризика и стручне анализе службе медицине рада.
Актом о процени ризика за обављање одређених послова на радном месту са повећаним ризиком, послодавац
може да утврди као меру за безбедан и здрав рад скраћено
радно време.
Запослени који раде скраћено радно време имају иста
права, као и запослени који раде пуно радно време.

Члан 43.
Послодавац је дужан да запосленом утврди дужину годишњег одмора за сваку календарску годину од најмање 20
радних дана.
Дужина годишњег одмора запосленог увећава се по основу:
1) Радног искуства за сваких навршених 5 (пет) година
рада по 1 (један) дан;
2) Сложености послова:

Члан 39.
Послодавац може да уведе и рад дужи од пуног радног
времена, у складу са законом.
Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно
укључујући и прековремени рад.

– за послове за које се захтева од I до
IV степена стручне спреме односно одговарајући степени образовања у складу са
чланом 10 овог уговора
– за послове за које се захтева V и VI
степен стручне спреме односно одговарајући степени образовања у складу са
чланом 10 овог уговора
– за послове за које се захтева VII и
VIII степен стручне спреме односно одговарајући степени образовања у складу са
чланом 10 овог уговора
– за послове са посебним овлашћењима и одговорностима

– 3 радна дана

Члан 40.
Директор послодавца, у складу са законом, може вршити и прерасподелу радног времена посебним решењем и то:
– кад то захтева природа делатности ради обезбеђења
потребног обима и квалитета услуга;

3) Запосленом: инвалиду, самохраном родитељу са дететом до 7 година, запосленом са двоје или више деце до 14
година живота, запосленом који у свом домаћинству издржава дете које има сметње у психофизичком развоју три
радна дана;

– 1 радни дан;

– 2 радна дана

– 3 радна дана
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У случају да се истовремено стичу два или више основа
из тачке 3 онда се годишњи одмор по свим основама ове тачке увећава за 4 радна дана;
Запосленом са 30 година пензијског стажа и запосленој
са 25 година пензијског стажа и 55 година живота (запосленог и запослене) утврђује се дужина годишњег одмора у
трајању од 30 радних дана.
Члан 44.
Годишњи одмор користи се једнократно или у два или
више делова, у складу са законом.
Ако запослени користи годишњи одмор у деловима,
први део користи у трајању од најмање две радне недеље
непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније
30. јуна наредне године.
Запослени има право да годишњи одмор користи у
два дела, осим ако са послодавцем споразуме да годишњи
одмор користи у више делова.
Члан 45.
Распоред коришћења годишњег одмора утврђује послодавац према плану коришћења годишњег одмора за сваку
годину, у складу са потребама процеса рада послодавца.
Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац
може доставити запосленом у електронској форми, а на захтев запосленог послодавац је дужан да то решење достави
и у писаној форми.
б) Одсуство са рада – плаћено одсуство
Члан 46.
Послодавац је дужан да запосленом омогући плаћено
одсуство у укупном трајању до седам радних дана у календарској години у следећим случајевима:
– ступања у брак
– 5 радних дана
– рођења детета, порођаја супруге
– 7 радних дана
– смрти члана уже породице (брачни
– 7 радних дана
друг, деца, родитељи запосленог)
– смрти брата или сестре запосленог
– 5 радна дана
– смрти других чланова уже породице
– 5 радних дана
запосленог
– смрти родитеља, усвојиоца, брата или
– 2 радна дана
сестре брачног друга запосленог
– теже болести члана уже породице
– 7 радних дана
– селидбе сопственог домаћинства
– 4 радна дана
– полагања стручног испита
– 1–6 радних дана
– елементарних непогода
– 3–5 радних дана
– коришћења организованог рекреати– 7 радних дана
вног одмора у циљу превенције радне
инвалидности
– учествовања на спортским и радно– – 3–7 радних дана
производним такмичењима
– добровољног давања крви за сваки
– 2 дана
случај добровољног давања крви
Одсуство у случају добровољног давања крви запослени
користи на дан давања крви и наредног дана.
Одсуство за случај порођаја супруге запосленог, смрти члана уже породице, превенције радне инвалидности
и добровољног давања крви не урачунава се у укупан
број радних дана плаћеног одсуства у току календарске
године.

Број 34 – 49

Члановима уже породице из тачке 6. става 1. овог члана
сматрају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим.
Члан 47.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада.
Запослени је дужан да се у току рада образује, стручно
оспособљава и усавршава за рад.
Запосленом се може одобрити плаћено одсуство у
трајању дужем од пет дана, а највише до 30 радних дана у
току календарске године у случају: полагања стручног испита или испита којим се стиче непосредно виши степен
образовања у области у коју спадају послови које запослени
обавља, израде докторске дисертације, учешћа у студијским
или експертским групама и другим облицима стручног усавршавања.
в) Неплаћено одсуство
Члан 48.
Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство од
пет радних дана у току једне календарске године у следећим
случајевима:
– неге члана уже породице
– 5 радних дана;
– неге члана шире породице
– 3 радна дана;
– смрти сродника, који нису наведени
у члану 46. овог уговора
– 2 радна дана.
Запосленом се може изузетно одобрити неплаћено одсуство од 30 радних дана до годину дана у току календарске године када директор послодавца оцени да то не ремети
процес рада.
Одлуку о неплаћеном одсуству доноси директор послодавца решењем.
За време неплаћеног одсуствовања са рада запосленом
мирују права из рада и по основу рада, осим ако законом
није другачије предвиђено.
IV ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
1. Разлози за престанак радног односа
Члан 49.
Запосленом радни однос престаје:
– истеком рока за који је заснован;
– кад наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени другачије не
споразумеју,
– споразумом између послодавца и запосленог,
– отказом уговора о раду од стране послодавца и запосленог,
– смрћу запосленог,
Запосленом радни однос престаје независно од његове
воље и воље послодавца у случајевима утврђеним законом.
2. Отказ од стране запосленог
Члан 50.
Запослени има право да послодавцу откаже уговор о
раду.
Отказ се доставља послодавцу у писаном облику, најмање 15 дана (отказни рок) пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа.
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3. Отказ од стране послодавца

Члан 51.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду у
складу са законом ако за то постоје разлози који се односе на:
– радну способност запосленог и његово понашање;
– повреду радне обавезе кривицом запосленог;
– непоштовање радне радне дисциплине од стране запосленог.
а) Радна способност запосленог и његово понашање
Члан 52.
Ако запослени у периоду од три месеца не покаже потребна знања и способности за обављање послова на којима ради, односно не остварује одговарајуће резултате рада,
непосредни руководилац покреће поступак за утврђивање
знања и способности, односно резултата рада тог запосленог.
Захтев за покретање поступка у смислу става 1. овог члана доставља се директору предузећа, који је дужан да одмах
по добијању захтева образује комисију која утврђује знања и
способности, односно резултате рада тог запосленог.
Комисија из става 2. овог члана мора да буде састављена од лица која имају најмање исти степен стручне спреме
одређене врсте занимања као запослени чије се способности утврђују.
Комисија из става 2. овог члана утврђује чињенично
стање на следеће начине:
– увидом у радну документацију запосленог (радни налози, планови рада, радне листе и сл.);
– непосредним увидом у рад запосленог;
– писаним образложењем непосредног руководиоца запосленог;
– узимањем изјава од запосленог, непосредног руководиоца запосленог и од других запослених који су имали
увид у рад запосленог.
Ако комисија утврди да запослени нема потребна знања
и способности за обављање послова на којима ради, односно не остварује одговарајуће резултате рада, послодавац
ће запосленом понудити обављање другог одговарајућег
послат, а ако таквог посла нема, послодавац може запосленом отказати уговор о раду уз поштовање законом утврђене процедуре.
Запослени коме је уговор о раду отказан по основу из
овог члана, има право да остане на раду и то:
1) осам дана, ако је навршио до 10 година стажа осигурања;
2) петнаест дана, ако је навршио преко 10 до 20 година
стажа осигурања;
3) тридесет дана, ако навршио преко 20 година стажа
осигурања.
Отказни рок почиње да тече наредног дана од дана достављања решења о отказу уговора о раду.
Уколико се запослени споразуме са послодавцем да
престане са радом и пре истека отказног рока, има право
да за време отказног рока добије накнаду зараде у висини
просека своје зараде за предходних 12 месеци пре доношења решења о отказу уговора о раду.
б ) Повреда радне обавезе кривицом запосленог
Члан 53.
Запосленом који својом кривицом учини повреду радне
обавезе, послодавац може да откаже уговор о раду, и то у
следећим случајевима:
1) ако несавесно, неблаговремено или немарно извршава радне обавезе;
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2) ако одбије налог директора или непосредног руководиоца за извршење одређеног радног задатка,
3) ако долази на рад у пијаном стању или под дејством
наркотичких средстава, или конзумира алкохол и употребљвља наркотик средства за време рада;
4) ако неоправдано и узастопно изостане са рада два
радна дана или три радна дана са прекидима у току шест
месеци;
5) ако прекорачи службена овлашћења у раду;
6) ако незаконито располаже средствима;
7) ако нецелисходно и неодговорно користи средстава
рада и опреме;
8) ако злоупотребљава положај и прекорачи дато овлашћење;
9) ако ода пословне, службене или друге тајне утврђене
посебним актом послодавца;
10) ако повреди прописе о безбедности и здрављу на
раду;
11) ако омета другог запосленог у процесу рада;
12) ако непосредно или посредно спроводи дискриминацију лица с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже,
старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус,
породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или
друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко
друго лично својство;
13) ако спроводи сексуално узнемиравање, односно свако вербално, невербално или физичко понашање које има
за циљ или представља повреду достојанства лица у сфери
полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење;
14) ако нанесе материјалну штете послодавцу или другим запосленима, намерно или крајњом непажњом;
15) ако прекрши одредбе о забрани конкуренције;
16) ако се недолично понаша према осталим запосленима (увреда, клевета и др.);
17) ако учини крађу имовине послодавца, без обзира на
вредност;
18) ако немарно или неодговорно води евиденцију о
присуству на раду запослених;
19) ако одбије потребну сарадњу са другим запосленима.
в) Непоштовање радне радне дисциплине од стране запосленог
Члан 54.
Повреда радне обавезе, непоштовања радне дисциплине
и понашање запосленог, на основу пријаве или непосредног
сазнања, утврђује се у поступку који води запослени кога
овласти директор.
Поступак обухвата саслушање одговорног запосленог,
узимање изјава одговорног запосленог и сведока, уколико
их има, као и извођење других доказа неопходних за објективно утврђивање евентуалне кривице.
г) Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду
радних обавеза
Члан 55.
Ако постоје олакшавајуће околности, или ако припрода повреде радне обавезе, или непоштовање радне дисциплине није такве природе да запосленом треба да престане
радни однос, послодавац може запосленом, уместо отказа
уговора о раду, да изрекне следеће мере:
1) привремено удаљење са рада без накнанде зараде, у
трајању од једног до 15 радних дана.
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2) новчану казну у висини 20% основне зараде запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до
три месеца. Новчана казна се извршава на основу решења
послодавца обуставом од зараде запосленог.
3) опомену са најавом отказа,без поновног упозорења,
ако запослени у наредном периоду од шест месеци учини
исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине.
Члан 56.
Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у случајевима из чл. 53. и 54. испоштује процедуру прописану
законом која се односи на писано упозорење, рок застарелости, достављање акта о отказу уговора о раду и обавезе
исплате зараде и накнаде зараде.
4. Посебна заштита од отказа уговора о раду
Члан 57.
Полодавац не може запосленом да откаже уговор о раду:
1) за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге
детета;
2) због његовог статуса или активности у својству представника запослених;
3) чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима;
4) због обраћања запосленог синдикату или органима
надлежнм за заштиту права из радног односа у складу са
законом и овим уговором
Не сматра се оправданим разлогом за отказ уговора о
раду чланство у политичкој организацији, национална припадност, пол, језик, вероисповест, политичко и друго уверење или неко друго лично својство запосленог.
V. НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 58.
Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у
вези са радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао послодавцу.
Постојање штете, њену висину, околности под којима је
настала, ко је штету проузроковао и како се иста накнађује
утврђује комисија коју формира директор својим решењем.
Решењем из става 2. овог члана ће се утврдити рок у ком
ће комисија завршити рад и своје мишљење доставити директру предузећа.
Директор својим решењем обавезује запосленог да накнади учињену штету у примереном року или ослобађа запосленог одговорности, све у складу са мишљењем комисије.
VI. ЗАШТИТА НА РАДУ
Члан 59.
Послодавац и запослени су дужни да се у процесу рада
придржавају одредаба Закона о раду, Закона о безбедности
и здрављу на раду, Закона о спречавању злостављања на
раду и овог уговора.
Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на пословима и у радној околини у којима су спроведене мере
безбедности и здравља на раду и да омогући представнику
запослених да учествује у разматрању свих питања која се
односе на спровођење безбедности и здравља на раду.
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Послодавац је дужан да донесе општи акт о безбедности
и здрављу на раду у складу са Законом о безбедности и
здрављу на раду и другим прописима.
Члан 60.
Послодавца се обавезује да запосленима обезбеди средства и опрему за личну заштиту на раду, средства за личну хигијену, оспособљавање запослених за безбедан рад,
одржавање средстава за рад у исправном стању и предузима потребне мере заштите од штетних утицаја за живот
и здравље запослених, полазећи од специфичности сваког
предузећа.
Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у
писменој форми за сва послове у радној околини и да утврди мере за њихово отклањање, као и да представнику запослених омогући увид у сва акта која се односе на безбедност и здравље на раду.
Када су на основу извршене процене ризика утврђени послови са повећаним ризиком, запослени може бити
одређен да ради на тим пословима ако испуњава посебне
здравствене услове за обављање послова на пословима са
повећаним ризиком.
Обавеза послодавца је да осигура све запослене за случај смрти или инвалидитета, а висину премије осигурања
утврђује управни одбор послодавца.
Члан 61.
Запослени су дужни да се оспособљавају за безбедан и
здрав рад и за пружање помоћи осталим запосленима, уколико им запрети опасност по живот и здравље, да контролишу своје здравље према ризицима радног места у складу
са прописима о здравственој заштити и да ако раде на радном месту са повећаним ризиком обављају лекарске прегледе на које их упућује послодавац, своје знање и практичну
способност у погледу радне и животне средине стално да
усавршавају, обављањем својих послова спречавају загађивање радне и животне средине, правилно рукују средствима за рад и да се придржавају прописа из области безбедности и здравља на раду.
Члан 62.
Запослени је одговоран ако супротно намени користи
средства и опрему личне заштите, неправилно рукује њима
и не одржава их у исправном стању и ако одмах не обавести
одговорног запосленог о кваровима или другим недостацима који могу угрозити живот других запослених и безбедност процеса рада.
VII. УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ
Члан 63.
Представнике запослених у управном и надзорном одбору именује и разрешава оснивач на предлог запослених.
Представници запослених чине 1/6 чланова управног
одбора и 1/3 чланова надзорног одбора, и именују се на основу предлога синдиката.
Поступак за предлагање и бирање чланова управног и
надзорног одбора из редова запослених, до окончања, води
и за њега одговарају репрезентативни синдикати, у договору са другим синдикатима и запосленима, у складу са статутом предузећа.
Уколико репрезентативни синдикати не постигну договор око вођења заједничку акцију на предлагању и бирању
чланова управног и надзорног одбора, предлози запослених ће се достављати директору предузећа сразмерно броју
чланова репрезентативних синдиката.
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Члан 64.
Репрезентативни синдикати учествују у поступку статусних промена предузећа, а посебно својинске трансформације, реструктурирања, јавног приватног партнерства
и концесија, давањем мишљења и предлога, уз поштовање
примедби, предлога и сугестија осталих синдиката код послодавца.
VIII. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 65.
Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог,
због технолошких, економских или организационих промена, потписници колективних уговора су дужни да поштују
процедуру прописану Законом о раду и донесу програм решавања вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања, јавног приватног партнерства и концесија
и припреме за приватизацију.
Програм решавања вишка запослених из става 1. овог
члана доноси управни одбор.
Члан 66.
У Програму пословања приликом утврђивања политике
запослености, послодавац је обавезан да предвиди потребан
број запослених поштујући принцип продуктивности и планирајући повећање обима послова и проширење обима делатности, на основу потреба корисника и одлука оснивача.
Висина отпремнине по наведеном основу коју је послодавац дужан да исплати пре отказа уговора о раду, утврђује
се као збир трећине зараде запосленог за сваку годину рада
у радном односу код послодавца код кога остварује право
на отпремнину.
Члан 67.
Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог
због технолошких, економских или организационих промена, при предлагању и утврђивању запосленог за чијим је радом престала потреба, одређивање критеријума за проглашавање технолошког вишка утврђиваће репрезентативни
синдикати и послодавац.
Изузетно, запосленом који је код послодавца провео
више од 25 година рада, без његове сагласности не може
престати радни однос услед технолошког унапређења или
економских тешкоћа под условом да не испуњава један од
услова за пензију.
При предлагању и утврђивању запосленог за чијим је
радом престала потреба примењиваће се критеријуми из
закона и колективног уговора и то посебно у случају када
запослени остварују једнаке резултате у раду на истим пословима.
IX. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА
Члан 68.
Уколико настане спор у поступку закључивања, односно
измена и допуна или примене овог колективног уговора,
остваривања права на синдикално организовање, и штрајк
примене споразума између послодавца и синдиката, остваривања права на информисање, консултовање и учешће запослених у управљању у складу са законом, сматра се да је
настао колективни радни спор.
У случају спора из става 1 овог члана примењиваће
се одредбе Закона о мирном решавању радних спорова,
односно пропис који донесе министар надлежан за послове рада.
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X. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 69.
Послодавац је дужан да, у складу са законом, запосленима омогући синдикално организовање и спровођење активности усмерених на побољшању њихових услова рада и
укупног животног положаја.
Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена актом послодавца.
Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице.
Приступницу обрачунској служби доставља синдикат
преко писарнице.
Члан 70.
Послодавац је обавезан да синдикату омогући деловање
у складу са његовом улогом и задацима из закона и колективних уговора и то:
– да покреће иницијативе, подноси захтеве и предлоге
и да заузима ставове о свим питањима од значаја за материјални и социјални положај запослених и услове рада;
– да се информише о питањима која су од значаја за материјални и социјални положај запослених;
– да се позива са достављеним материјалима, да присуствује седницама на којима се разматрају мишљења, предлози, иницијативе и захтеви синдиката, односно на којима
се одлучује о појединачним правима запослених.
Члан 71.
Послодавац је дужан:
– да репрезентативном синдикату обезбеди коришћење
просторија без плаћања накнаде и пружање потребних
стручних, административних и техничких услуга неопходних за његов рад, као и израду завршног рачуна, а осталим
синдикатима уколико му то дозвољавају просторне, финансијске и техничке могућности;
– да представницима синдиката омогући информисање
запослених, истицањем обавештења на одређеним местима
приступачним запосленима и за то одређена;
– да представницима синдиката омогући одсуствовање са
посла ради присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама и конгресима на које су позвани;
– да се мишљења и предлози репрезентативног синдиката размотре пре доношења одлука од значаја за материјални, економски и социјални положај запослених, и да се у
односу на њих определи;
– да председника репрезентативног синдиката позива
на седнице Управног и Надзорног одбора и других органа,
а председнике других синдиката на седнице, када се разматрају иницијативе упућене од стране тих синдиката.
Члан 72.
Синдикални представник који одсуствује са рада ради
обављања синдикалне функције, учешћа у колективном
прегиварању или који је одређен да заступа запосленог у
радном спору са послодавцем пред арбитром или судом,
има право на накнаду зараде која не може бити већа од његове просечне зараде у претходних 12 месеци у складу са
општим актом и уговором о раду.
Члан 73.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на
други начин да стави у неповољан положај представника
запослених за време обављања функције и годину дана по
престанку функције, ако представник запослених поступа
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у складу са законом, општим актом и уговором о раду, и то:
представнику запослених у управном и надзорном одбору
послодавца, председнику, члановима одбора и организационих делова синдиката основаног код послодавца, именованом или изабраном синдикалном представнику.
Ако представник запослених из претходног става не
поступа у складу са законом, општим актом и уговором о
раду, послодавац може да му откаже уговор о раду.
Члан 74.
Репрезентативни синдикат и други синдикати дужни
су да свој рад организују тако да не смета редовном раду и
функционисању код послодавца и да не ремети прописану
радну дисциплину.
Оснивач, послодавац и сви синдикати који делују код
послодавца залагаће се за највећи могући степен међусобне
сарадње, уважавања, демократског дијалога и разумевања.
ХI. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОЦЕСА ШТРАЈКА
Члан 75.
Начин организовања и спровођења штрајка врши се у
складу са Законом о штрајку и овим уговором.
Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и
личну сигурност.
Члан 76.
Оснивач утврђује минимум процеса рада за време
трајања штрајка и правне последице за случај необезбеђивања минимума процеса.
Члан 77.
Уколико се због необезбеђења права, из овог уговора
код послодаваца организује штрајк, спроводиће се у складу са законом, а запосленима који у њему учествују обезбедиће се права у складу са законима.

Број 34 – 53

Припрему предлога уговора врши комисија или радна
група коју формира градоначелник на предлог потписника.
Члан 80.
Важење овог уговора може престати и пре рока из става 1. члана 79. споразумом свих учесника или отказом само
једне уговорне стране.
У случају отказа овај уговор се примењује најдуже шест
месеци од дана подношења отказа, с тим што су учесници
дужни да поступак преговарања о разрешењу спорних питања започну најкасније у року од 15 дана од дана подношења отказа.
Потписници могу покренути поступак закључивања новог уговора, уколико се за то стекну законски услови.
Члан 81.
Измене и допуне овог уговора врше се на начин и по
поступку по ком је и закључен.
Измене и допуне овог уговора може тражити, писаним
путем, сваки учесник. У захтеву се наводе разлози због
којих се траже његове измене и допуне.
Најкасније у року од 30 дана од дана достављања захтева
учесници су дужни да заједнички размотре захтеве за измене и допуне овог уговора и да одлуче о захтеву.
Члан 82.
На сва питања која нису регулисана овим уговором непосредно се примењује Закон о раду.
Члан 83.
Ступањем на снагу овог уговора престаје да важи колективни уговор код послодавца број 1950 од 14. августа 2013.
године.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.
Овај уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања, а биће објављен у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 78.
Учесници овог уговора обавезују се да у оквиру својих
овлашћења предузимају све потребне радње за примену његових одредби.
Сви општи акти који произилазе из овог уговора морају
бити у складу са законским прописима уз обавезно учешће
и сагласност репрезентативних синдиката који чине саставни део овог уговора.

Синдикална организација Туристичка организација
Туристичке организације
Београда
Београда
Број: 1581
Број 05
Београд, 11. јуна 2015. године
Београд, 11. јуна 2015. године
В.д. директора,
Председник,
Миодраг Поповић, ср.
Саша Стевановић, ср.

Члан 79.
Овај уговор се закључује на три године.
Потписници су обавезни да преговоре о новом колективном уговору започну најкасније 60 дана пре истицања
рока на који је овај уговор закључен.

Град Београд
Г Број 110–4424
Београд,18. јуна 2015. године
Градоначелник,
Др Синиша Мали, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ПАЛИЛУЛА
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Градске општине Палилула – – – – – –
Одлука о завршном рачуну буџета Градске
општине Палилула за 2014. годину – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца Градске општине Палилула – – – – – –
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца Градске општине Палилула – – – – – –
Решење о именовању заменика општинског правобраниоца Градске општине Палилула – – – – – –
БАРАЈЕВО
Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2014. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о другом ребалансу буџета Градске
општине Барајево за 2015. годину– – – – – – – – – –

1
1
13
13
13

13
21

Страна
Решење о измени Решења о образовању Радне
групе за управљање ризицима Градске општине Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности ЈКП „10. октобар” Барајево на Одлуку о утврђивању цена закупа
пијачног простора на „Зеленој пијаци” у Барајеву, Одлуку о ценама пијачних услуга и Одлуку о
усклађивању цена за услуге изношења смећа са одлукама – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

41

41

МЛАДЕНОВАЦ
Решење о разрешењу председника Градске
општине Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата заменика председника Градске општине Младеновац – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члановима Већа
Градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – –
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Колективни уговори
Колективни уговор Туристичке организације
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

43

42
42

Број 34 – 56

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

18. јун 2015.

„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.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

